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APRESENTAÇÃO

O 2º Seminário de Planejamento, Paisagem Urbana e 
Sustentabilidade (SEPPAS) foi promovido pelo Programa de 
Pós-graduação Projeto e Cidade (PPGPC), Faculdade de Artes 
Visuais (fav) e Universidade Federal de Goiás(UFG), com apoio 
da Biblioteca Central do Campus II da UFG, a Fundação RTVE 
(TV UFG) e ao apoio financeiro do Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo de Goiás (CAU-GO). O evento ocorreu nos dias 04, 
05 e 06 de novembro de 2019 realizado no Auditório Marieta 
Telles Machado, localizado na Biblioteca Central do Campus II 
da UFG em Goiânia-GO.

O evento, de abrangência nacional, tem caráter técnico-
-científico e seu público-alvo são estudantes, professores, pro-
fissionais e técnicos de Arquitetura e Urbanismo, Engenharia, 
Planejamento Urbano, Paisagem Urbana e Sustentabilidade e 
áreas afins.

O 2º Seminário de  Planejamento, Paisagem urbana e 
Sustentabilidade no ano de 2019 trouxe a continuidade na pes-
quisa e estudos realizados em planejamento urbano, paisagem 
e sustentabilidade com temática central na questão metropoli-
tana, como a Governança em metrópoles, a questão ambien-
tal nas metrópoles, a Paisagem urbana e planejamento  e o 
Planejamento e sustentabilidade. Essa segunda edição trouxe 
palestrante que atuam nas metrópoles e seus diversos fenô-
menos urbanos. Os palestrantes pesquisadores desta edição 
foram o Prof. Dr. Benny Schvarsberg (PPG FAU | UnB), Profa. 
Dra. Olga Lucia Castreghini de Freitas Firkowski (UFPR), Prof. 
Dr. Alessadro Tessari (Politécnico Di Milano), Profa. Dra.Érika 
C. Kneib (PPGPC| UFG), Profa. Dra. Karla E.R.Hora (PPGPC 
e PPGCIAMB | UFG) e Profa. Dra. Luana M.E. Kallas (PPGPC| 
UFG). 

Nesse sentido, o 2º SEPPAS está vinculado a temáti-
ca de estudos e análises do PPG Projeto e Cidade, sendo a 
primeira edição que inclui o Planejamento Urbano como esco-
po da produção científica. Portanto, está contribuindo de forma 



contínua para o crescimento das discussões já realizadas na 
instituição, visando principalmente:

–  Fomentar o conhecimento científico a respeito do Pla-
nejamento Urbano, Paisagem Urbana e Sustentabilidade;

– Fortalecer a divulgação científica das temáticas pro-
postas no Brasil, com destaque para o eixo Goiânia-Anápolis-
-Brasília;

–  Possibilitar palestras, mesas redondas e debates com 
objetivo de enriquecimento da análise crítica;

 – Compreender as formas de expressão e análise atra-
vés de atividades temáticas;

O intuito do evento é fomentar, divulgar e analisar a mul-
tiplicidade das produções científicas sobre as linhas temáticas 
propostas, submetendo artigos científicos de diferentes áreas 
do conhecimento correlacionadas na temática do 2º SEPPAS, 
esses Anais é a produção desse evento, com debates após as 
apresentações pelos pesquisadores, profissionais e técnicos 
presentes.

Com isso continuamos no diálogo sobre o planejamen-
to, a paisagem urbana e a sustentabilidade, voltaremos para 
continuar essa discussão, até o próximo SEPPAS. Encerramos 
esse evento agradecendo aos participantes, convidados, comi-
tê científico e  aos organizadores deste SEPPAS 2019. 

Agradecemos ainda, ao apoio da Universidade Federal 
de Goiás, da Faculdade de Artes Visuais, ao Programa de Pós-
-graduação Projeto e Cidade, aos palestrantes, aos apresen-
tadores dos artigos aqui compilados, ao apoio da Fundação 
RTVE/UFG, ao apoio financeiro do Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo de Goiás (CAU-GO) e a todos que fizeram possível 
este evento. O Seminário de Planejamento, Paisagem urbana 
e Sustentabilidade – SEPPAS 2019 - reafirma seu compromis-
so com o Meio Ambiente, trazendo estudos técnicos e cientí-
ficos para o debate em Goiânia, região e o Brasil. Boa leitura!

         
          SEPPAS 2019
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CENTRO DE INTEGRAÇÃO PARA PESSOAS EM 
VULNERABILIDADE SOCIAL EM CEILÂNDIA- DISTRITO 

FEDERAL

Pâmela Stephanie da Silva Negreiros

Universidade Planalto do Distrito Federal, Ceilândia Norte-DF, Brasil, negreiros10@
hotmail. com

Nathálya Louise Macêdo Leal

Mestre em Arquitetura; Professora na Universidade Planalto do Distrito Federal, arq.
nathalya.leal@gmail.com 

Resumo

O presente trabalho tem como tema central um estudo de um Centro de Integração para 
pessoas em vulnerabilidade social, localizado na quadra QNN 27 área especial D - em 
Ceilândia-DF. O qual objetiva mostrar as necessidades de habitação e as características 
de um Centro de integração para pessoas em vulnerabilidade social, visando unificar: o 
dormitório, o acolhimento, a alimentação, curso de qualificação e o ambiente de lazer. 
O tema escolhido engloba também incluir os indivíduos, grupos ou famílias no âmbito 
de fatores socioeconômicos, pensando no aspecto da exclusão social. Com base nos 
conceitos expostos e na reflexão apresentada, surge o seguinte questionamento: de 
que maneira a arquitetura pode ajudar a retirar as pessoas da vulnerabilidade social? 
Em especial, os da Ceilândia? A proposta da pesquisa tem como finalidade mostrar 
que esse Centro de Integração se torne um aliado do governo e da sociedade e que 
seja um referencial desse tipo de projeto. Procurar-se- á compreender os conceitos e 
significados de um centro de integração, identificar seu publico alvo, bem como realizar 
estudos e diagnósticos urbanos para viabilizar a realização de um projeto arquitetônico. 
A criação do planejamento deste equipamento urbano é uma proposta que se justifica 
com as histórias sociais, a integração, a diversidade e a necessidade de criar um 
espaço voltado para essas pessoas. O desenvolvimento desta pesquisa ocorre através 
de pesquisas bibliográficas, de artigos, alguns TFG´S com temas parecidos, busca 
em sites confiáveis, estudos de casos sendo eles: The bridge homelees assistance 
Center, Centro Social Comunitário, e o Projeto oficina boracea, e também pesquisa de 
campo para que desta maneira possamos ter um embasamento maior a cerca do tema. 
Diante destes fatos vale ressaltar que através do âmbito da construção na arquitetura 
podemos trazer uma conceituação de moradia e viver bem para as pessoas que estão 
em vulnerabilidade social, trazendo um ambiente com conforto térmico, acústico, 
um local que proporciona bem-estar e integração com os outros usuários que estão 
convivendo na mesma situação.

PALAVRAS-CHAVE: arquitetura social; trabalho de conclusão de curso; diretrizes 

projetuais
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Abstract

The present work has as its central theme a study of an Integration Center for people 
in social vulnerability, located in block QNN 27 special area D - in Ceilândia-DF. Which 
aims to show the housing needs and characteristics of an Integration Center for 
people in social vulnerability, aiming to unify: the dormitory, the welcome, the food, 
the qualification course and the leisure environment. The theme chosen also includes 
individuals, groups or families within the scope of socioeconomic factors, considering 
the aspect of social exclusion. Based on the concepts presented and the reflection 
presented, the following question arises: How can architecture help to remove people 
from social vulnerability? In particular, those from Ceilândia? The purpose of the 
research is to show that this Integration Center becomes an ally of government and 
society and is a reference of this type of project. It will seek to understand the concepts 
and meanings of an integration center, identify its target audience, as well as conduct 
studies and urban diagnostics to enable the realization of an architectural project. The 
creation of the planning of this urban equipment is a proposal that is justified by the 
social histories, integration, diversity and the need to create a space for these people. 
The development of this research takes place through bibliographic searches, articles, 
some TFG’s with similar themes, search on reliable websites, case studies such as: 
The Bridge Homelees Assistance Center, Community Social Center, and the Boracea 
Workshop Project, and also field research so that this way we can have a greater 
background about the theme. Given these facts it is noteworthy that through the scope 
of construction in architecture we can bring a conceptualization of housing and live well 
for people who are socially vulnerable, bringing an environment with thermal, acoustic 
comfort, a place that provides well-being and integration with the other users who are 
living in the same situation. 9results obtained)

KEYWORDS: social architecture; completion of course work; design guidelines

 
INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem como objetivo mostrar o desenvolvimento de um 
estudo sobre as necessidades e as características do Centro de integração 
para pessoas em vulnerabilidade social, que está situado em Ceilândia 
- DF. Vale lembrar também que a pesquisa procurará mostrar também as 
necessidades e as características desse centro, visando unificar: o dormitório, 
o acolhimento, a alimentação, curso de qualificação e o ambiente de lazer 
voltado para homens e mulheres, grupos ou famílias que tem entre 18 a 55 
anos de idade e estão em situações de desemprego e situação de rua ou no 
âmbito de fatores socioeconômicos, pensando no aspecto da exclusão social. 

Segundo Everson Martins (2017), porta-voz e conselheiro CAU/SC, este 
afirmou que “a arquitetura social pensa em espaços que proporcionam 
inclusão, acessibilidade, sustentabilidade, respeito aos usuários e 

DOI: 10.29327/114056.2-1
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universalização de uso e acessos”. A partir da vivência em Ceilândia e com 
um olhar mais criterioso voltado para esta cidade, é possível rapidamente 
notar o quanto essa Região Administrativa (RA) é fragilizada e se destaca no 
quesito de pessoas em vulnerabilidade social, pois ao caminhar por pouco 
tempo pelas ruas, encontra-se um número grandioso de pessoas em situação 
de rua e em estados de pobreza. 

No âmbito social, vulnerabilidade significa condições precárias de moradia e 
saneamento, meios de subsistência inexistentes e a ausência de um ambiente 
familiar. As pessoas que são consideradas “vulneráveis sociais” são aquelas 
que estão perdendo a sua representatividade na sociedade, e geralmente 
dependem de auxílios de terceiros para garantirem a sua sobrevivência. 
Dessa forma, a arquitetura se insere num contexto social grave, como agente 
transformadora da realidade, para que essas pessoas possam ter voz ativa 
novamente e ter os direitos iguais segundo prega à constituição federal.

Apesar de Brasília possuir mais educação formal e um salario mais alto em 
relação aos patamares nacionais, uma parte visível nas regiões periféricas 
são mais vulneráveis e predominam empregos de baixa remuneração, 
trabalhos informais e desemprego, dificultando a seus habitantes lograr 
inserção e reconhecimento social. Outra dificuldade nesses locais refere-
se à debilidade de ativos necessários ao enfrentamento das adversidades 
(FERREIRA et al, 2008).

Petrini (2003) afirma que à medida que a família encontra dificuldades para 
cumprir satisfatoriamente suas tarefas básicas de socialização e de amparo/
serviços aos seus membros, criam-se situações de vulnerabilidade.

Em face disso, vale ressaltar a importância da moradia e do viver bem para as 
pessoas que estão em vulnerabilidade social, com conforto térmico, acústico, 
bem-estar e integração com outros usuários.

De acordo com Yuri Rodrigues (2018), constatou-se que mais de 2,5 mil 
pessoas se abrigam sob marquises, árvores, e viadutos do DF, sob uma 
situação de vulnerabilidade social. Em Ceilândia, se concentra grande número 
de pessoas que, devido a algumas circunstâncias, estão perdendo seus 
empregos, entram em discussão familiar, ou já estão vivendo em situação de 
rua, e quando percebem já não encontram soluções para sair desta situação.
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Pesquisa realizada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos (DIEESE), a qual teve como objetivo apresentar um 
conjunto de informações, em relação às questões relativas às populações 
em vulnerabilidade social e ao mundo do trabalho no Distrito Federal. são 
apresentados os principais resultados da “Pesquisa Socioeconômica em 
Territórios de Vulnerabilidade Social no Distrito Federal” e quais as Regiões 
Administrativas que mais se destacam no âmbito de vulnerabilidade social 
em Brasília. 

Atualmente, em Brasília, existem vários albergues e centro de apoio a 
pessoas que se se encontram em vulnerabilidade social alguns exemplares 
existentes são: 

•	 Centro Pop: Unidade pública que oferta serviço especializado para 
as pessoas em situação de rua;

•	 CRAS: Centro de Referência de Assistência Social;

•	 UNAF Areal: Unidade de Acolhimento para Adultos e Famílias, 
que realiza acolhimento temporário para homens adultos, idosos, 
deficientes e famílias;

•	 UPS 24 Horas:  Unidade de Proteção Social 24 Horas é uma unidade 
que executa o serviço de proteção em situações de calamidade 
pública e emergenciais.

De acordo com as pesquisas realizadas não foram encontrados centros 
especializados que englobem o acolhimento, a profissionalização, a 
convivência e o lazer em apenas um lugar. Por isso procurou-se apresentar 
a importância da criação do planejamento deste equipamento urbano, que 
é uma proposta que se justifica com as histórias sociais, a integração, a 
diversidade e a necessidade de criar um espaço voltado para essas pessoas.

Neste intuito procura-se considerar todos estes parâmetros para que com 
este Centro de Integração possa ofertar uma nova oportunidade de vida, e a 
uma nova visão para que tudo colabore para um bem melhor de condição de 
vida e moradia dessas pessoas.

O objetivo geral deste artigo é promover a implantação de um Centro de 
integração para pessoas em vulnerabilidade social, que fica localizado em 
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Ceilândia em uma área com muitas pessoas que vivem em situação de 
vulnerabilidade social.

Na sessão seguinte, será apresentada uma pesquisa bibliográfica de 
levantamento sobre as principais características destes locais, quais os 
centros que ganharam mais destaque tanto internacional quanto nacional, e 
fazer uma análise arquitetônica sobre estas edificações já existentes.

Na sessão subsequente serão apresentados três estudos de caso de grande 
relevância para que possa agregar embasamento para a pesquisa sendo 
eles, internacionais e nacionais: The Bridge Homelees assistance Center, 
Centro Social Comunitário, Projeto oficina BORACEA.

Logo após, será apresentado o levantamento de área de intervenção, 
entrevistas com moradores da área a ser implantado, levantamento fotográfico 
e topográfico para que posteriormente sejam apresentados o fluxograma e o 
programa de necessidades. 

Por fim, serão apresentadas as diretrizes de intervenção. Embasadas 
nas dimensões abordadas por Frederico de Holanda (2013): funcionais, 
copresenciais, bioclimáticas, econômicas, sociológicos, topoceptivos, 
estéticos, afetivos, simbológicos. Além destes, será integrado outro quesito 
importante para a efetivação da sustentabilidade.

CONTEXTUALIZAÇÃO DA VULNERABILIDADE SOCIAL EM CEILÂNDIA

O conjunto de informações à cerca da contextualização e índices de pessoas 
em vulnerabilidade em Ceilândia, são bem escassos devido ser um tema 
pouco retratado sobre a realidade da cidade. Desta maneira, neste aspecto, 
será mostrada uma pesquisa com informações disponibilizadas pela DIEESE 
e pela Companhia de Planejamento do Distrito Federal (CODEPLAN, 2017), 
a população da Ceilândia era de 330.899 habitantes em 1997, representando 
18,87% da população do DF e sua taxa de crescimento anual e de -0,59%. 
Em 2000 o IBGE realizou outro censo e segundo este a população era de 
343.694 habitantes.

De acordo com o crescimento de Ceilândia, é possível notar que as novas 
áreas que estão surgindo estão sendo cada vez mais precárias, com péssima 
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infraestrutura e piores condições de vida. Em muitos casos existe um 
estreitamento dos lotes e uma maior densidade populacional (MONTEIRO, 
BRUNO, 2009).

O Índice de Vulnerabilidade Social identificado na Região Administrativa 
de Ceilândia foi de 55%, variando entre 41% no setor QNN a 74% no setor 
Chácara. Os principais grupos de família vulnerável que compuseram o 
índice da RA foram o Grupo II (Família com renda familiar per capita inferior 
a um quarto de salário mínimo) e Grupo IV (Família na qual há uma mulher 
chefe, sem cônjuge, analfabeta e com filhos menores de 15 anos) e Grupo VII 
(Família na qual há uma pessoa com 4 a 14 anos que não estude), mas isso 
varia muito conforme o território analisado) (DIEESE, 2010).

ESTUDOS DE CASO 
Para uma ampla compreensão sobre o funcionamento de edificações de um 
centro de integração para pessoas em situação de vulnerabilidade social é 
necessário fazer estudos de como estes espaços funcionam. Dessa forma, 
serão utilizados nesta sessão, três estudos de caso, com a finalidade de 
aprimorar soluções e compreender as diretrizes de um centro de social. 
Os critérios utilizados para a escolha deles foram: localização, capacidade, 
conforto térmico, acústico, volumetria, cor e aspectos funcionais.
O primeiro caso é o the bridge homelees assistance center, um Centro de 
Assistência a desabrigados, um projeto executado pelo escritório Overland 
Partners, localizado em Dallas, Texas nos Estados Unidos. A edificação possui 
uma área total de 75.000 m2, onde no projeto o The Bridge oferece variados 
cuidados, sendo eles cuidados de emergência, acolhimento, dormitório e 
reintegração para atender mais de 6.000 pessoas. 
O Centro é aberto aos usuários 24 horas por dia, 365 dias por ano, o 
espaço é de grande importância para o centro de Dallas para retirar os mais 
necessitados das ruas e melhorar a qualidade de vida destas pessoas e 
também para melhorar a visão da idade.
A edificação recebeu um dos certificados mais importantes do meio 
sustentável, que é o certificado LEED, pois a edificação apresenta resultados 
satisfatórios em vários requisitos exigidos pelo LEED.
Esta edificação foi escolhida para ser um estudo de caso devido ser um centro 
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de assistência para pessoas desabrigadas, pois este projeto edificado serve 
como base para que possamos criar algo tão inovador quanto este edifício.
O segundo caso é o Centro Social Comunitário está localizado em La Serena, 
na região do Coquimbo no Chile, esta edificação foi construída a pedido da 
ILUSTRE MUNIIPALIDAD DE LA SERENA, pois a empresa tinha o objetivo 
de melhorar a qualidade de vida de 200 bairros com grande vulnerabilidade 
e deterioração do Chile, onde todos nestas situações pudessem utilizar este 
espaço. 
O edifício foi construído em 2011, pelos arquitetos Nelson e Freddy Sepúlveda, 
do escritório três arquitetos, e possui uma área total de 613,00 m². 
Para a implantação desta edificação os arquitetos utilizaram a topografia 
do terreno em aclive a favor da construção, pois desta maneira o centro 
social ganharia destaque no meio em que está inserido, e está totalmente 
horizontalmente inserido no terreno.
Esse estudo de caso foi de grande importância a ser estudo e investigado, 
pois ele agrega conhecimento para elaboração para o futuro projeto em 
relação ao funcionamento de um centro de integração, pensarmos de que 
maneira podemos utilizar um terreno e seu entorno a favor do projeto, e 
também associar a acessibilidade de forma eficiente a edificação.
O terceiro caso é a oficina boracea, é uma edificação de iniciativa da 
Prefeitura Municipal de São Paulo, tem como proposito reconstruir vidas, e 
teve seu inicio em maio de 2002, localizado na antiga oficina de transportes 
da Prefeitura de São Paulo, na Barra Funda, em um terreno de 17.000 m2, 
que possibilita o atendimento de 680 pessoas em situação de rua, projetado 
pelo escritório Roberto Loeb Associados SC Ltda.
O projeto foi o primeiro local da cidade de São Paulo pensado para atender 
pessoas em situação de rua, e neste loal são ofertados diversos Serviços para 
as pessoas em vulnerabilidade social sendo eles: Núcleo de atendimento 
de catadores, estacionamento, guarda de carroças, abrigos, atendimento a 
animais de estimação, Abrigo especial para idosos, formação profissional 
,Albergue, Restaurante, Centro de Convívio.
A Oficina Boracea possui um caráter fundamental para o Trabalho Final 
de Graduação, pois as suas funções agregam conhecimento de como são 
projetados e pensados estes ambientes para pessoas em vulnerabilidade, 
este local cumpre funções sociais, apoio, e visam a inserção social, que no 
aso devem der trazidos para o planejamento de um centro de integração.
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ANÁLISE COMPARATIVA DOS CASOS

Critérios
The bridge homelees 
assistance center

Centro Social 
Comunitário 

Oficina Boracea

Descrição/
Localização

É um Centro de Assistência 
a desabrigados, fica 
localizado em Dallas, Texas 
nos Estados Unidos, ele foi 
construído em 2010. 

É um Centro Social 
C o m u n i t á r i o , 
para pessoas em 
vulnerabilidade social 
está localizado em La 
Serena, na região do 
Coquimbo no Chile, 

É uma edificação, 
que tem como 
p r o p o s i t o 
reconstruir vidas, 
está localizado em 
Boracea em SP, 
foi inaugurado em 
2003. 

Tipo

Para pessoas desabrigadas 
em vulnerabilidade social 

Aumentar a qualidade 
de vida de 200 
bairros com grande 
vulnerabilidade social e 
deterioração 

Pensado para 
atender pessoas 
em situação de rua, 
em vulnerabilidade 
social.

Área 75000.0 m2 613,00 m². 17.000 m2

Capacidade Para 6.000 pessoas O interior para 1.000 
pessoas 680 pessoas

S e r v i ç o s 
ofertados Oferece variados cuidados, 

sendo eles cuidados de 
emergência, acolhimento, 
dormitório e reintegração.

A sala para 
adolescentes, sala de 
administração e espaço 
para eventos e uma 
grande área social.

Albergue, projeto 
de formação, 
restaurante, centro 
de convívio, 
reintegração.

Topografia

O complexo ocupa um 
quarteirão inteiro, seguindo 
a via principal, aproveitando 
sua topografia em um 
terreno plano.

a topografia do terreno 
em aclive a favor 
da construção, pois 
assim o ganharia 
destaque no meio 
em que está inserido, 
e está totalmente 
h o r i z o n t a l m e n t e 
inserido no terreno.

Local escolhido 
para ser implantado 
foi estratégico, 
pois o terreno se 
encontra em uma 
região central e fica 
localizado em um 
percurso de grande 
concentração de 
moradores de rua. 
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Volumetria

Composto por cinco 
edifícios e um grande 
pátio ao ar livre 
conectando um prédio 
com outro,

em blocos quadrados 
sobrepostos e 
“encaixados” no 
relevo, dando 
a impressão de 
imensos blocos de 
pedra., sua altura 
não compete com 
as construções do 
entorno 

Grande bloco 
em concreto, 
com linhas retas 
sem grandes 
intervenções   

Soluções Ponto de fácil acesso, 
reutilização de um 
edifício existente, 
sistema de reutilização 
de água, energia, uso 
extensivo de luz natural 
e ventilação, e faz uso 
de materiais reciclados.

Utiliza elementos 
v a z a d o s , 
paisagismo, fácil 
acesso, uso de luz 
natural e ventilação  

Primeiro a ser 
construído do 
zero, ambientes 
agradáveis e 
aconchegantes.

Tabela 1: Análise comparativa dos casos. Fonte: Elaboração própria.

ESTUDOS URBANÍSTICOS 

O objetivo do levantamento realizado visa compreender os espaços de 
um centro de integração e atender aos requisitos para suprir todas as 
necessidades das pessoas em vulnerabilidade. Faz-se necessário um estudo 
urbanístico no local escolhido para que desta maneira possamos entender o 
contexto urbano, social, ambiental e seu funcionamento.

Visto que a arquitetura tem papel fundamental para com o acolhimento e na 
inclusão social deste público, faz-se a tentativa de chegar a um centro de 
integração que seja considerado como o ideal. Buscando soluções, é lançada 
uma proposta de programa de necessidades, organograma e fluxograma 
que atenda ao requisito básico que diz que: A construção do abrigo cria um 
ambiente agradável, em espaços abertos que permitam a interação social. O 
projeto oferece locais de condições dignas e acolhedoras, para pessoas em 
vulnerabilidade social. (ROBERTO LOEB, 2002).

Conforme análise realizada com o mapa de uso do solo apresentado no anexo 
01, considerando uma área de influência com raio de 1.000 metros, pode-se 
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observar que, no entorno da área estudada, predomina-se o uso residencial 
unifamiliar. Ao norte da área compreende-se o uso institucional e ao Oeste, 
uso comercial, com exceção da Upa que fica bem próximo à área de estudo. 
Dos equipamentos que se situam no entorno, destacam-se igrejas, comércio 
e escolas. Dos mobiliários que compõem o entorno, podemos citar os pontos 
de ônibus que se encontram bem próximos à área, tornando-a mais acessível 
pela população.

Figura 1: Mapa de uso dos solos.

Fonte: Elaboração própria.

Figura 2: Mapa de equipamentos e mobiliário urbano. Fonte: Elaboração própria.

A área é demarcada por edificações de até três pavimentos, com pequenas 

exceções, como um condomínio residencial de 24 pavimentos ao norte. 
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Figura 3: Mapa de gabarito de altura. Fonte: Elaboração própria.

O clima no Distrito Federal é tropical de altitude, com primaveras e verões 
quentes e úmidos e outonos e invernos frios e secos. Durante o período 
seco, a umidade atinge níveis muito baixos (abaixo dos vinte por cento de 
umidade do ar), ocasionando mal-estar nas pessoas. O calor é amenizado 
pela altitude, que atinge os mil metros.

As diretrizes projetuais para esses estudos são aberturas médias para 
ventilação (de 15% a 20% da área de piso). Além da necessidade de 
sombreamento das aberturas. A temperatura média varia de 20 a 25 
graus, as temperaturas mínimas ocorrem nos meses de junho e julho com 
temperaturas que chegam a mínima de 12ºe as máximas nos meses de 
agosto e setembro com valor máximo de até 29º. O período quente e úmido, 
de outubro a abril, apresenta uma temperatura média de mais de 22º C, e o 
período seco, de maio a setembro, apresenta temperatura média de cerca de 
19º C, que aumenta ao longo do período e chega a setembro com média de 
23º C e média das máximas de 34º C. 

Figura 4: Mapa de hierarquia e fluxos viários. Fonte: Elaboração própria.

O perímetro do terreno é demarcado, ao Sul e Leste, por vias arteriais. Dessa 
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forma observamos um intenso fluxo de automóveis, gerando fortes fontes de 
ruídos.

A seguir temos os parâmetros urbanísticos dispostos na Tabela 2 para nortear 

o projeto.

INFORMAÇÕES:
AREA 287,591 M²
TAXA DE OCUPAÇÃO 80%
ALTURA MÁXIMA 15,50 M
AFASTAMENTO FRONTAL 5,00 M
AFASTAMENTO FUNDO 5,00 M
AFASTAMENTOS LATERAIS 5,00 M
MARQUISE PROIBIDO
COTA SOLEIRA PONTO MÉDIO DA EDIFICAÇÃO
SUBSOLO PERMITIDO TIPO 2

Tabela 2: Parâmetros urbanísticos. Fonte: Elaboração própria.

ANÁLISE SWOT

Conforme realizado o estudo urbanístico, apresenta-se neste 
subcapítulo a análise SWOT (tabela que especifica os pontos 
positivos e negativos da área em estudo de acordo com cada 
tópico a ser levantado. A partir desta análise serão determinadas 
diretrizes para aperfeiçoar os pontos positivos e apresentar 
melhorarias nos pontos negativos com base na Carta da Terra.

PONTOS 
POSITIVOS

COMO 
MELHORAR

PONTOS 
NEGATIVOS COMO MELHORAR

HIERARQUIA DE

VIAS

Possui 
Cruzamento, 
semáforos 
e faixas de 
pedestres.

Colocar entrada 
próxima à faixa 

existente,

E colocar o 
acesso ao 

terreno por via 
local.

Vias com grandes 
fluxos e bastantes 

ruídos

Criar vias locais que 
possam dar acesso 
adequado ao lote

E a coleta seletiva 
de lixos.

USO DO SOLO

Uso 
predominante 

residencial, uso 
adequado do 
lote escolhido 
de acordo com 
a sua tipologia 
que é de uso 
institucional.

Propor uso misto 
em complemento 

residencial, 
e facilitar a 
circulação e 

acessibilidade 
entre os 

ambientes

Uso voltado para 
a permanência 
durante o dia 

tornando o local a 
noite mais inseguro 

para as pessoas

Criar loteamentos 
adequados, 

propor atividades 
que intercalem o 
uso de dia e de 
noite como, por 

exemplo, academia, 
parquinho, parcão 

pomar.
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TOPOGRÁFICOS
Não há declives 

nem aclives 
acentuados

Explorar 
ambientes mais 

acessíveis _ _

FOTOGRÁFICO
Dar preferência 

a vista mais 
favorecida

Colocar a maior 
quantidade de 
ambiente para 
a fachada leste 

e sul

Área em desuso

Trazer valores 
culturais da região,e 
trazer a população 

para utilizar também 
este espaço

GABARITO

Gabaritos 
de altura 

relativamente 
baixos com 
até quatro 

pavimentos

Explorar a 
ventilação 

natural e a luz 
natural

Pouco 
sombreamento 

pela edificação no 
entorno

Propor proteção 
solares no edifício. 
Densificar o meio 
urbano, aproveitar 

vegetações e 
construções 
existentes.

BIOCLIMÁTICO

Pouca 
quantidade de 
ruído devido 

às áreas 
residências

Colocar 
ambientes 

silenciosos nas 
fachadas sul e 

oeste

Pouca vegetação no 
entorno, materiais 
escuros e áreas 

impermeabilizadas.

Propor paisagismo 
com vegetação 

nativa, usar 
materiais claros, 

captação de agua 
da chuva e pisos 

drenantes, luz 
natural ventilação 

natural, brises.

EQUIPAMENTOS

Equipamentos 
bem distribuídos 
com fácil acesso, 

com muitas 
lixeiras, pontos 

de ônibus, metro 
e posto policial.

Colocar acesso 
principal 

próximo ao 
ponto de ônibus 

e calçadas 
conectadas com 

o entorno

Poucos 
equipamentos 
de lazer, áreas 
de descanso 
inexistentes.

Propor 
equipamentos de 

lazer com processo 
participativo 
(entrevistas). 

Áreas públicas de 
qualidade, áreas 

para oficinas 
artísticas, processo 

participativo, 
horta comunitária, 
Biblioteca publica.

Tabela 3: Análise Swot com pontos positivos e negativos. Fonte: elaboração própria.

DIRETRIZES PROJETUAIS 

Diante dos estudos e levantamentos realizados conseguimos captar 
a necessidade de criar este centro de integração para as pessoas em 
vulnerabilidade social e a integração da população tanto com o edifício como 
a integração dos usuários com o entorno.

Com base nesses princípios o projeto é guiado pelos valores estéticos e 
ecológicos, buscando sustentabilidade construtiva, durabilidade, economia, 
beleza e conforto. Além disto, deverá seguir os fundamentos de Holanda 
(2003), que são funcionais; econômicos; bioclimáticos; simbólicos; 
Topoceptivos; sociológicos e afetivos.
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CONCLUSÃO

Vulnerabilidade social é um conceito muito importante na contemporaneidade 
e deve ser pensando tanto pelo lado da sociedade quanto pelo governo, 
e pela Arquitetura. Desta forma, vale dizer que esse tema visa solucionar 
a condição dos grupos de indivíduos que estão à margem da sociedade, 
ou seja, pessoas ou famílias que estão em processo de exclusão social, 
principalmente por fatores socioeconômicos.

Algumas das principais características que marcam o estado de vulnerabilidade 
social são as condições precárias de moradia e saneamento, os meios de 
subsistência inexistentes e a ausência de um acolhimento familiar. Todos 
esses fatores compõem o estágio de risco social, ou seja, quando o indivíduo 
deixa de ter condições de usufruir os mesmos direitos e deveres dos outros 
cidadãos, devido ao desequilíbrio socioeconômico instaurado. 

Tendo em vista o tema e a problemática deste trabalho e considerando todo 
o contexto apresentado, foi proposta a criação um centro de integração para 
pessoas em vulnerabilidade social. Busca-se a melhoria de vida destas 
pessoas, a partir de um projeto de arquitetura, auxiliando significativamente 
como elemento de inclusão social. Dessa forma, é preciso que tal projeto seja 
pensado e tenha recursos suficientes para que seja colocado em prática e 
atenda, de fato, a essas pessoas em situação de vulnerabilidade, integrando-
as na sociedade.
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NOVO MOBILIÁRIO URBANO: RENOVANDO O VALOR 
DAS PEQUENAS ÁREAS VERDES EM GOIÂNIA

Otávio Augusto Pereira Tavares

Arquiteto, Goiânia, Brasil, arqotaviotavares@gmail.com

Resumo

Goiânia nasceu de um planejamento baseado em cidades-jardins, onde se buscava 
a representação da modernidade através do seu urbanismo. Com 86 anos, a cidade 
celebra a fama de possuir forte indústria, forte comércio atacadista e varejista, 
exportadora da música sertaneja e culinária singular, entre muitas qualidades, mas 
enfrenta muitos problemas característicos das grandes regiões metropolitanas. 
O afastamento das pessoas do espaço urbano é consequência da sensação de 
insegurança, falta de iluminação e/ou carência de infraestrutura. Esse afastamento 
não só diminui o fluxo de capital, mas também distancia as pessoas da vida citadina, 
diminuindo a noção de civilidade, a humanização do espaço e também o efeito 
democrático que os encontros e reuniões representam. Conhecida pelos parques e 
pela grande área verde, Goiânia tem maior fluxo de pessoas para os grandes parques 
próximos dos shoppings centers, em contra partida, existem pequenas áreas verdes 
subtilizadas, ainda que estejam no centro urbano, pela simples inexistência do 
mobiliário urbano ou que apresente boas condições de uso. Por isso, este trabalho 
buscar resolver esta carência visível em diversos pontos da cidade. Primeiramente, 
será feito um levantamento fotográfico para identificar as necessidades destes 
espaços, também será elaborado uma breve pesquisa de ergonomia, em seguida, o 
desenvolvimento do conceito do mobiliário visando atender as necessidades. Portanto, 
este trabalho tem como objetivo desenvolver um conjunto de mobiliário urbano que 
permita resgatar o valor das pequenas áreas de vegetação proeminente, permitindo 
pulverizar o interesse da população em diversas praças e assim tornar convidativo o 
espaço exterior, devolvendo a vida ao espaço público.  

PALAVRAS-CHAVE: Design Mobiliário Urbano; Paisagem Urbana; Espaço público.

Abstract

Goiânia was born from a planning based on garden cities, where it sought the 
representation of modernity through its urbanism. At the age of 86, the city is famous 
for its strong industry, strong wholesale and retail trade, exporter of country music and 
unique cuisine, among many qualities, but it faces many problems that are characteristic 
of large metropolitan regions. The distancing of people from urban space is a 
consequence of the feeling of insecurity, lack of lighting and / or lack of infrastructure. 
This detachment not only diminishes the flow of capital, but also distances people 
from city life, diminishing the notion of civility, the humanization of space, and also the 
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democratic effect that the gatherings represent. Known for the parks and the large green 
area, Goiânia has a larger flow of people to the large parks near the shopping malls, 
in contrast, there are small underutilized green areas, even if they are in the urban 
center, due to the simple lack of urban furniture or that presents good conditions of 
use. Therefore, this work seeks to solve this visible shortage in various parts of the city. 
Firstly, a photographic survey will be made to identify the needs of these spaces, a brief 
ergonomic research will be prepared, then the development of the furniture concept to 
meet the needs. Therefore, this work aims to develop a set of urban furniture that allows 
to recover the value of small areas of prominent vegetation, allowing to spread the 
interest of the population in various squares and thus make the outdoor space inviting, 
returning life to the public space.

KEYWORDS: Urban Furniture Design; Urban landscape; Public place.

INTRODUÇÃO

A cidade de Goiânia, capital do estado de Goiás, é conhecida como sendo 
um grande polo da indústria da moda, forte comércio atacadista e varejista, 
pela sua música sertaneja, pela gastronomia com frutos do cerrado, e claro, 
pelos seus grandes parques. Ao todo, segundo Agência Municipal do Meio 
Ambiente (Amma), a cidade possui o maior número de metros quadrados de 
áreas verdes por habitantes no Brasil, sendo 94 m² por habitante. Levando 
em consideração que a ONU recomenda pelo menos 12m² por habitante, 
Goiânia supera a recomendação em 8 vezes. 

Essa imensa área verde, se divide em grandes parques, bosques e pequenas 
praças pelas regiões do centro urbano, ou ainda, em áreas mais afastadas 
no qual desempenham papel de repositório verde, de preservação da fauna, 
e também se tornam promotoras do convívio de centenas de pessoas 
com a natureza em meio ao estresse da vida urbana. Os parques mais 
conhecidos são a grande atração para o setor imobiliário e da construção 
civil, concentrando investimentos em regiões como a do Parque Vaca Brava, 
Parque Flamboyant, Parque Lago das Rosas, entre alguns outros. Assim 
como, são nestas proximidades que se instalam os principais shoppings da 
cidade ou grandes varejistas.  

As áreas verdes em meio urbano desempenham diferentes funções, são 
benefícios tanto para o meio ambiente quanto para a saúde coletiva. Da 
mesma forma, as praças e as pracinhas, representam a multiplicidade de uso 

DOI: 10.29327/114056.2-2
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por meio da convergência de fluxos urbanos, no qual se desenvolve atividades 
de lazer, comércio, serviço, descanso e o estar. Logo, a concomitância da 
vegetação proeminente com as praças são atrativas para o encontro e o 
convívio, no qual resulta no uso do espaço público e do fortalecimento da 
vida pública, onde se manifesta a democracia e a inclusão. 

Quando integrada ao tecido urbano, praças e parques são, portanto, um 
convite para liberdade social e moral das pessoas, através de encontros, 
reuniões, expressão artística, ou mesmo  passeios, prática esportiva, ou 
apenas para ver outras pessoas ou só observar o tempo passar, ainda que 
o propósito seja limitado fisicamente em quadras de formas regulares ou 
não. Por tudo isso, a importância da praça, ou das “pracinhas”, ultrapassa 
a possibilidade de se desenvolver as inúmeras atividades ao ar livre, elas 
representam o espaço livre para convívio do povo, no sentido social, político 
ou cultural.

E para que sejam desempenhadas as atividade, estes equipamentos urbanos1 
demandam uma estrutura de pavimentação, iluminação pública, drenagem 
e de mobiliário urbano2 dispostos de tal forma que se tornem convidativos 
à presença da população, o que só ocorre quando se tem acessibilidade, 
comodidade no componentes físicos e paisagismo adequado. Infelizmente, 
nem sempre é o que acontece. Por vezes é o descaso da gestão pública em 
se manter “em dia” na manutenção das praças, outras vezes, é que nem toda 
praça é “contemplada” a receber um alto investimento privado localizado logo 
em frente. O que resulta em diversas áreas subutilizadas espalhadas pela 
cidade que se degradam no tempo.  

¹ Equipamento urbano, segundo a NBR 9284, são “todos os bens púbicos ou privados, 
de utilidade pública, destinados à prestação de serviços necessários ao funcionamento 
da cidade, implantados mediante autorização do poder público, em espaços púbicos 
e privados.” 

² Enquanto que Mobiliário Urbano, mobiliário urbano pode ser definido como o conjunto 
de elementos da mobília que compõem o espaço público com funções de circulação 
de transportes; ornamento da paisagem e ambientação urbana; descanso e lazer; 
serviços de utilidade pública e acessórios à infraestrutura. De maneira mais objetiva, 
o mobiliário urbano é formado por bancos, mesas, paradas de ônibus, bicicletários e 
outros elementos urbanísticos que podem ser considerados os “móveis da cidade”.
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Por tudo isso, o enfoque deste trabalho é resgatar o valor de uso das pequenas 
áreas verdes, das praças, através da renovação do mobiliário urbano por 
meio da estética contemporânea que permita não só o conforto de quem as 
utiliza, mas que seja atraente aos passantes e atualize a paisagem urbana 
através da modernização do design do mobiliário, e acima de tudo, traga para 
as ruas a interação e o convívio, que hoje se encontra tão enclausurado no 
interior das casas, apartamentos e shoppings, a fim de ressurgir a importância 
da civilidade como pilar democrático.

Portanto, o desenvolvimento deste trabalho está estruturado da seguinte 
forma. Na parte I, teremos a definição do alcance da proposta conforme o 
levantamento das necessidades identificadas, além de um breve referencial 
teórico. Em seguida, na parte II, será feito um estudo de ergonomia, definição 
dos materiais, a fonte de inspiração do design e o desenvolvimento do 
mobiliário urbano proposto pelo autor e na sequência, na parte III, as imagens 
renderizadas do conjunto. Por fim, as considerações finais no qual será 
exposto as conclusões e alguns comentários pertinentes. 

Vale lembrar que não se busca aqui criar um novo estilo, nem esgotar 
todas as possibilidades criativas para o objeto a ser desenvolvido, muito 
menos homogeneizar o mobiliário urbano para toda cidade de Goiânia por 
entendermos que isso tiraria a identidade paisagística e que alguns parques 
merecem um trabalho distinto de design, o que pode ser desenvolvido por 
meio de concursos abertos a comunidade e a profissionais do ramo. A 
intenção é entregar maior autenticidade as praças ou áreas verdes, buscando 
preservar o caráter público de um espaço público. 

DESENVOLVIMENTO 

I. ÁREAS VERDES E SUAS NECESSIDADES

No nascimento de Goiânia em 24 de Outubro 1983, havia as melhores 
intenções para com seu planejamento urbano no meio do sertão. O fundador 
da cidade, o interventor Pedro Ludovico, desejava que o urbanismo 
imprimisse características de uma cidade avançada, moderna em busca do 
desenvolvimento.  

Nesse período, Goiânia cresceu sob o amparo direto do Estado. Foi construída 
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com o maior cuidado e atenção possível por um governo que não mediu 
esforços em associar a imagem da cidade à modernidade. Na verdade, Goiânia 
foi a melhor estratégia encontrada pelo Interventor para manter-se à frente 
do poder e ao mesmo tempo vincular-se aos ideais da Marcha para o Oeste. 
Natural, assim, que dedicasse a melhor das energias na sua construção. Isto 
fica claro, pela grande quantidade de leis que vieram incentivar a transferência 
dos órgãos do governo para a nova capital, bem como a aquisição de moradias 
por parte das pessoas. Goiânia representou o símbolo da mudança do poder, 
verdadeiro ícone de uma nova era, já que se colocava em oposição à imagem 
de atraso da antiga capital. (Gonçalves. Goiânia: uma modernidade possível. 
p. 31)

Além da modernidade, espaços destinados aos parques se fez presente 
desdo Plano de Urbanização de 1938, ou seja, a capital já nasceu cercada de 
verde, literalmente, utilizando deste recurso até como limitador da expansão 
urbana, como relata Gonçalves (2002, p. 40): É também bastante provável 
que o engenheiro3 tenha orientado um limite de crescimento para a cidade, 
limite físico, imposto por um cinturão verde de parques. 

Segundo Edgar Graeff, as ideias de Attílio4 para Goiânia tinham influências 
recebidas do urbanismo francês e da cidade-jardim de Howard, no qual se 
percebe a preocupação com a paisagem urbana e o meio ambiente, que 
resgada o espaço destinado para o verde, onde será destinada a elegância 
da paisagem.   

Mas, passados 86 anos da inauguração da cidade, será que ainda é presente 
a busca por uma cidade elegante? Uma cidade que valorize as áreas verdes 
como requisito para qualidade de vida?

Atualmente, Goiânia  faz parte de uma região metropolitana, sua população 
é de 1.466.105 habitantes (IBGE, 2016), e já enfrenta problemas de 
congestionamentos, excesso de ruído, poluição, insegurança, entre 
tantos outros advindos de um adensamento  populacional e crescimento 
desordenado. Também, a falta de políticas públicas eficazes tornam a 
cidade cada vez menos acolhedoras ambientalmente para a ocupação 

³ Armando Augusto de Godoy, Engenheiro Civil, Urbanista de grande importância nos 
anos 30, e figura de grande importância no desenho da cidade de Goiânia.
 
4 Attílio Corrêa de Lima, arquiteto que fez os primeiros desenhos urbanísticos da 
cidade de Goiânia.



Paisagem Urbana

humana (LONDES e MENDES, 2014, ). Logo, temos, como consequência, 
a má qualidade das infraestruturas disponíveis nas áreas verdes da capital. 
Principalmente aquelas que são distantes dos centros de entretenimento ou 
sem o foco dos investimentos privado. 

Em um levantamento fotográfico feito em alguns locais de Goiânia, 
encontramos espaço esquecidos e sem uso por falta de uma estrutura 
mínima aceitável. Abaixo as imagens fotografadas nas regiões próximas ao 
Vaca Brava.  

Figura 1 – Praça a menos de 100 metros do Vaca Brava, na rua C-235 com C-245. Sem nenhum banco.

 

Figura 2 – Praça C-232, às 17 horas, sem nenhuma pessoa. Condições muito precária para a região.  

É alarmante o quanto o espaço se torna subutilizado. Bancos inexistentes 
ou totalmente sem utilidade e lixeiras danificadas revelam o descaso com as 
áreas verdes. Um espaço que carece de mobiliário urbano descente para que 
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este exerça sua função como entidade social em meio a malha urbana. Nas 
imagens acima, vale ressaltar que são praças próximas de um aglomerados 
de residências e serviços. A imagem abaixo, mostra o banco instalado na 
Praça Wilson Sales, um local cercado por lanchonetes, padarias, bancos, 
supermercados, farmácias, escritórios, etc, e ainda sim, tem seu mobiliário 
antigo, avariado, atrasado e pouco atraente para a região que o cerca.

Figura 3 - Banco na Praça Wilson Sales. Estrutura em madeira, sem manutenção e nada 
convidativo.  (Fonte: Autoral) 

Portanto, com base neste breve memorial fotográfico, é possível ratificar 
da importância do resgate da vida urbana no espaço público por meio da 
valorização das áreas verdes, tanto em áreas mais centrais quanto àquelas 
em bairros mais afastados, através da renovação do mobiliário urbano. Sendo 
assim, o objeto de estudo de design, foco deste trabalho, é um conjunto de 
mobiliário urbano que contempla o banco da praça, a lixeira, jardineira. 

II. DESIGN DO MOBILIÁRIO URBANO
Depois de identificadas as necessidade e quais mobiliário demandam 
reformulação, o desenvolvimento do design inicia ao se estabelecer as 
medidas de ergonomia que vão nortear o trabalho. 

a. Ergonomia
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Figura 4 - Medidas para o projeto. (Fonte: Dimensionamento em arquitetura)

Quando se frequenta praças e parques, buscamos o lazer contemplativo 
ou lazer ativo. O primeiro são destinados ao estar e ao convívio, enquanto 
no segundo, prevalecem as atividades recreativas e esportivas (Espaços 
Públicos, 2013. p. 43). Em Goiânia, em quase sua totalidade, as pequenas 
áreas verdes são destinadas ao lazer contemplativo, daí é preciso ter 
parâmetros de medidas para o desenvolvimento de bancos. Na imagem 
acima, é possível observar algumas das medidas adotadas no projeto dos 
bancos.  

b. Materiais

Fatores como o clima, interpéries e a incidência de sombras sobre o 
mobiliário vão predeterminar materiais. Sendo assim, para a região de 
Goiânia, os materiais devem resistir a altas temperaturas durante o período 
seco, impermeável durante época de chuva, e suportar a amplitude térmica 
diária. Foram especificados o concreto como material durável e resistente a 
mudanças climáticas, o aço para estrutura e fixação da madeira, e esta por 
trazer menor absorção de calor e do frio. 
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Figura 5 - Materiais do mobiliário. Da esquerda para direita: Concreto, Aço e 
Madeira. Resistência e Durabilidade. (Fonte: Autoral)

c. Inspiração – Módulos Componíveis

O projeto priorizou a funcionalidade e facilidade de execução, evitando 
adotar formas complexas ou detalhes onerosos. Esta busca por uma estética 
objetiva, multi-visual e factível decorre da observação de que muitas das 
áreas verdes são inutilizadas pela falta do mobiliário, no qual se resolveria 
pela simples introdução de mobiliário urbano, deixando, a partir daí, de ser um 
espaço ocioso. Ou seja, buscou-se desenvolver um design limpo e funcional 
que se encaixe nos mais diversos contexto em que as praças estão inseridas. 

Também foi adotado um estilo de módulos componíveis, que permite juntar 
vários itens de um conjuntos de opções e desenhar um layout diferenciado 
com essas partes, como se fosse um mosaico. Esta configuração permite 
maior flexibilidade de aplicação no qual será possível dinamizar o layout 
conforme utilização das áreas verdes.  

Figura 6 - Croqui da proposta que deu origem as variações do conjunto. Feito a mão com mesa 
digitalizadora. (Fonte: Autoral)

Na imagem acima, temos o croqui de um banco e jardineira com variações 
das medidas. Note que juntos tem-se uma composição básica, porém, ao 
desenvolvermos outras variações, enriqueceremos o conjunto. Na próxima 

imagem temos a volumetria do conjunto em composição.



Paisagem Urbana

Figura 7 - Conjunto do mobiliário urbano. Design pensado para composições. (Fonte: Autoral)

Ademais, vendo o todo, ainda é possível notar o caráter de convívio do espaço 
proposto pelo conjunto. E apesar a simplicidade da forma, a funcionalidade é 
um convite para os transeuntes.  

d. Conceito

O projeto básico aqui apresentado tem caráter conceitual, mas serve para 

melhor compreensão do design e suas dimensões. 

Figura 8 - Conceito do Mobiliário. (Fonte: Autoral)

e. Renderizações

Reservou-se um espaço no trabalho para demonstrar a aplicação do 

mobiliário em uso. 
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Figura 9 - Perspectiva do mobiliário. (Fonte: Autoral)

Figura 10 - Perspectiva dos bancos com jardineiras. (Fonte: Autoral)

III. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Goiânia tem pontos de interesse no espaço urbano que atraem um grande 
fluxo de pessoas. Os parques próximos de shopping recebem maior 
frequentadores e investimentos, seja em segurança, seja na iluminação ou 
mesmo nos cuidados, do que se comparado a outras áreas verdes, como as 
praças, mas que são afastados desses polos geradores de tráfego. 

Tratar do espaço envolve uma grande quantidade de indagações 
e questionamentos, e só a partir daí que se iniciam os estudos e 
posteriormente, os projetos em si. E quando se trata do espaço urbano, os 
nível de complexidade aumentam conforme a abrangência da proposta, visto 
que as influências das diversas redes de infraestrutura, transportes, pontos 
de interesses e os fluxos que compõem a cidade se cruzam e interagem 
gerando um dinâmica que requer muita observação, para que se consiga 
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compreender seu funcionamento, dessa forma, estabelecendo uma relação 
de causa e efeito. Em suma, enxergar os problemas do espaço urbano requer 
sensibilidade. 

Antes de desenvolver o mobiliário urbano, por muito tempo foi observado que 
o interesse na capital de Goiás ainda é muito concentrador, mas que poderia 
ser pulverizado em diversas outras áreas disponíveis pela malha urbana, 
mas que para isso aconteça é necessário um envolvimento do poder público 
em prol da comunidade em geral, independente de apoio ou parcerias com o 
setor privado, independente de favorecimentos.  

Em virtude disso o que se buscou neste trabalho foi alcançar um design 
moderno, confortável, componível e atraente que permita maior uso do 
equipamento urbano com apenas sua instalação nas pequenas áreas verdes, 
haja visto que tais espaço se encontram quase inutilizados por falta dos 
mobiliários, o que afasta a vida urbana do espaço público. Assim sendo, se 
percebeu a necessidade de analisar o tráfego e as demandas da população do 
entorno. Além de reformas no sistema de iluminação pública, pavimentação e 
drenagem de águas pluviais, atualização dos playgrounds e das academias 
ao ar livre, o que demandaria um estudo particular e aprofundado para cada 
caso.

Necessário lembrar que este trabalho não pretende esgotar todas as 
alternativas possíveis tanto estéticas, quanto funcionais, mas sim, ser um 
ponto de partida para um projeto maior que englobe também os paraciclos, 
o ponto de ônibus, banheiros, postes balizadores, os postes de iluminação, 
os bebedouros, etc, atingindo um design que represente Goiânia, valorize 
seu modo de vida e resgate a dinâmica do espaço urbano feito por pessoas. 
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Resumo

Pelo menos desde 1960, cartografias produzidas pelo urbanismo no campo dos deslo-
camentos urbanos têm se limitado ao posicionamento geográfico do observador, des-
considerando, em boa medida, a experiência encarnada dos sujeitos para além do vi-
sual, bem como os atores e agentes político-estratégicos de formação do território. Em 
1965, Kevin Lynch, Donald Appleyard e John Myer publicam “The view from the road” 
e estabelecem uma metodologia de análise da qualidade da forma visual da cidade 
contemporânea a partir de estradas. Inauguram, em certa medida, uma leitura através 
do para-brisa do automóvel em movimento, engendrando, assim, um estudo por eles 
alcunhado de “estética das estradas urbanas”. Tal obra foca no posicionamento geo-
gráfico de dentro do automóvel e não considera em seu escopo quaisquer relações 
político-estratégicas acerca da aproximação desses sujeitos com aquele percurso ou 
espaço produzido. Nesse sentido, esta proposta de comunicação considera que é a 
partir da virada cartográfica e tecnológica ocorrida nos anos 1980 que a cidade contem-
porânea tem demandado uma complexidade cada vez maior na realização de leituras 
dos deslocamentos urbanos, que ocorrem enquanto disputa entre fluxos distintos expe-
rimentados e suas cartografias. De uma maneira incipiente, este problema aparece em 
“The view from the road”, mas bastante vinculado ao que se vê na paisagem, descon-
siderando a diversidade e qualidade dos fluxos das vias. Para esta comunicação, bus-
ca-se dar visibilidade às importantes considerações metodológicas elencadas pelos 
planejadores nesta obra, no que diz respeito à ampliação do repertório do urbanismo a 
partir da imagem em movimento, indicando a necessidade de atualização das mesmas 
e de inserção de uma camada política do ato de cartografar, em conexão ao que Fre-
dric Jameson alcunhou como “nova estética do mapeamento cognitivo”.

PALAVRAS-CHAVE: cartografias; deslocamentos; The view from the road.

Abstract

At least since 1960, cartography produced by urbanism in the field of urban displace-
ment has been limited to the geographical position of the observer, largely disregarding 
the incarnate experience of subjects beyond the visual, as well as the actors and polit-
ical-strategic agents of formation. of the territory. In 1965, Kevin Lynch, Donald Apple-
yard, and John Myer publish “The View from the Road” and establish a methodology for 
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analyzing the quality of the contemporary city’s visual form from roads. To some extent 
they open a reading through the windshield of the moving car, thus engendering a study 
they call the ‘aesthetics of urban roads’. This work focuses on the geographical position-
ing of the car and does not consider in its scope any political-strategic relations about 
the approximation of these subjects with that path or space produced. In this sense, this 
communication proposal considers that it is from the cartographic and technological 
turn occurred in the 1980s that the contemporary city has demanded an increasing 
complexity in reading urban displacements, which occur as a dispute between distinct 
flows experienced and their cartographies. Incipiently, this problem appears in “The 
view from the road”, but closely linked to what is seen in the landscape, disregarding 
the diversity and quality of road flows. For this communication, we seek to give visibility 
to the important methodological considerations listed by the planners in this work, re-
garding the expansion of the urbanism repertoire from the moving image, indicating the 
need to update them and insert a political layer. of cartography, in connection with what 
Fredric Jameson called the “new aesthetic of cognitive mapping.”

KEYWORDS: cartography; displacements; The view from the road.

INTRODUÇÃO

KEVIN LYNCH EM MEIO AO URBANISMO RODOVIARISTA 

Enquanto muitos países europeus, entre 1960 e 1980, sofriam os limites da 
urbanização, os EUA experimentavam um espraiamento territorial cada vez 
maior1. A apreensão urbana a partir do automóvel se tornaria hegemônica e 
se consolidaria como importante eixo estruturante do imaginário estaduni-
dense, por meio de transformações na apreensão, representação e constru-
ção de cidades e edifícios. Molda-se, assim, um campo próprio, observado 
por meio da cultura produzida pela arquitetura dos estacionamentos, seja 
da passagem pelos drive-thru à permanência pelos drive-in, que englobam, 
até os dias atuais, relações com fins de alimentação, entretenimento e de 
relacionamentos.

As formas de representação urbana a partir da visada do automóvel tomam 
novos contornos no campo da arquitetura e urbanismo, em especial, com es-
tudos empreendidos por estudiosos da paisagem e morfologia urbana. Uma 

¹ Segundo o estudo de Lopez (2014), a população total dos EUA em áreas metropolita-
nas, entre as décadas de 1970 e 1980, tem um aumento de quase 10% da suburbana 
(de 37% para 46%). Disponível em:<https://digitalcommons.lmu.edu/cgi/viewcontent.
cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=1&article=1131&context=cate> Aces-
so em 21/10/2019.
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das referências do campo na leitura e desenho da cidade é Kevin Lynch, que 
produz, na década de 1960, algumas de suas célebres obras, como “The 
image of the city”, em 1960 e “Site planning”, em 1962, (esta, junto com Gary 
Hack). The image of the city” (1960) se consolidou como uma das mais im-
portantes obras do campo do urbanismo, sendo incorporada em estudos de 
leitura e compreensão da paisagem, e considerada por muitos pares como 
basilar nas análises urbanas em cidades ocidentais. Destaca-se por ser um 
estudo que realiza ampla visão de reconhecimento de áreas urbanas, a par-
tir de percepções do próprio autor, mas também por meio de uma pequena 
amostra dos moradores das três cidades estadunidenses estudadas: Boston, 
Jersey City e Los Angeles, pensadas no decorrer de sua identidade. “Como 
obra arquitetônica, a cidade é uma construção no espaço, mas uma constru-
ção de grande escala; uma coisa só percebida no decorrer de longos perío-
dos de tempo.” (LYNCH, 1997, p.1).

Em sua trajetória de professor e pesquisador do MIT, Lynch se notabilizou por 
tal obra, por meio do estudo de uma qualidade visual presente nas cidades. 
Para isso, estabeleceu um glossário de noções visuais a fim de compreender 
a incidência desta identificação com o visual urbano (legibilidade, constru-
ção da imagem, estrutura e identidade e imaginabilidade). É uma significa-
tiva característica de sua metodologia a distância epistemológica do sujeito 
observador (usuário/morador) com o objeto observado (cidade), fato que, 
em boa medida, indicam uma ética e estética rodoviarista. Suas análises se 
apoiam, sobretudo, em percepções, sensações e emoções, relacionadas aos 
espaços (segurança, prazer, identificação etc.), sendo utilizados para isso 
elementos visuais presentes na cidade que o auxiliariam nesta abordagem 
(vias, marcos, limites, pontos nodais e bairros) advindas de um olhar externo 
aos acontecimentos.
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Indubitavelmente, podemos afirmar que a obra de Lynch marca uma geração 
de arquitetos e urbanistas, planejadores, geógrafos e outros profissionais ou 
leigos que em muito se interessam pela leitura da cidade. Talvez o caráter 
de um certo engajamento subjetivo angariado tão fortemente nas sensações 
permita uma gama de interseções de áreas, além de investimentos 
propositivos por parte de distintos atores, construindo um importante 
movimento de expansão do campo disciplinar do urbanismo. No entanto, 
um ponto ainda muito pouco explorado pela academia, e que a nós muito 
interessa, incide sobre a forma de pensamento na qual Kevin Lynch estava 
inserido ao publicar, individualmente ou em coautoria, um conjunto de obras 
que trata da forma visual urbana, em seu mais profícuo período de atuação, 
entre 1960 e 1980. 

Naquele momento, Kevin Lynch era cidadão estadunidense, professor e 
pesquisador do MIT. Mesmo não influenciado diretamente e sendo de outra 
geração, há de se convir que estava imerso à efervescência cultural advinda 
das décadas de consolidação do American Dream. Além disso, observava o 
fortalecimento da “geração beat”, fortemente marcada pela ideia de liberdade 
e fuga com seus carros. Presenciava ainda o momento da decadência do 
projeto da cidade moderna e a embrionária ascensão de experiências da 
pós-modernidade no contexto mundial (JAMESON, 1996). É nesse bojo 
em que ensaiamos a hipótese de que o automóvel não somente seria um 
importante pano de fundo para seus estudos, como seria mais do que isso: 
um eixo estruturante que condicionaria seu pensamento urbano e o de seus 
congêneres. Este fator pode ser percebido em boa parte de suas justificativas 
visuais das cidades, especialmente, no que diz respeito à distância física que 
toma para suas análises urbanas de conjunto. Tal argumentação presente 
nessa comunicação se confirma especialmente plantada em “The view from 
the road” (APPLEYARD; LYNCH; MYER, 1965), trabalho inicial dos urbanistas 
em compreender problemas da forma visual das cidades tendo como meio de 
análise a estrada, partindo de noções de totalidade e movimento. 

THE VIEW FROM THE ROAD



Paisagem Urbana

UMA ESTÉTICA DAS ESTRADAS URBANAS 

 “The view from the road” (Idem, 1965) é um dos trabalhos menos conhecidos 
de Kevin Lynch, em parceria com outros dois professores do MIT, Donald 
Appleyard, Kevin Lynch e John Myer. Trata-se de uma monografia publicada 
em 1965, sendo um dos primeiros estudos urbanos contemporâneos a partir 
da velocidade. Em boa medida, é um trabalho em que apostamos condicio-
nar o pensamento presente nas obras de Kevin Lynch, tendo em vista ser a 
estrutura desse livro um dos primeiros interesses metodológicos do autor.2

Nesta publicação, os autores inauguram uma leitura urbana através do para-
-brisa do automóvel em movimento, circulando pelas cidades de Nova Iorque, 
Hartford, Boston e Filadélfia. Engendram, assim, um campo por eles alcunha-
do de “estética das estradas urbanas”, no intuito de compreender como as 
“estradas olham para os motoristas e seus passageiros e o que isso implica 
em seu desenho” (Ibidem, p.21, tradução nossa). Tal interpretação considera 
a qualidade da forma visual das cidades estadunidenses deficitária, sendo 
necessário reestabelecer coerência e ordem na escala metropolitana. A pro-
posta é, portanto, criar uma metodologia de análise e desenho a partir de 
estradas (highways), já que, para os autores, elas possuiriam uma caracte-
rística importante para o desenho urbano: sequências visuais dadas a um 
observador em movimento, o que poderia significar maior compreensão da 
coesão na paisagem.

No início da monografia, os autores argumentam a necessidade da realiza-
ção da pesquisa a partir da produção de uma “estética das estradas urbanas”, 
que seria a forma como as estradas “olhariam” para motorista e passageiros, 
implicando em um tipo de desenho específico (Ibidem, p.2). Nesse sentido, 
para eles, ao observar as estradas, o motorista deve ter prazer, ou, minima-
mente, sentir estar num trabalho de arte, devendo haver por isso clareza 
na leitura urbana por parte do observador. Por serem grandes sequências 
visuais, as estradas permitiriam uma compreensão em conjunto, podendo 
o motorista decifrar sua organização em termos de forma, sobretudo, com 

² Em 1958, antes da publicação de “The image of the city” (1960), Lynch realiza um 
primeiro estudo a partir da estrada, utilizando a imagem em movimento como ferra-
menta, produzindo o time-lapse “Full Day” em Boston, disponibilizado no site do MIT. 
Cf.:LYNCH, K. The view from the road. From the Vault, MIT. Full Day, 1958 BCP ‘47. 
Disponível em: <https://mit150.mit.edu/multimedia/vault.html> Acesso em 22/10/2019.

https://mit150.mit.edu/multimedia/vault.html
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auxílio de símbolos de uso e da relação dele com elas.

Para estabelecerem essa acepção da experiência da rodovia em meio à sua 
materialidade, os urbanistas fazem mão de percepções próprias e dos entre-
vistados. Direta ou indiretamente, na proposta de interpretação dos autores, 
os usuários acabam por elaborar informações a partir de aspectos visuais: 
sensação de dirigir como uma implicação entre movimento e espaço que só 
pode ser sentida por meio de uma sequência visual contínua; visão como 
principal sentido, enquanto o toque teria uma contribuição secundária, a partir 
de respostas do carro a mãos e pés; percepção de sequência espacial como 
uma arquitetura em larga escala; continuidade de fluxo temporal compara-
da à música e ao cinema; e sensações sinestésicas enquanto uma espécie 
de dança ou parque de diversões (Ibid.). Ao estabelecerem o início de suas 
análises, os pesquisadores vão colocar como exemplo uma primeira sequên-
cia visual que mostra, paradoxalmente, um percurso de um pedestre em um 
santuário japonês (Goshojinja, Kamakura, Figura 1). Segundo os autores, a 
comparação se justifica para mostrar um exemplo plausível de “sucessão 
rítmica, revelação progressiva, continuidade, recordação” (Ibid, p.4).3 

³ Tal análise remete bastante aos esquemas de visão seriada de Gordon Cullen, pro-
postos em “Townscape” (1961:1996), obra publicada como “The Concise Townscape”, 
em 1971, única edição que foi traduzida para o português, em 1983, como “A paisagem 
urbana”.
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Figura 1. Sequência visual de baixo para cima de um percurso de um pedestre em um santuário 
japonês situado em Goshojinja, Kamakura. Autores: Donald Appleyard, Kevin Lynch e John Myer. 
In: APPLEYARD, D.; LYNCH, K.; MYER, J. The view from the road. Cambridge: MIT Press, 1965, 

p.3. Fonte: Acervo próprio.
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É importante de se considerar que esse esquema fotográfico é a primeira de 
inúmeras imagens a aparecerem do tipo “read up”, em que propõem ler a via, 
de baixo para cima, quadro a quadro (frame to frame), o que também acaba 
por condicionar o tamanho de toda a monografia para um formato A3 retrato. 
Essa forma de leitura intriga por um problema específico, que é a visualidade 
de uma paisagem em uma fita de formato retrato. Além das fotografias, ao 
longo da publicação, podem ser observadas esquemas de croquis que fazem 
alusão à dinâmica do movimento nas vias.
No decorrer do trabalho, os autores vão considerar que o desenho ao qual é 
submetida a estrada tem como principais objetivos “[fazê-la] derreter na pai-
sagem, outdoors devem ser controlados, as cicatrizes da construção devem 
ser disfarçadas pelo plantio” (Idem). Estabelecem, para isso, quatro tipos de 
usuários: viajante habitual, motorista, turista e passageiro, destacando a ne-
cessidade de comparar esses sujeitos (de dentro do carro) ao pedestre que 
está do lado de fora, seja pelos aspectos negativos – principalmente, o fato 
de estarem sujeitos às intempéries – e positivos – no que diz respeito à ve-
locidade, escala e “graça” desse movimento que condicionam características 
dessa especial experiência.
Nos aspectos metodológicos, concentrados mormente na segunda parte da 
obra, os autores consideram o problema da leitura em movimento, objeti-
vando pensar a via como o cinema. Para os autores, um mapa detalhado 
pode mostrar locais e níveis de uma rodovia, associado à topografia, vege-
tação e acidentes geográficos. Entretanto, somente isso não daria conta de 
se compreender o movimento da pista, sendo necessário mais dados a partir 
de fotografias, croquis rápidos, ou pelo próprio cinema, gravaria de maneira 
ainda mais específica o movimento. É a partir desse ponto que os autores 
vão estabelecer uma linguagem que busque “simular o escaneamento de um 
olho humano” (Ibid., p.20, Figura 2), a partir da câmera, o que resultaria em 
um trabalho de arte, de modo que a “vista do pedestre – ou a partir de um 
automóvel, avião, ou qualquer outro veículo – ao longo de qualquer trajetória 
e velocidade seria facilmente simulado” (Ibid.).
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Figura 2. Esquema visual de baixo para cima de um trecho da rodovia com fotografias de dentro do 

automóvel. Autores: Donald Appleyard, Kevin Lynch e John Myer. In: APPLEYARD, D.; LYNCH, K.; 

MYER, J. The view from the road. Cambridge: MIT Press, 1965, p.3. Fonte: Acervo próprio.



Anais II SEPPAS - II Seminário de Planejamento, Paisagem urbana e Sustentabilidade 
04 a 06 de novembro de 2019

A partir dessa leitura, os planejadores, elaboram estudos em vídeo, tendo 
uma câmera acoplada dentro de um automóvel e, dessa forma, estabelecem 
novas incursões de dentro do carro. Ao longo da obra, consideram que a 
experiência da rodovia consiste nos detalhes presentes na via, considerando 
como hipótese central uma interpretação da cidade por meio de uma sequ-
ência em movimento, pois somente assim é possível de compreender um 
conjunto. O movimento daria margem à interpretação por meio de mudanças 
(de luzes dos postes, sinais de comunicação, transição de trilhos, texturas da 
pavimentação etc.) e significados através de técnicas de comunicação (como 
a orientação local e a experiência do movimento em relação a si mesmo ou 
ao ambiente).
Para isso, consideram a necessidade de se estudar a “experiência do mo-
vimento” (experience of motion), dividindo esse método em três partes, na 
leitura da velocidade e da direção, sempre a partir do que se vê na paisagem: 
um aparente movimento próprio (apparent self motion) e suas mudanças (pa-
radas e idas; acelerações e desacelerações; subidas e descidas; viradas à 
esquerda e à direita); um aparente movimento do campo de visão (apparent 
motion of the visual field) e suas mudanças (passagens ao lado, acima, em 
baixo; rotações; translações; espraiamentos e contrações dos contornos e 
texturas; estabilidades e instabilidades; velocidades aparentes ou falta de-
las); e as características espaciais: presença e posicionamento de objetos 
acoplados à via, sua consistência e nível de circunscrição dos mesmos; pro-
porções gerais do espaço circunscrito, escala a partir do observador e sua 
posição; qualidade da luz, sua intensidade e direção; relações dos espaços 
em sequência, por justaposição ou sobreposição; além da direção das vias 
principais, que condicionam os olhares (Ibid., p.21).
A partir dessas constatações e da necessidade de uma leitura em conjunto 
da cidade, considerando o movimento do automóvel, ao final da análise, os 
planejadores realizam um estudo projetual em Boston, propondo um novo 
anel viário para a região do Mystic River. A região em questão (Figura 3) se 
trata de um grande ameboide circular e excêntrico, que se sobressai da área 
central, alcançando as porções leste, sul e norte da cidade (no mapa, de cor 
cinza) e a proposta, por sua vez, aparece em um formato mais triangular (no 
mapa, de cor preto).
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Figura 3. Mapa esquemático com o anel viário de Boston estudado pelos planejadores e a estrutura 
lida por eles. De cinza, o anel original e de preto a proposta. Autores: Donald Appleyard, Kevin 
Lynch e John Myer. In: APPLEYARD, D.; LYNCH, K.; MYER, J. The view from the road. Cambridge: 
MIT Press, 1965, p.3. Fonte: Acervo próprio.

Os autores propõem um novo anel, que seria menor, um ameboide triangular, 
mas mantendo a excentricidade. Esse anel visa melhorar a orientação do 
motorista bem como realizar conexões mais rápidas, intuitivas e estar mais 
vinculado ao centro da cidade, pois nesse local, a vista “é sempre excitante” 
(Ibid., p.40). Para isso, realizam uma série de comparações a partir dos estu-
dos de qualidade da imagem, apresentados por Lynch em “The image of the 
city” (1960), citado na obra.

CARTOGRAFIAS E DESLOCAMENTOS PARA ALÉM DO QUE (NÃO) SE 
VÊ 

Como uma obra monográfica marcada por uma constatação de um problema 
(a coesão em se ler a cidade), seguida do desenvolvimento metodológico 
bastante original (utilizar da imagens em sequência) e a realização de um 
estudo de caso (projeto para o anel viário de Boston), os autores de “The view 
from the road” constatam itens importantes e atuais, em especial, no que diz 
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respeito a um pensamento cartográfico que contempla várias camadas de 
visualização.
Em boa medida, é possível notar o esforço dos professores em investir em 
outras metodologias que entendam a complexidade do território urbano. Os 
instigantes diagramas pensados por eles inauguram um movimento bastante 
original que é pensar a cartografia para além da forma-mapa, investindo em 
fotografia, desenho e cinema. Ao compreenderem que o problema de se ler 
em conjunto uma cidade passa, substancialmente, pela incorporação do mo-
vimento, produzem uma dimensão bastante singular da leitura urbana.
A percepção dos urbanistas acerca desse tipo de metodologia, frame to fra-
me, operacionaliza aquilo que Paul Virilio (1991) chamou de “movimento do 
movimento”, próprio ao cinema, ou seja, as noções de aceleração e desace-
leração presentes nele, bem como sua terminologia (montagem, corte, de-
cupagem, roteiro etc.). Por vezes, os autores engendram no campo do urba-
nismo de maneira bastante consciente esses termos, como “road watching”, 
“audience”, “dramatic events of a scene”; em outras, pensam efetivamente a 
experiência da visão da estrada “como se fosse um filme ou uma gravação 
que deve ser curtida tanto quando avançada ou recuada” – “when played ba-
ckward as well as forward” (APPLEYARD; LYNCH; MYER, 1965, p.5).
Na realidade, os autores engendram um campo específico próprio do campo 
urbanístico de maneira tão original que talvez seja esse um ponto a ser con-
siderado para se pensar na influência de Lynch nas escolas de arquitetura e 
urbanismo de todo mundo. Entretanto, não há um trabalho programático que 
dê sequência a “The view...”, embora apostemos ser ele um condicionante 
para a forma que guia o pensamento de Kevin Lynch em suas obras, como 
aparece em outras obras entre 1960 e 1980.
Em nossa pesquisa de doutorado em andamento,  tomamos dimensão desse 
campo, tentando constituí-lo a partir do urbanismo, mas atravessado pela 
arte e cinema. Mais especificamente, acreditamos que esse campo se cons-
titua de uma leitura urbana sob o prisma dos deslocamentos e velocidades, 
tendo como filtro a imagem em sequência acoplada à cartografia, ou indo 
além, onde o pensamento cartográfico e o cinematográfico são fundidos. Ob-
servamos, ao longo da pesquisa isso aparecer em outros trabalhos como 
em Gordon Cullen, sua “Townscape” (1961) e as visões seriais; Robert Ven-
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turi e Denise Scott Brown, e sua leitura simbólica de Las Vegas, de dentro 
do automóvel, em “Learning from Las Vegas“; e Bernard Tschumi, com suas 
reflexões sobre movimento em “The Manhattan Transcripts” (1980). Outros 
trabalhos aparecem lateralmente, mas essas obras nos direcionam a pensar 
representações da forma-mapa fundidas ao movimento.
O que nos chama atenção, mais explicitamente em “The view...”, mas tam-
bém nas citadas anteriormente, é a necessidade de pensarmos a leitura ur-
bana dos deslocamentos além do que se vê na paisagem. Nesse sentido, 
consideramos nos reposicionarmos à leitura da velocidade contemporânea, 
pois apostamos que a mesma afeta os corpos de modo contundente, sendo 
importante compreender dimensões das mesmas. Constatamos que o urba-
nismo deva compreender disputas entre fluxos de velocidade e lentidão, aqui 
pensados a partir de Paul Virilio (1996) e Milton Santos (2001), como base 
para realizar representações urbanas que deem conta de investir em distintos 
aspectos estratégicos de formação do território urbano. 
Para entender este problema, constatamos a necessidade de expansão da 
leitura para campos disciplinares e práticas que pensem uma “estética do 
mapeamento cognitivo” (JAMESON, 1996), engajando uma política no ato 
de cartografar (SPERLING, 2016). Observamos a importância de se pensar 
cartograficamente o contemporâneo a partir de técnicas de mapeamento que 
incorporem a dimensão coletiva e participativa. Além disso, entendemos a 
importância de ler aspectos que ainda não foram considerados nas tradicio-
nais leituras urbanísticas da velocidade, como o caso de “The view...”, que 
se tratam das estratégias de formação do território e das táticas de escape e 
contiguidade, que são postas em disputa a todo instante.
Em alguma medida, vemos como importante a realização de formas coletivas 
de fazer mapa que invistam esforços no processo político do ato de mapear. 
Além disso, observamos como fundamental as diversas leituras possíveis do 
cotidiano (CERTEAU, 2013), enquanto permeado por disputas, que também 
devem ser engendradas criticamente na visualização de novas camadas que 
compõem (e podem compor) o urbano. Principalmente, advindas das tecno-
logias da informação e das práticas hegemônicas de produção cartográficas, 
como GIS, SIG e as técnicas da Google.
Com este breve panorama, e com a leitura da obra “The view from the road”, 
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espera-se que esta comunicação tenha conseguido abarcar o tema dos des-
locamentos urbanos, sob a ótica da velocidade, e a leitura metodológica das 
formas de se lhes representar, compreendendo a complexa trama em que 
vivemos no presente, sendo fundamental que nos reposicionemos, metodo-
logicamente, tanto por meio das formas mapas quanto das imagens em mo-
vimento.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

APPLEYARD, D.; LYNCH, K.; MEYER, J. The view from the road. Cambridge: 
MIT Press, 1965.
CERTEAU, M. A invenção do cotidiano.: 1. Artes do fazer. Petrópolis: Vozes, 
2013.
CULLEN, G. Paisagem urbana. São Paulo: Martins Fontes, 1983.
JAMESON, F. Pós-Modernismo: a lógica cultural do capitalismo tardio. São 
Paulo: Ática, 1996.
LYNCH, K. A imagem da cidade. São Paulo: Martins Fontes, 1997.
SANTOS, M. Elogio da lentidão. São Paulo: Folha de São Paulo, 11 de março 
de 2001.
SPERLING, D. Você (não) está aqui: convergências no campo ampliado das 
práticas cartográficas. In: Indisciplinar / EA-UFMG. Belo Horizonte (MG), V. 
Semestral, n.2, v.2 (2016), pp. 77-92.
TSCHUMI, B. The Manhattan Transcripts. London: Academy Editions, 1994.
VENTURI, R.; SCOTT BROWN, D.; IZENOUR, S. Aprendendo com Las Ve-
gas: o simbolismo (esquecido) da forma arquitetônica. São Paulo: Cosac Nai-
fy, 2003.
VIRILIO, P. 1999. Espaço crítico. São Paulo: Editora 34.
________. Velocidade e Política. São Paulo, Estação da Liberdade, 1996.



Paisagem Urbana

REVITALIZAÇÃO DO PARQUE VIVENCIAL DENNER

Igor Carvalho Cunha

UNIPLAN, Brasília-DF, Brasil, iigorccunha@gmail.com

Nathálya Louise Macêdo Leal

UNIPLAN, Brasília-DF, Brasil, arq.nathalya.leal@gmail.com

Resumo

Este artigo é fruto da monografia desenvolvida no âmbito do Trabalho de Conclusão 
de Curso de Arquitetura e Urbanismo no Centro Universitário Planalto do Distrito 
Federal. Versa sobre a qualidade de vida da população residente em meio urbano e a 
influência de espaços livres e de lazer, dotados de infraestrutura e vegetação. Esses 
espaços são responsáveis pelo incentivo e vitalidade urbana, uma vez que é cenário de 
manifestações e atividades diárias da população. Este trabalho objetiva principalmente 
a produção de diretrizes projetuais para o desenvolvimento de um projeto urbano 
paisagístico buscando a preservação da fauna e flora do Parque Vivencial Denner, 
que está localizado na região administrativa do Guará, e proporcionar aos usuários um 
espaço para educação ambiental, cultura, esporte e lazer. De forma a atingir o objetivo 
geral, este trabalho está dividido em três etapas: a primeira busca conceituar o projeto 
urbano paisagístico, associado ao desenvolvimento sustentável, buscando torná-lo 
mais atrativo para a melhoria da qualidade de vida dos moradores, dentro do contexto 
da revitalização; a segunda etapa busca realizar estudos de caso referentes ao tema 
da pesquisa: Parque Linear High Line, Nova York - NY, e o Parque Ecológico Olhos 
D’Água, Brasília - DF; e a terceira etapa que busca analisar a situação atual do parque 
por meio de diagnósticos da área, através de pesquisa de campo e levantamento 
fotográfico do local e do entorno a fim de elaborar diretrizes para o projeto no âmbito 
do TCC. O parque apresenta hoje uma escassez de mobiliário urbano, problemas na 
ciclovia e na pista de caminhada, não apresenta sinais de manutenção preventiva 
como cortes e poda da vegetação existente, e não possui tratamento paisagístico para 
melhoria na qualidade ambiental do espaço. Este trabalho busca tratar das diretrizes 
de projeto e revitalização do Parque como produto da metodologia adotada. 

PALAVRAS-CHAVE: projeto de urbanismo; trabalho de conclusão de curso, diretrizes 
projetuais.

Abstract

This article is the result of the monograph developed in the framework of the Completion 
Work of Architecture and Urbanism at the Planalto University Center of the Federal 
District. It deals with the quality of life of the urban resident population and the influence 
of free and leisure spaces, endowed with infrastructure and vegetation. These spaces 

DOI: 10.29327/114056.2-4 



Anais II SEPPAS - II Seminário de Planejamento, Paisagem urbana e Sustentabilidade 
04 a 06 de novembro de 2019

are responsible for the encouragement and urban vitality, since it is the scene of 
manifestations and daily activities of the population. The main objective of this work is 
the production of project guidelines for the development of a landscaped urban project 
aiming at the preservation of the fauna and flora of Denner Park, which is located in 
the administrative region of Guará, and to provide users with a space for environmental 
education, culture, sports and leisure. In order to achieve the general objective, this 
work is divided into three stages: the first seeks to conceptualize the urban landscape 
design, associated with sustainable development, seeking to make it more attractive for 
improving the quality of life of residents, within the context of revitalization; The second 
stage seeks to carry out case studies related to the research theme: High Line Linear 
Park, New York - NY, and the Olhos D’Água Ecological Park, Brasília - DF; and the third 
stage that seeks to analyze the current situation of the park through area diagnostics, 
through field research and photographic survey of the site and surroundings in order to 
design guidelines to the project under the TCC. The park today has a shortage of street 
furniture, problems with the bike path and walking path, has no signs of preventive 
maintenance such as cutting and pruning existing vegetation, and has no landscape 
treatment to improve the environmental quality of the space. This paper seeks to 
address the Park’s design and revitalization guidelines as a product of the adopted 
methodology.

KEYWORDS: city planning project; course completion work, design guidelines.

INTRODUÇÃO

Este trabalho tem como proposta mostrar a importância da revitalização 
urbana do parque Vivencial Denner na região administrativa do Guará, 
localizado na QE 40, atrás do Polo de Moda no Guará II. Local onde seria um 
ponto de lazer para a população e que se encontra com aspectos paisagísticos 
defasados e sem atrativos para a comunidade.

De acordo com Macedo (2003), os parques urbanos são lugares reservados 
para diversão e lazer da população, neste sentido, por serem um ambiente 
informal são, portanto mais apropriados a convívios sociais por parte de seus 
visitantes. Já Magnoli (1982) entende que os parques urbanos possibilitam 
uma forma de socialização no ambiente urbano, proporcionando uma melhor 
convivência social, já que nesses locais são oferecidas dinâmicas em grupos 
e práticas de esportes coletivos ao ar livre.

A inclusão dos parques urbanos na urbanização se dá por meio dos espaços 
públicos das construções e que preserva a arborização. Dessa forma, sua 
classificação nas várias escalas urbanísticas é parte de um planejamento do 
estado sobre sua cidade como um todo. Os parques são necessários porque 
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suprem as várias necessidades do público. Especificamente um maior 
contato com a natureza e áreas de lazer e esportes (ROSA E SILVA, 2013).

Segundo Lynch (2011) é preciso analisar primeiramente as necessidades 
da população local onde os parques urbanos precisam ser criados, com o 
propósito de minimizar os eventuais problemas estruturais e acrescentar 
benfeitorias nessas áreas. Portanto ao se sugerir o projeto urbanístico são 
examinados alguns critérios, sendo eles, sexo e faixa etária da população 
atendida, como também análises relacionadas aos equipamentos e 
mobiliários que precisam servir de maneira efetiva aos seus frequentadores.

Brasília encontra-se em uma situação preocupante, já que seu projeto 
original de uma cidade parque, conta hoje com 72 parques onde somente 
33 estão abertos ao público e necessitam de melhorias (IBRAM, 2019). O 
parque Vivencial Denner apresenta hoje uma escassez de mobiliário urbano, 
como lixeiras para a destinação correta do lixo gerado pelos frequentadores 
e assentos que estão destruídos. Pode-se ver outros problemas na ciclovia e 
na pista de caminhada que encontram- se deterioradas e tomadas pelo mato, 
e, além disso, com trechos ligando uma a outra, a arborização que está mal 
distribuída e não apresenta sinais de manutenção preventiva como cortes e 
poda, e não possui um paisagismo para melhoria na qualidade ambiental do 
espaço. O parque conta também com uma nascente que está contaminada 
devido o descarte incorreto de lixo (JORNALDOGUARA, 2018).

De acordo com o Projeto Mapear do Instituto Brasília Ambiental, IBRAM, o 
parque possui cerca de 95% de área degradada. Divididas entre ocupação e 
lazer, reflorestamento e espécies exóticas. O parque não possui vegetação 
nativa. Para Magnoli (1982), encontrando-se os parques urbanos deteriorados 
e poluídos, se transformam em ambientes desfavoráveis, atrapalhando assim 
a harmonia social nas cidades. Dessa maneira o estado de preservação dos 
parques urbanos é fundamental para que eles desempenhem o seu papel 
social. A seleção de materiais resistentes é imprescindível para a durabilidade 
e estética de seus equipamentos e mobiliários.

O tema é de grande relevância, pois os parques de Brasília têm pouco o 
incentivo em benfeitorias nestas áreas no DF, essas que servem de uso para 
a população, que é adepta a práticas de atividades físicas e que utilizam esses 
espaços também como forma de lazer. Nota- se que outro problema frequente 
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que não existem ações de melhorias tanto por parte da administração local 
quanto pelo do órgão competente pela manutenção IBRAM. Além disso, 
esse projeto busca contribuir com o meio ambiente, apresentando formas de 
desenvolvimento sustentável, como: amenizar a degradação ao ambiente, 
estimular a conscientização dos moradores para o emprego sustentáveis, 
utilizar soluções ecoeficentes, por exemplo: placas fotovoltaicas, utilização 
de espécies nativas adequadas para melhoria de áreas degradadas, paredes 
e tetos verdes para a redução do consumo de energia e melhor conforto 
térmico.

Com relação ao paisagismo nos parques urbanos, Scalise (2002) certifica 
que este estabelece os espaços com o propósito de oferecer bem-estar 
para os usuários e satisfazer às suas necessidades, mantendo os recursos 
existentes e gerando novos espaços.

Desta forma, o objetivo geral deste trabalho é desenvolver programa de 
necessidades e fluxograma para um projeto urbano paisagístico buscando 
a preservação da fauna e flora do Parque Vivencial Denner e proporcionar 
aos usuários um espaço para educação ambiental, cultura, esporte e lazer. 
De forma específica, busca-se: conceituar o projeto urbano paisagístico, 
associado ao desenvolvimento sustentável, buscando torná-lo mais atrativo 
para a melhoria da qualidade de vida dos moradores; realizar estudos de 
caso referentes ao tema da pesquisa, que são: Parque Linear High Line em 
Nova York - NY, e o Parque Ecológico Olhos D’Água em Brasília - DF; e 
analisar a situação atual do parque por meio de diagnósticos da área, através 
de pesquisa de campo e levantamento fotográfico do local e do entorno e 
elaborar diretrizes para a realização do projeto arquitetônico e urbanístico do 
parque que será desenvolvido em TCC.

A pesquisa está estruturada em três partes e será desenvolvida da seguinte 
forma: na primeira parte, aborda o breve contexto dos parques urbanos com a 
realização de pesquisas bibliográficas em artigos, teses, livros, dissertações e 
monografias, com o objetivo de elaborar uma proposta de implementação de 
um projeto urbano paisagístico relacionado ao desenvolvimento sustentável. 

Na segunda parte aborda os estudos de casos de parques urbanos, como o 
Parque Linear High Line, localizado no distrito de Manhattan em Nova York, 
e o Parque Ecológico Olhos D’Água, localizado no bairro da Asa Norte em 
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Brasília.

Na terceira parte realiza um amplo diagnóstico do local e entorno com os 
estudos urbanos. Com mapas e levantamento fotográfico para identificar 
as necessidades culturais, problemas existentes e de lazer do local, serão 
executados, programa de necessidades, fluxograma, organograma para 
contribuir na elaboração das diretrizes de projeto arquitetônico e urbanístico. 

BREVE CONTEXTO DOS PARQUES URBANOS

As primeiras propostas de parques urbanos ocorrem na Europa do século 
XVII, no começo da Revolução Industrial. As cidades grandes eram 
progressivamente densas e povoadas. Com isso a importância das áreas 
verdes urbanas aumentou cada vez mais, com o objetivo de preservar os 
elementos naturais nas grandes cidades, e aumentando a qualidade de vida.

O parque nesse período segundo Macedo (2003) empenha-se com a procura 
de elementos para recreação, a ausência do desenvolvimento urbano, o 
novo progresso de trabalho, além da inexistência de espaços acolhedores 
do traçado urbano, caracterizando a pureza do ar, a desfrutação do verde, e 
o bem-estar.

Os parques eram bem reservados, para ter permissão era preciso pagar um 
valor para usufruir dos atrativos do lugar, alguns tinham pequenos zoológicos 
ou exposição e eram situados nos bairros mais valorizados (BOVO; 
CONRADO, 2012).

Ao projetar espaços públicos urbanos é necessário compreender que eles 
se relacionam com a vida dos moradores das cidades. É preciso que haja 
uma ligação entre a cidade, o ambiente a ser projetada, a vegetação e as 
pessoas que interagem diretamente com o espaço, precisam ser levados 
em consideração e estudados para a criação de um espaço popular, de fácil 
acesso, funcional, e prazeroso para os frequentadores. O projeto de um 
parque com foco no paisagismo envolve em seu desenvolvimento todos os 
sentidos físicos do homem, sendo eles: a visão, o tato, o paladar, o olfato e a 
audição. Além das sensações, o ambiente projetado é formado de elementos 
e condicionantes da natureza. O clima, o ar, a água, a flora e a fauna são 
fundamentais para a existência e a conservação do local projetado. Assim todo 
o planejamento dos canteiros e caminhos precisa ser analisado de forma que 
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possibilite a fluência dos elementos naturais da paisagem (ABBUD, 2010).

Abbud (2010) afirma que o projeto de paisagismo deve envolver e mostrar 
certos elementos, fazendo com que os caminhos sejam marcados por 
descobertas. É por esses caminhos que teremos sensações distintas, 
resultando a sensação de harmonia. O projeto paisagístico do Parque 
Denner incorpora diversas vegetações, além de existir um pequeno lago 
que auxilia com a climatização do lugar. Propõem-se espaços sombreados 
para o lazer da população, com áreas verdes e ajardinadas que ajudam na 
permeabilidade do solo. Com isso tem como finalidade à ligação direta dos 
moradores com a natureza por meio de espaços arborizados e com caminhos 
tracejados para os pedestres.

ESTUDO DE CASOS

Segue abaixo os estudos de caso escolhidos: Parque Linear High Line em 
Nova York – NY, e o Parque Ecológico Olhos D’Água em Brasília – DF. As 
análises dos estudos permitem expor o valor do meio ambiente no contexto 
urbanístico, integrando a população e o parque na promoção da qualidade 
de vida.

O primeiro parque analisado é o High Line. É uma intervenção urbana 
realizada com a finalidade de dar um novo uso para antiga linha de trem 
abandonada que atravessava o distrito de Manhattan. Segundo David e 
Hammound (2011), a High Line, uma velha linha férrea, situada na cidade 
de Nova York fornecia transporte de cargas destinado ao distrito industrial de 
Chelsea em Manhattan. Foi criada por meio de um West Side Improvement 
Project em 1930, buscando a melhoria da infraestrutura do West Side, o 
projeto tinha como princípio erguer o tráfego ferroviário a 9m de altura para 
afastar do tráfego de automóveis e pedestres. Essa decisão foi tomada 
devido aos terríveis acidentes gerados quando o tráfego de trem, automóveis 
e pedestres eram feitos no nível da rua. Outro objetivo do projeto era fazer 
a linha férrea passar por dentro dos edifícios com o intuito de melhorar o 
serviço de entrega das mercadorias transportados.

Devido à rápida evolução do transporte rodoviário na década de 50, houve 
uma diminuição no uso do transporte ferroviário, levando sua desativação no 
ano de 1980. Conforme os autores a estrutura ficou abandonada por muito 
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tempo e se tornou um ambiente de degradação urbana, seus elementos 
ficaram expostos sofrendo deteriorações e sendo tomada pela vegetação 
que crescia em seu caminho. O projeto resgatou um lugar que estava 
abandonado e degradado, marcando o início de uma nova criação da área 
para os cidadãos.

O segundo parque analisado é p Parque Ecológico Olhos d’Água foi elaborado 
pela Lei nº 556, de 1993, onde regulamentou-se duas superquadras e uma 
área comercial para a ocupação do Parque Ecológico e de uso Múltiplo, 
conforme a Lei 265 que elabora sobre a criação de Parques Ecológicos e de 
Uso Múltiplo do Distrito Federal (Distrito Federal 2002).

Está localizado em uma área nobre de Brasília, entre quadras 413/414 e área 
comercial 414/415 do bairro da Asa Norte, a aproximadamente 10 km do 
Congresso Nacional, possui uma dimensão de 21,5 hectares e é constituído 
por bosque com vegetação do cerrado, e apresenta também cursos D’Água 
em parte do parque.

Este ambiente de paisagem urbana se formou em razão da presença de 
nascentes que dificultavam a construção na área, e pela mobilização social 
que colaborou para preservar esta região. A partir de então se tornou um 
ambiente voltado para a preservação ambiental e lazer da população, 
com diferentes equipamentos mobiliários, espalhados no decorrer de sua 
extensão.

A vegetação que se encontra perto dos cursos d’água do parque oferece 
grande recurso paisagístico que foge da fisiologia do cerrado, assim como 
riqueza ambiental em termos ecossistêmicos, realidade que destaca a 
importância da área verde do parque dentro da cidade. A lagoa interna do 
parque se chama Lagoa do Sapo e é primordial para a regulação térmica, 
atuando no microclima em seu interior. A vegetação tem identificação dos 
seus tipos por placas interpretativas, o que permite maior contato com a 
população (GOMES, 2004).

No parque, além de ampla arborização em suas extremidades, existem 
equipamentos para atividades físicas ao ar livre, proporcionando aos 
frequentadores se exercitar juntamente à natureza em um clima natural e 
com harmonia, melhorando assim a qualidade de vida.
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ESTUDOS URBANOS

Esta sessão apresenta os diagnósticos feitos na área de estudo e entorno 
do parque, apresentando os principais detalhes do terreno, o uso do solo, os 
equipamentos e mobiliário urbanos, o gabarito de alturas, hierarquização do 
sistema viário e fluxo viário, bioclimatismo, índices urbanísticos, topografia, 
relatório fotográfico e a cobertura do solo com a realização dos referentes 
mapas.

Com base no mapa de uso do solo, pode-se observar que a maior 
predominância é de uso misto e residências multifamiliares. Comércio, 
instituição e igreja em menor quantidade. Existe uso misto, que são 
edificações que tanto serve para a moradia, quanto para o desenvolvimento 
da atividade comercial que está situado na região Polo de Moda – Guara 
II. E existem as residências multifamiliares localizado na Colônia Agrícola 
Bernardo Sayão, onde se encontram os condomínios residenciais e as 
residências Unifamiliares (Figura 1). Desta forma, uma das diretrizes do 
projeto é o complemento com atividades comerciais de pequeno porte como 
o quiosque no Parque.

Figura 1: Mapa de Uso do Solo. Fonte: Elaboração própria.



Paisagem Urbana

O parque e seu entorno possuem equipamentos e mobiliário urbanos, como 
escola, supermercados, parque infantil, praça, ponto de ônibus, igreja entre 
outros, onde tudo isso atende os moradores locais. Em relação ao serviço de 
saúde pública, como hospital, posto de saúde a população não conta com 
essa assistência nas proximidades. As análises apresentam próximo à área 
de estudo grande quantidade de mobiliário urbano como lixeiras e telefone 
público (Figura 2).

O mobiliário urbano é importante tanto para a estética como para a 
funcionalidade dos espaços, do mesmo modo que viabiliza a segurança 
e o conforto dos usuários, requerendo a atenção dos planejadores que se 
preocupam com a qualidade do âmbito público, das áreas urbanas, dos 
pontos de circulação, das praças e parques urbanos. (ABBUD, 2006). Desta 
forma, uma das diretrizes do projeto é complementar com outros tipos de 
atividades como horta comunitária e área de contemplação para o Parque.

No que diz respeito ao gabarito de altura da região analisada, não existem 
edificações acima de seis pavimentos. Na QE 30 e na QE 32 e na Colônia 
Agrícola Bernardo Sayão, predominam residências de porte médio que 
variam de um a três pavimentos. Essas variações nos gabaritos de altura 
ocorrem somente na região Polo de Modas de quatro a cinco pavimentos 
e com algumas edificações com até seis pavimentos, visto que a área de 
estudo está cercada de residências multifamiliares com gabaritos baixos e de 
uso misto com pavimentos altos (Figura 3). Desta forma, uma das diretrizes 
do projeto é propor árvores de grande porte para os sombreamentos dos 
caminhos do Parque. 
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Figura 2: Mapa Equipamentos e Mobiliários Urbanos. Fonte: Elaboração própria.

Figura 3: Mapa de Gabarito de Alturas. Fonte: Elaboração própria.
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Em relação à hierarquização do sistema viário, as vias de 
acesso para área de estudo, se dá pela Avenida do Contorno 
classificada como via arterial que percorrem em sentido único 
possibilitando um bom fluxo de veículos. As vias coletoras 
seguindo percurso de mão dupla facilitando a distribuição para 
as vias locais (Figura 4). Os proprietários de veículos acabam 
por usar parte das vias ou em cima de calçadas, bloqueando 
a passagem de pedestres. Desta maneira, uma das diretrizes 
do projeto é adaptar estruturas existentes com ciclovias e 
calçadas, calçadas para adequar a acessibilidade.

Figura 4: Mapa de Hierarquização do Sistema e Fluxo Viário. Fonte: Elaboração própria.

Do ponto de vista bioclimático, e de acordo com as duas rosas dos ventos, a 
primeira predominância dos ventos vem da direção Leste durante as estações 
primavera, outono e inverno, com velocidade média de 3 m/s. A segunda 
vem do sentido Noroeste na estação do verão, com velocidade média de 5 
m/s. Nota-se que a velocidade é acima de 4 m/s no qual é desproporcional 
termicamente para o clima externo, onde deverão ter propostas de bloqueio 
de vento. Os ventos mais secos provêm do leste, enquanto os úmidos vêm 
do noroeste e sudeste, de acordo com o Programa SolAr.
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Segundo a carta solar de Brasília, os horários com temperaturas mais 
agradáveis de 14 º C a 25 º C, é de 6:00 ás 10:00 horas da manhã e das 
17:00 ás 18:00 da tarde, e os horários com temperaturas mais quentes e 
mais desagradáveis, acima de 25 º C, são de 10:00 ás 14:00 horas da tarde. 
Os meses mais frios que ocorrem em Brasília são nos meses de maio e 
junho das 6:30 ás 8:00 horas da manhã com temperaturas de 10 º C a 14 º 
C, chegando a ter temperaturas abaixo de 10 º C no mês de junho. O Distrito 
Federal tem clima Tropical de Altitude. Segundo a classificação de Köppen 
são identificadas duas estações: seca, de maio a setembro, e úmida, outubro 
a abril. De acordo com a NBR 15.220, Brasília é a cidade que mais fica na área 
de conforto durante todo o ano (Figura 5). Desta forma, uma das diretrizes do 
projeto é a implementação de estratégias de resfriamento evaporativas, com 
espelho d´água e árvores.

Figura 5: Mapa de Bioclimatismo. Fonte: Elaboração própria.

O Parque Vivencial Denner está localizado na QE 40 – SRIA II (Polo de Moda) 
– Guará II, Brasília – DF. Foi criado pela Lei N° 739, de 28 de Julho de 1994. 
Segundo Geoportal (2019), possui área de 28.034,24m² (2,80 hectares) e 
perímetro 837, 27m. Criado com objetivo de proteger a nascente que existe 
no local, a área foi disposta à implantação do Parque Vivencial Denner em um 
terreno que era muito usado como depósito irregular de lixo.
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A Lei complementar nº 733, de 13 de dezembro de 2006, estabelece o 
Plano Diretor Local da Região Administrativa do Guará e incluem propósitos, 
normas, e métodos das políticas de desenvolvimento, conforme determinado 
na Constituição Federal, na Lei nº 10.257, de 2001, chamada Estatuto da 
Cidade, na Lei Orgânica do Distrito Federal e no Plano Diretor de Ordenamento 
Territorial do Distrito Federal – PDOT, adotado pela Lei Complementar nº 17, 
de 1997.

Segundo o mapa topográfico as curvas de níveis alteram de 5 em 5 metros 
de distância, com base na leitura geográficas com dados do Geoportal. O 
Parque Vivencial Denner, situa-se na cota altimétrica 1.065m (Figura 6). A 
área de estudo possui direções mais inclinadas nos sentidos Oeste e Sul, por 
causa dessas áreas possuírem matas que contornam corpo hídrico, o córrego 
Vicente Pires. Desta forma, uma das diretrizes do projeto é o aproveitamento 
da topográfia do terreno no Parque. 

Figura 6: Mapa Topográfico. Fonte: Elaboração própria.

Ainda no contexto dos estudos urbanos, foram fotografados e apresentados 
vários locais que irão auxiliar para as análises dentro do estudo proposto, 
para a revitalização do Parque Vivencial Denner localizado na QE 40 Polo de 
Moda, Guará II – DF.



Anais II SEPPAS - II Seminário de Planejamento, Paisagem urbana e Sustentabilidade 
04 a 06 de novembro de 2019

O relatório fotográfico (Figura 7) serviu no estudo feito no Polo de Moda, 
na área de estudo, e no entorno onde foram apontadas as vias de acessos 
ao parque à situação atual da área, para a revitalização do parque, a fim 
de renovar o lugar degradado por meio da reposição da vegetação que 
irá contribuir no conforto térmico, acústico e ambiental, além de fornecer 
melhorias para o convívio e lazer dos moradores locais.

Figura 7: Relatório Fotográfico. Fonte: Elaboração própria.

Se analisarmos a cobertura do solo na área de influência de 500 metros 
e seu entorno conseguimos perceber a presença de vegetação arbórea e 
vegetação arbustiva. Nota-se o maior índice de vegetação arbórea a sudeste 
do raio de influência, estas áreas formadas por árvores de grande porte. Já 
a vegetação arbustiva encontra-se dentro da área de estudo é formada por 
árvores de pequeno porte ou mesmo de porte rasteiro, no entanto é visível a 
falta significativa sobre a área de estudo, onde temos grande supressão de 
vegetação (Figura 8).
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Figura 8: Mapa de Cobertura do Solo. Fonte: Elaboração própria.

A falta de arborização tem ação direta nos aspectos negativos do entorno 
urbano, tornando lugares nocivos em lugares saudáveis para os cidadãos. 
As árvores também podem ser bastante importantes, exercendo uma função 
de barreira acústica e sombreamento. (MASCARÓ, 2005). São muitas as 
vantagens dos espaços verdes, pode-se ressaltar a diminuição da poluição 
do ar, ação acústica e visual, benefícios sociais e econômicos, como: bem-
estar dos usuários, restauração e conservação dos recursos hídricos, 
preservação de espécies de fauna e flora, dentre outros (TRINDADE, 1995; 
BENAKOUCHE, 1994; JIN, 1987). Dessa forma, uma das diretrizes de projeto 
é resgatar a densidade de vegetação do Parque.

RESULTADOS E CONCLUSÕES

De acordo com Jacobs (2000), um parque de bairro para ser bem executado ele 
necessita ter como características fundamentais: a diversidade (variedade de 
usos e de pessoas nos arredores do parque); a localização (posicionamento 
na cidade, sua relação de localidade com o bairro e visualidade); a insolação 
(presença de iluminação e raios solares); e a demarcação de limites (espaços 
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conformados pelos prédios e vizinhanças).

Abbud (2010), diz que o planejamento de um parque com ênfase no 
paisagismo inclui em seu desenvolvimento todos os sentidos do homem. 
Quanto mais sentidos a paisagem e seus elementos conseguem ressaltar, 
mais agradável e mais variado é o projeto.
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Resumo

As cidades são um fenômeno social em expansão que priorizam as construções em 
detrimento da natureza.Neste quadro, as árvores constituem elementos da estrutura 
urbana de grande relevância ambiental, desempenham funções importantes como a 
amenização do microclima, proporcionando conforto térmico. Como Goiânia possui 
clima tropical com umidade relativa do ar baixa na maior parte do ano, as árvores 
representam extrema importância na melhoria do microclima urbano, ao proporcionar 
conforto térmico, conforme estudos. A capital goiana possui em vigência normas legais 
que incentivam o plantio e manutenção de árvores nos passeios públicos, dentre os 
quais se destaca o Plano Diretor de Arborização Urbana (PDAU). No entanto, a falta 
de consciência ambiental associadas a uma fiscalização ambiental deficiente, sem a 
devida punição são fatores determinantes para a (des)arborização que vem ocorrendo 
na cidade. Considerando esse contexto, este artigo tem o objetivo de explanar a im-
portância e benefícios das árvores no ambiente urbano aplicado à Goiânia, e estimar 
o número de árvores extirpadas das calçadas da capital goiana. Como metodologia 
foi gerada uma pesquisa quantitativa com dados da Gerência de Arborização Urbana 
da Prefeitura acerca da quantidade de árvores extirpadas das calçadas da capital nos 
períodos de jan/2008 a jul/2009 e jan/2018 a jul/2019. Para análise qualitativa dessas 
árvores foram realizadas inspeções com base em critérios técnicos em diversos pontos 
da cidade, usando máquinas fotográficas e trena. Como resultados do primeiro período 
pesquisado têm-se catalogadas as espécies arbóreas mais comumente extirpadas e 
foi mostrado que 1.769 árvores foram retiradas dos passeios públicos entre 2008-2009. 
Em contrapartida, foi recomendado plantio de 4.795 mudas. Como resultado espera-
do do segundo período analisado, estima-se que 1.746 árvores foram extirpadas das 
calçadas. Em compensação, estima-se o plantio de 3.143 mudas. No entanto, devido 
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à falta de punição no caso do não plantio, nenhuma medida fiscal é tomada, podendo, 
então, contar apenas com o bom senso e consciência ambiental da população, que 
decide, livremente, se realiza ou não o plantio. Dessa forma, constatou-se que gran-
de número de árvores vem sendo extirpadas das calçadas sem que haja uma forma 
de garantir o plantio de mudas como forma de mitigação ambiental, acarretando em 
número ínfimo de plantios efetivados em comparação com as extirpações realizadas. 
Assim, conclui-se que a arborização de Goiânia está em processo de declínio, com 
muitas retiradas de árvores e pouquíssimas reposições e que é preciso, urgentemente, 
de medidas punitivas quando não realizado o plantio, fato este que será conseguido 
com a aprovação do PDAU em forma de Lei, garantindo, assim, que os plantios sejam 
realizados, assegurando os benefícios diversos e imprescindíveis que a arborização 
urbana causa, dentre eles, a atenuação, pela copa das árvores, da radiação solar e as 
consequentes melhorias do conforto térmico e clima da cidade.

PALAVRAS-CHAVE: árvores; conforto térmico; plantio, extirpação.

ABSTRACT

Cities are an expanding social phenomenon that prioritize buildings over nature. In this 
context, trees are elements of the urban structure of great environmental relevance, 
performing important functions such as the mitigation of microclimate, providing thermal 
comfort. As Goiânia has a tropical climate with low relative humidity most of the year, 
the trees are extremely important in improving the urban microclimate, providing ther-
mal comfort, according to studies. The capital of Goiás has in force legal norms that 
encourage the planting and maintenance of trees in public walks, among which stands 
out the Master Plan for Urban Afforestation (PDAU). However, the lack of environmental 
awareness associated with poor environmental supervision without proper punishment 
are determining factors for the (de) afforestation that has been occurring in the city. 
Considering this context, this article aims to explain the importance and benefits of trees
in the urban environment applied to Goiânia, and to estimate the number of extirpated 
trees on the sidewalks of Goiás capital. As a methodology, a quantitative research was 
generated with data from the City Hall's Urban Afforestation Management about the 
amount of trees removed from the capital's sidewalks in the periods from jan / 2008 to 
jul / 2009 and jan / 2018 to jul / 2019. For qualitative analysis of these trees, inspections 
were carried out based on technical criteria in various parts of the city, using cameras 
and measuring tape. As a result of the first surveyed period, the most commonly extir-
pated tree species have been cataloged and it has been shown that 1,769 trees were 
removed from public walks between 2008-2009. In contrast, planting of 4,795 seedlings 
was recommended. As expected result of the second periodanalyzed, it is estimated 
that 1,746 trees were removed from the sidewalks. In compensation, the planting of
3,143 seedlings is estimated. However, due to the lack of punishment in the case of 
non-planting, no fiscal measures are taken and can therefore rely only on the common 
sense and environmental awareness of the population, who freely decide whether or 
not to plant. Thus, it was found that a large number of trees have been removed from 
the sidewalks without a way to ensure the planting of seedlings as a means of environ-
mental mitigation, resulting in a very small number of plantings compared to the extirpa-
tions performed. Thus, it can be concluded that the Goiânia afforestation is in a process 
of decline, with many trees being removed and very few replacements and that punitive 
measures are urgently needed when planting is not done, which will be achieved with 
the approval of PDAU. thus ensuring that the plantations are carried out, ensuring the 
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diverse and indispensable benefits that urban afforestation causes, among them, the 
attenuation by the tree canopy of solar radiation and the consequent improvements in 
thermal comfort and climate of the city.

KEYWORDS: trees; thermal comfort; planting.

INTRODUÇÃO

No início do século XXI, a maioria da população humana já vivia em cidades 
e, aos poucos, as áreas verdes como parques e jardins faziam parte da vida 
cotidiana das pessoas. Para melhorar a convivência das pessoas no meio 
urbano com o ambiente, é necessário um restabelecimento entre homem e 
o meio natural, proporcionado pelos benefícios da arborização, que garan-
te uma melhor qualidade de vida. Arborização Urbana é conceituada como 
o conjunto de terras públicas e privada predominantemente arbórea ou em 
estado natural que uma cidade apresenta, incluindo as árvores de ruas e 
avenidas, parques públicos e demais áreas verdes (MAGALHÃES, 2006). 
Segundo o Plano Diretor de Arborização Urbana de Goiânia (PDAU) da Agên-
cia Municipal de Meio Ambiente (AMMA, 2007) a arborização urbana consiste 
em toda cobertura vegetal de porte arbóreo existente nas cidades, que permi-
te a integração do espaço construído com jardins e parques.

Devido às características naturais das árvores, que proporcionam sombra 
para pedestres e veículos reduzindo a incidência de radiação no solo urbano, 
reduz a amplitude térmica, aumenta a umidade no solo e no ar, diminui a 
poluição sonora (em determinadas condições), aumenta a qualidade do ar e 
dá abrigo e alimento para diversos animais além do equilíbrio estético, entre 
outros. Salienta-se que a arborização urbana, ao amenizar a diferença entre 
os componentes arquitetônicos e as áreas verdes, traz conforto térmico hu-
mano nos ambientes externos.

A vegetação arbórea atua nos microclimas urbanos contribuindo para me-
lhorar a ambiência urbana sob vários aspectos: na estabilização e melhoria 
microclimática; no sombreamento; a redução da poluição atmosférica e sono-
ra; melhoria na saúde humana e estética urbana; além de benefícios sociais, 
econômicos e políticos.

Na estabilização e melhoria microclimática: As árvores interceptam, refletem, 
absorvem e transmitem a radiação solar, melhorando a temperatura do ar no 
ambiente urbano. Uma adequada arborização e uma boa ventilação consti-
tuem elementos fundamentais para a obtenção do conforto térmico, de acor-
do com Lima (1993).

A influência das árvores sobre a temperatura do ar também pode se verificar 
pela evapotranspiração e pela termorregulação realizada pelos estômatos, 
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presente nas folhas. Pesquisas realizadas por Lombardo (1990) indicam dife-
renças térmicas significativas 10ºC entre áreas bem arborizadas na periferia 
e áreas mal arborizadas no centro da cidade de São Paulo.

Bueno-Bartholomei (2003), Abreu; Labaki (2010), Abreu (2008) e Herrmann 
(2008) pesquisaram a melhoria climática, a partir de atenuação da temperatu-
ra, radiação solar e umidade relativa do ar em área de influência de algumas 
espécies arbóreas.

Concluíram que os indivíduos arbóreos influenciam principalmente na tem-
peratura do ar e umidade relativa, numa escala microclimática e que arbo-
rização contribui significativamente para a melhoria do microclima, mesmo 
ao sol.

No sombreamento que ameniza o rigor térmico, diminuindo as temperaturas 
superficiais dos pavimentos e fachadas das edificações, assim como a sen-
sação de calor dos transeuntes.

Segundo Mascaró & Mascaró (2005, p. 33) “A cidade deve ser sombreada 
durante o período quente, limitando-se a incidência dos raios solares em, 
pelo menos, dois terços da área dos caminhos de pedestres, praças e esta-
cionamentos”. Segundo Abreu-Harbich et al. (2015), um agrupamento linear 
da espécie Sibipiruna (Caesalpinia pluviosa) é capaz de reduzir a temperatu-
ra do ar em até 2,7º C, até 16º C, em termos de PET (Temperatura Fisiologi-
camente Equivalente).

Na redução da poluição atmosférica e sonora: as árvores no ambiente urba-
no, segundo Smith & Dochinger (1976) apud MILANO; DALCIN (2000, p. 27), 
têm considerável potencial de remoção de partículas e gases poluentes do ar. 
As folhas das árvores podem absorver gases poluentes e filtrar partículas em 
suspensão sobre sua superfície, especialmente se forem pilosas, cerosas ou 
espinhosas. Porém, a capacidade de retenção ou tolerância a poluentes varia 
entre espécies e indivíduos.

De acordo com Martins Júnior (2009) esse efeito de biofiltração é da ordem 
de 18 a 180kg de poluentes por árvore por ano. Em valores monetários, esse 
trabalho gratuito de cada árvore representa um valor anual de R$ 10,00 por 
pessoa. Em um bairro com 23% de arborização, esse benefício diário é de 
R$ 400,00.

Lapoix (1979) informa que diferentes estudos identificam novos aspectos da 
ação dos vegetais sobre o dióxido de enxofre (SO2), ozônio (O3) e do Flúor 
(F), indicando que determinados vegetais têm grande capacidade de filtrar 
esses compostos químicos.
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Em relação à poluição sonora, é possível o uso de árvores para abafar os ru-
ídos e melhorar o aspecto visual das cidades, enfatizando-se a união desses 
dois aspectos positivos.

Grey & Deneke (1978) afirmam que a interferência da vegetação sobre o som 
pode se dar por absorção, deflexão, reflexão e refração das ondas sonoras. A 
absorção se dá pelas partes delgadas e flexíveis de arbustos e árvores, tais 
como folhas, ramos finos e galhos, enquanto que a deflexão e refração, pelos 
ramos mais grossos e troncos.

Esse autor demonstra estimativas de que o uso das árvores e arbustos na 
redução de ruídos é promissor, com atenuações médias da ordem de 5 a 8 
dB, podendo chegar a 10 dB para cinturões
densos de plantio com árvores altas, particularmente entre as freqüências de 
1.000 e 11.200 Hz.

Sobre a Saúde Humana: as árvores atuam sobre a saúde física e mental do 
homem de forma direta e indireta. O efeito da arborização sobre a atenuação 
do microclima, e a diminuição da poluição sonora e atmosférica é responsá-
vel pela sua ação sobre a saúde física dos humanos.

A essas considerações, acrescenta-se o importante papel psicológico das 
árvores para o bem estar do homem, verificado pela crescente exigência da 
sociedade por áreas verdes urbanas e campanhas ambientais conservacio-
nistas como um todo.

Na melhoria da Estética Urbana: Esteticamente, pode-se considerar uma 
paisagem atrativa segundo critérios subjetivos, que vão desde as qualida-
des físicas e biológicas do espaço até condições emocionais momentâneas 
do observador. Entretanto, geralmente, a qualidade de uma paisagem e sua 
atratividade varia de acordo com a forma, escala e diversidade dos elementos
que a compõe. As cidades constituem uma paisagem antrópica e nelas a ve-
getação desempenha um papel muito importante como elementos do dese-
nho urbano, contribuindo para a melhoria estética da paisagem das cidades.

Nesse sentido, destacam-se os papéis das formas, cores e texturas das árvo-
res, que devolvem uma naturalidade às cidades e constituindo um elemento 
de interação entre as atividades humanas e o meio ambiente. Considerando, 
ainda, que juntamente com a melhoria estética, as árvores contribuem para
minimizar a poluição visual no meio urbano, atuando como protetoras contra 
visibilidades desagradáveis, luzes incômodas – especialmente noturnas – e 
proporcionando privacidade.

Outra função importante da arborização que acompanha o sistema viário é 
seu préstimo como corredor ecológico, interligando as áreas livres vegetadas 
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da cidade, a exemplos das praças e parques. Além disso, em muitas ocasi-
ões, a árvore em frente à residência confere a ela uma identidade particular e 
propicia o contato direto dos moradores com um elemento natural significati-
vo, considerando todos os seus benefícios.

Nos benefícios Sociais, Econômicos e Políticos que podem ser classificados 
como diretos e indiretos, sendo esse o mais significativo. Como benefícios 
indiretos são considerados a valorização de áreas e imóveis em locais bem
arborizados ou próximos de parques. As árvores aumentam a satisfação dos 
usuários de parques e bairros, contribuindo para o aumento do valor das pro-
priedades e proporcionando um estímulo à sensibilidade humana.

Outro fator é o lazer em áreas urbanizadas, que fornecem local para diverti-
mento de crianças, área para exercícios físicos, socialização e entretenimen-
to. Tendo em vista os benefícios gerados pelas árvores contidas no centro 
urbano o problema gera em torno da seguinte questão: Qual a condição qua-
li-quantitativa da arborização das ruas de Goiânia, ao longo dos últimos 10 
anos?

Goiânia apresenta clima tropical e umidade relativa do ar baixa na maior parte 
do ano, assim, torna-se essencial a utilização de árvores como agente na me-
lhoria do microclima urbano, com a atenuação da temperatura e da radiação 
solar, contribuindo para a melhoria do conforto térmico. Tendo este trabalho 
como estudo a cidade de Goiânia, torna-se necessário estimar a quantidade
de árvores extirpadas das calçadas nos últimos dez anos, bem como a quan-
tidade plantada e as espécies, visando traçar um panorama geral do proces-
so de arborização urbana da capital ao longo dos últimos dez anos.

OBJETIVOS

O objetivo deste trabalho é construir um panorama de arborização viária da 
cidade de Goiânia comparando a tipologia das árvores extirpadas com as 
plantadas nas calçadas, de 2008 a 2019. Os objetivos específicos são:

- Descrever as espécies mais utilizadas na arborização de Goiânia, analisan-
do suas condições biológicas;
- Catalogar as principais espécies retiradas e plantadas nas calçadas;
- Quantificar as árvores cortadas e plantadas nas calçadas no período de 
janeiro de 2008 – julho de 2009 e janeiro de 2018 – julho de 2019.
- Estimar a quantidade de árvores cortadas e plantadas nas calçadas nos 
últimos 10 anos; 
- Contribuir com a informação e conscientização dos munícipes quanto à im-
portância de manter as ruas arborizadas e de se efetuar um planejamento da 
arborização urbana.
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METODOLOGIA

Para realização desse artigo foi realizada uma pesquisa documental nos 
Pareceres da Gerência de Arborização Urbana (GEARB) da Prefeitura e no 
PDAU, catalogando-se as principais espécies arbóreas existentes no muni-
cípio. A pesquisa quantitativa das árvores cortadas e plantadas nas calçadas 
baseou-se nos dados da GEARB, no período de janeiro de 2008 a julho de 
2009 e janeiro de 2018 a julho de 2019.

Para pesquisa qualitativa das árvores existentes nas calçadas foi realizada 
análise das estruturas externas de árvores localizadas em vários pontos da 
cidade, escolhida de forma aleatória. As árvores foram fotografadas, medida 
altura e diâmetro do caule com trena e analisada, visualmente, quanto à sua 
condição biológica, se saudável, comprometida ou em final de ciclo biológico.

RESULTADOS

Inicialmente, tem-se como resultado da pesquisa bibliográfica do Inventário 
Florestal Urbano Total – integrante no PDAU de Goiânia – uma tabela com 
328 espécies arbóreas totalizando 133.061 árvores catalogadas. Para análi-
se neste Trabalho, serão usadas apenas as 10 espécies mais ocorrentes na 
cidade, que estão relacionadas na Tabela 01.
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Tabela 01: Relação das espécies arbóreas de maior ocorrência em Goiânia, com a respectiva quantidade e 
frequência. Fonte: PDAU de Goiânia.

Durante as análises in loco foi estimado que 95% das árvores localizadas nas calçadas apre-
sentam algum conflito, ou com a fiação aérea ou com o calçamento. As espécies que 
mais apresentam esse tipo de conflito são Sibipiruna (Caesalpinia pluviosa), Ficus-ben-
jamina (Ficus bejamina), Sete-copas (Terminalia catappa), Flamboyant (Delonix regia), 

Monguba (Pachira aquatica) e Pata-de-vaca (Bauhinia sp.) (Figuras 01, 02 e 03).

Figura 01: Árvore Sete-copas (Terminalia catappa) apresentando conflito com a fiação aérea. 
Fonte: autora.

Figura 02: Árvore Sibipiruna (Caesalpinia pluviosa) apresentando conflito com fiação aérea.
 Fonte: autora.
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Figura 03: Árvore Mangueira (Mangifera indica) com conflito das raízes e base caulinar com 

calçamento. Fonte: autora.

Outra situação comum nas árvores de Goiânia é a deformação das copas, 
devido às podas mal conduzidas, para liberação da fiação aérea (Figuras 04 
e 05) 

Figura 04: Árvore Jamelão (Syzygium cumini) com poda mal conduzida na copa. Fonte: autora. 
Figura 05: Árvore Bálsamo (Myroxylon balsamum) com poda mal conduzida na copa. Fonte: autora.

Há também alguns exemplares de espécies variadas em final de ciclo biológi-
co ou com perfurações, realizadas por pessoas para provocar envenenamen-
to nas árvores. Comparando-se com a quantidade total de árvores, a exis-
tência de árvores secas é corriqueira. Uma característica da arborização de 
Goiânia é a grande quantidade de monguba (Pachira aquatica). Esta espécie, 
originária da Amazônia, foi introduzida na cidade até meados da década de 
90, e em 2008 representava 19% das árvores totais na cidade. Desde 2009 
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é constatada que as árvores dessa espécie estão infestadas pelo coleóptero 
serrapau (Euchroma gigantea), cujas larvas se alimentam do cerne das raí-
zes, deixando a árvore susceptível à queda.

Consta no PDAU um planejamento de substituição gradativo dessa espécie, 
que está em andamento, conforme informações da GEARB. No período de 
janeiro de 2008 a julho de 2009 foi contado que 1.769 árvores foram ex-
tirpadas das calçadas. Em contrapartida, foi recomendado, pela equipe da 
GEARB, o plantio de 4.795 mudas para mitigar os danos ambientais advindos 
do corte das árvores. No entanto, foram efetivados apenas 946 plantios. Já 
no período de janeiro de 2018 a julho de 2019 foi mostrado que 2.348 árvores 
nas calçadas foram cortadas. Como compensação, foi recomendado o plan-
tio de 5.694 mudas, sendo efetivados 1.586 plantios. A Figura 06 apresenta 
gráfico comparativo desses dados em ambos os períodos.

Figura 06: Gráfico da quantidade de árvores extirpadas, quantidade de árvores indicadas para plan-
tio e quantidade de plantios efetivados, nos períodos de jan. 2008 – jul. 2009 e jan. 2018 – jul. 2019.

Em ambos os períodos, as principais espécies mais extirpadas e plantadas 
estão apresentadas na Tabela 02.
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Tabela 02: Lista das espécies mais comumente extirpadas e plantadas em ambos os 
períodos analisados.

Com os números coletado é possível fazer uma média de árvores extirpa-
das e plantadas por ano e estimar as quantidades nos últimos 10 anos. As-
sim, tem-se uma média de 20.585 árvores extirpadas das calçadas e 12.660 
mudas plantadas nas calçadas de Goiânia.

CONCLUSÕES

Quanto às condições biológicas das árvores existentes na cidade, forma-se 
um quadro pessimista visto a grande quantidade de árvores condenadas ao 
corte devido ao comprometimento biológico ou por estar seca/morta.

Muitas das árvores condenadas ao corte poderiam ser poupadas, por exem-
plo, as Mongubas (Pachira aquatica), pois deveria ser realizado um planeja-
mento e ações de controle de pragas, pois, o serra-pau (Euchroma gigantea) 
não possui predador natural em Goiânia, e apenas cortando as árvores in-
festadas sem o devido controle do besouro, este, na ausência da Monguba 
(Pachira aquatica), começará a infestar árvores de outras espécies, como já 
foi constatado pela equipe técnica da GEARB, após verificação de infestação 
desse coleóptero em alguns espécimes de Barriguda (Chorisia speciosa).

Outro exemplo é o corte descabido dos Jamelões (Syzygium cumini) anun-
ciado recentemente nas mídias por motivos de queda de motociclistas e aci-
dentes de trânsito envolvendo carros. Há alegação que os frutos dessa árvo-
re, ao caírem na pista, associados com a chuva, tornam o piso escorregadio, 
pois os frutos apresentam uma substância oleosa. Uma maneira de preservar 
os espécimes saudáveis é proporcionar poda preventiva da copa, antes do 
período de frutificação, associado com a varrição das ruas, além de diminuir 
a velocidade da via.

E o fato da quantidade de plantios efetivados serem aproximadamente a me-
tade da quantidade de árvores cortadas torna o prognóstico mais pessimista 
ainda. Assim, os resultados apontam para um processo de (des)arborização 
contínuo, visto que a quantidade de árvores extirpadas é bem maior que a 
de árvores plantadas. Considerando, ainda, que mudas não proporcionam os 
benefícios ambientais equivalentes aos de árvores adultas. Assim, cortar uma 
árvore adulta para após realizar plantio é um investimento a longo prazo (no 
caso da muda se desenvolver e chegar á fase adulta). Mas, a necessidade de
estabelecer/manter um microclima agradável e confortável é urgente.

Agravando mais ainda o quadro já pessimista, há ainda, em vigor, a Instrução 
Normativa (IN) 057 de 1º março de 2019, que regulamenta o procedimento 
de autorização para extirpação de exemplar arbóreo ou palmáceo situado 
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em passeio público, que esteja obstruindo totalmente o passeio público ou 
causando dano estrutural à edificação situada no imóvel lindeiro. Esta IN é 
tendenciosa, já que 95% das árvores localizadas em calçadas apresentam 
algum nível de conflito com o calçamento.

Apesar de se encontrar em vigência algumas normas legais que incentivam 
o plantio de árvores nas ruas, como a Lei 7004/1991, Lei 8.451/2006 e IN 
030/2005 – que institui o PDAU, a capital goiana vem sofrendo um processo 
de (des)arborização devido ao número de árvores cortadas ser superior ao 
de efetivamente plantadas.

O não plantio ocorre principalmente à falta de medida fiscalizatória e punitiva, 
associadas à falta de consciência ambiental. Tais medidas estão previstas na 
atual revisão do Plano Diretor de Arborização de Goiânia, em processo de 
votação na Câmara dos Vereadores. Os poucos plantios efetivados, em sua 
grande maioria, são de espécies exóticas à região devido, principalmente, à 
falta de produção de mudas do Cerrado nos viveiros de Goiânia, associado 
ao fato de que as árvores deste Bioma crescem lentamente. Assim, há gran-
de resistência e dificuldade de se optar por árvores nativas.

No entanto, as espécies escolhidas pela equipe técnica da GEARB são ade-
quadas à arborização urbana, visto que são árvores que proporcionam boa 
sombra e possui crescimento menos lento que as nativas. Há, porém, plantio 
de espécies não adequadas para calçadas, como Guapuruvu (Schizolobium 
parahyba) e pau-ferro (Caesalpinia ferrea).

Assim, Goiânia, que já foi considerada uma das capitais mais arborizadas 
do Brasil, apresenta, atualmente, um preocupante processo de declínio da 
arborização, visto e sentido, diariamente, ao se caminhar pelas ruas, princi-
palmente no período de seca. Uma forma de minimizar os danos ambientais 
e diminuir o corte de árvores é fundamental a conscientização ambiental da 
população como um todo, onde a prioridade deveria ser a preservação/ma-
nutenção das árvores o máximo possível associado a plantio em massa de 
mudas já grandes e adequadas para a arborização das vias urbanas.

Esses resultados são importantes para pesquisas futuras que visam estudar 
o comportamento das espécies mais plantadas na cidade de Goiânia para se 
estimar os benefícios térmicos e ambientais dessas árvores no meio urbano. 
Este estudo traz dados muito importantes para Arquitetos, Urbanistas, En-
genheiros, Biólogos e outros profissionais que visam à sustentabilidade na 
construção da paisagem urbana.
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Resumo
A consciência da necessidade de preservação da arquitetura modernista é recente no 
Brasil, ainda em processo de consolidação. Neste contexto, observa-se a gradativa 
transformação da paisagem em diversas cidades brasileiras, sendo que, em muitos 
casos, obras de grande valor artístico têm seus usos alterados, as formas mutiladas 
e, ainda sofrem demolições afim de abrir espaço para grandes torres produzidas por 
um mercado imobiliário que visa o lucro. No caso de Ponta Grossa, cidade localizada 
no segundo planalto paranaense, surgida dos movimentos tropeiros e com economia 
baseada no agronegócio, esta arquitetura começou a ser produzida em meados da 
década de 1950, derivada do desenvolvimento causado em grande parte pelo avanço 
da indústria madeireira na região, exercendo grande influência na paisagem urbana, 
especialmente nas áreas centrais. Assim, o objetivo deste trabalho é demonstrar a 
impermanência da arquitetura modernista na paisagem urbana pontagrossense, tendo 
em vista que esses modelos foram produtos culturais uma época importante, capazes 
de refletir o desenvolvimento econômico e social do momento, e que a dificuldade de 
reconhecimento destas edificações como detentoras de um valor patrimonial contribui 
para a sua progressiva destruição e desaparecimento. Identificou-se que o município 
em estudo possui ricos exemplares da arquitetura modernista, sendo a grande 
maioria, residências unifamiliares, muitas delas possuindo características singulares, 
produzidas por arquitetos de grande renome no cenário nacional, como Vilanova 
Artigas e Miguel Juliano. No entanto, a dificuldade de identificação destas residências 
como detentoras de um caráter patrimonial, tanto por seus proprietários, quanto pelo 
poder público, de certa forma relacionadas à proximidade de sua construção com o 
momento atual, acaba possibilitando a mutilação destas edificações. A mudança 
de função destas edificações para usos comerciais ou de serviços, eventualmente 
decorrente de sua obsolescência funcional e tecnológica, bem como relacionada com 
a procura, pelas classes média e alta em residir em áreas periféricas de alto padrão, 
induz à descaracterizações que acontecem de maneira veloz, apagando grande parte 
da produção modernista pontagrossense. 
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Abstract

Awareness of the need to preserve modernist architecture is recent in Brazil, still in 
the process of consolidation. In this context, there is the gradual transformation of the 
landscape in several Brazilian cities, and in many cases works of great artistic value 
have their uses altered, the forms mutilated and still undergo demolitions in order to 
make room for large towers produced by a profitable real estate market. In the case of 
Ponta Grossa, a city located on the second plateau of the state of Paraná, emerging 
from the tropeiro movements and with an agribusiness economy, this architecture 
began to be produced in the mid-1950s, derived from the development caused largely 
by the advance of the timber industry in the region. region, exerting great influence on 
the urban landscape, especially in the central areas. Thus, the aim of this paper is to 
demonstrate the impermanence of modernist architecture in the Pontagrossian urban 
landscape, considering that these models were cultural products an important time, 
capable of reflecting the economic and social development of the moment, and that the 
difficulty of recognizing these buildings as holders of an asset value contributes to their 
progressive destruction and disappearance. It was found that the municipality under 
study has rich examples of modernist architecture, the vast majority being single-family 
residences, many of them having unique characteristics, produced by architects of great 
renown in the national scene, such as Vilanova Artigas and Miguel Juliano. However, 
the difficulty in identifying these residences as owners of a patrimonial character, both 
by their owners and by the public authorities, in a way related to the proximity of their 
construction to the present moment, ends up making possible the mutilation of these 
buildings. The change in function of these buildings for commercial or service uses, 
possibly due to their functional and technological obsolescence, as well as related to 
the demand by the middle and upper classes to live in high standard peripheral areas, 
induces the characterization that happen in a way fast, erasing much of the modernist 
production of Ponta Grossa.

KEYWORDS: Modernist architecture; Preservation of modern heritage; Urban 
Landscape.

INTRODUÇÃO

Os conceitos relacionados à preservação do patrimônio cultural arquitetônico 
surgem na Europa, durante os séculos XVIII e XIX, com o objetivo de 
reconhecer os testemunhos do passado e desenvolver medidas concretas 
afim de manter a integridade destes monumentos e garantir a sua manutenção 
no decorrer do tempo. Reforça-se ainda, que a realidade local impelia à 
criação de um conceito de patrimônio cultural que visasse às formações de 
identidades nacionais, de modo que estes edifícios significativos pudessem 
confirmar a base de seus mitos fundacionais. 

Deste modo, o desenvolvimento destes conceitos não se relacionam apenas 



Paisagem Urbana

com os valores artísticos e históricos atribuídos aos bens, mas associada 
à necessidade de formação identitária e à constituição de um futuro 
desejável. Assim, os parâmetros de seleção dos inventários patrimoniais são 
relativos, determinados a partir da imagem que se pretende transparecer a 
um determinado país ou localidade (ZEIN; DI MARCO, 2008). Reforça-se 
o fato que o valor que um bem cultural possui não é intrínseco à ele, mas 
sim atribuições feitas por agentes que possuem crenças, compreensões e 
posicionamentos, ou seja, são avaliados subjetivamente (LESSA, 2016). 

Existem bens que possuem identificação de seus valores facilmente 
compreendidos pela população. Outros, como a produção arquitetônica 
modernista, enfrentam dificuldades no seu reconhecimento, mesmo com a 
ação de instituições internacionais, na divulgação e proteção destes bens 
desde a década de 1980. Tendo em vista que estes valores dependem das 
noções que os agentes envolvidos possuem sobre o que deve ser digno 
de preservação, mesmo que os conceitos acerca da temática tenham se 
ampliado, na prática, muitas vezes os órgãos patrimoniais e os setores leigos 
da sociedade, não acompanham essas mudanças (LESSA, 2016).

Sobre a arquitetura modernista, é notável a falta de identificação da população 
em geral com as obras, dificultando a percepção pelo interesse em preservá-
las. De certo modo, isto pode ser atribuído ao fato de que as vanguardas 
modernas em geral, cujas qualidades se fundamentam a partir de sua natureza 
transgressora, não são facilmente compreendidas pelo público (ZEIN; DI 
MARCO, 2008). Em outra perspectiva, a própria temporalidade das obras, 
geralmente próxima à atual, contribui para dificultar o seu reconhecimento 
como bem cultural (LESSA, 2016).

A arquitetura produzida pelo movimento moderno passa a ser considerada 
patrimônio cultural, no contexto internacional, a partir dos anos de 1980, 
no contexto que envolve a criação do DOCOMOMO, que, a partir da 
documentação destas obras, estabelece a necessidade de inventariar a 
extensa produção do século XX, associada à estética apresentada pelos 
arquitetos pós-modernos, que inserem a racionalidade do modernismo em 
um dos estilos do passado (OKSMAN, 2017).

Contudo, no caso brasileiro, o reconhecimento do valor desta arquitetura 
inicia ainda nos primeiros anos de produção, relacionada com a atuação de 
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notórios arquitetos do movimento na direção do então Serviço do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), 1º órgão de proteção ao patrimônio 
no Brasil. Um dos exemplos é o tombamento da Igreja de São Francisco de 
Assis, projetada por Oscar Niemeyer e inserida no Conjunto da Pampulha, 
inaugurada em 1943, teve seu tombamento realizado ainda em 1947, sob 
forte influência de Lucio Costa. 

Já nos estados da federação, os processos de tombamento do modernismo 
começam a acontecer no final da década de 1970, vinculados à historiografia 
da arquitetura, avaliando obras de arquitetos consagrados e apenas os 
exemplares canônicos de cada região. Como exemplos, o edifício da Obra do 
Berço, projeto de Niemeyer, tombado no Rio de Janeiro em 1978 e o edifício 
da FAUUSP e o MASP, respectivamente, projetos de Vilanova Artigas e Lina 
Bo Bardi, tombados em São Paulo em 1982 (OKSMAN, 2017).

A atribuição dos valores da arquitetura modernista associados à seus 
criadores é um dos principais critérios adotados no Brasil para a definição da 
necessidade de preservação de certos edifícios (ZEIN; DI MARCO, 2008). 
Entretanto, o reconhecimento baseado na historiografia se torna insuficiente, 
tendo em vista que a produção moderna é múltipla, e sua pluralidade merece 
ser reconhecida. Reforça-se ainda que a ausência de distinção provoca 
perdas irreparáveis, sejam pela realização de intervenções que alteram 
significativamente a arquitetura, ou pela demolição de edifícios ou conjuntos 
(OKSMAN, 2017). 

No caso de Ponta Grossa, município paranaense, 103 km distante da capital, 
Curitiba, a arquitetura modernista se consolida entre os anos de 1940 e 1970, 
período considerado tardio, em relação ao contexto nacional, associado à um 
momento de grande desenvolvimento local. O estilo possui grande expressão 
na paisagem urbana, adaptando-se ao contexto local, manifestadas pela 
execução em lotes de pequenas dimensões, que contribuíam para a 
eliminação dos grandes jardins, e a adoção de materiais locais, como os 
tijolos, deixados à vista (MIGLIORINI, 2008).

Entretanto, apesar da importância que a arquitetura modernista possui na 
paisagem urbana, contendo obras de influentes arquitetos no cenário nacional, 
como Vilanova Artigas, e, tendo surgido em um momento em que a sociedade 
local buscava se aproximar dos valores de seu tempo pela industrialização, 
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atualmente, as políticas públicas relacionadas à preservação e proteção deste 
patrimônio são parcas ou inexistentes. Deste modo, a influência do mercado 
imobiliário, demandas do mercado econômico e mesmo a diminuição do 
reconhecimento da arquitetura como um bem cultural levam à alterações 
intensas nestas edificações.

Assim, o objetivo deste trabalho é demonstrar a impermanência da arquitetura 
modernista na paisagem urbana pontagrossense, tendo em vista que esses 
modelos foram produtos culturais uma época importante, capazes de refletir 
o desenvolvimento econômico e social do momento, e que a dificuldade de 
reconhecimento destas edificações como detentoras de um valor patrimonial 
contribui para a sua progressiva destruição e desaparecimento.

METODOLOGIA

Afim de alcançar os objetivos propostos acima, a presente pesquisa se 
configura por sua abordagem qualitativa, sendo que o procedimento adotado 
para o desenvolvimento da mesma é o estudo de caso. O trabalho se estrutura 
em duas fases, sendo a primeira referente à construção da fundamentação 
teórica. Nesta, por meio de métodos exploratórios e descritivos e técnicas 
de pesquisa bibliográfica e documental buscou-se construir um referencial 
relativo ao reconhecimento da arquitetura modernista como patrimônio 
edificado e a dificuldade de manutenção destes bens. 

Em um segundo momento, visando ao atendimento do principal objetivo da 
pesquisa, foram utilizados métodos exploratórios, descritivos e analíticos. 
As técnicas empregadas foram pesquisa documental relativa à situação 
destes bens em relação aos inventários patrimoniais em Ponta Grossa, em 
conjunto à levantamentos in loco, visando à identificação da situação física 
destas edificações. Deste modo, a metodologia adotada, permitiu analisar as 
questões relativas às transformações da arquitetura modernista no município 
em questão.

ARQUITETURA MODERNISTA EM PONTA GROSSA

Ponta Grossa é um município paranaense, localizado do segundo planalto 
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do estado, 103 km distante da Capital, Curitiba. Sua origem, em meados do 
século XIX, é marcada pelo tropeirismo, assinalando a pecuária como base 
inicial de sua economia. A partir da virada para o século XX, a instalação 
dos caminhos de ferro possibilitaram a interligação com o contexto nacional, 
atraindo novas ideias e investimentos para a região. Em meados do século 
XX, a exploração de madeira e de erva-mate possibilitaram a inserção do 
município na economia internacional (CHEMIN, 2011). 

Por volta de 1950, sua população era próxima à 55.000 habitantes e a 
industrialização fomenta o desenvolvimento, tornando o ambiente propício 
para a realização de uma nova arquitetura (BEZERRA; BRAGA, 2018). 
Reforça-se que naquele momento, o município era o segundo maior do 
estado, tendo a população inferior a penas à capital, Curitiba, seguido 
por Londrina, fundado em 1934 e com população aproximada em 34.000 
habitantes. Também era o quadragésimo município em população do país, 
o que pode ilustrar sua posição de destaque no cenário de então (FONTAN, 
2012). 

O desenvolvimento da arquitetura moderna em Ponta Grossa se inicia ao 
fim da década de 1940, e rapidamente se torna um elemento de capital 
simbólico, refletindo o desejo de distinção social de uma nova elite formada 
por profissionais liberais e industriais, em um contexto em que a elite 
tradicional era conformada essencialmente por fazendeiros. A grande maioria 
destas edificações se insere na região central da cidade, que, apesar de 
ofertarem terrenos de área relativamente pequena, em comparação com 
aqueles localizados em bairros mais periféricos, ocupados pelas classes 
trabalhadoras, também ofereciam aos proprietários um maior status 
(MIGLIORINI, 2008).

Na época, as melhores e mais ricas construções da região ainda possuíam 
características da arquitetura eclética, produzidas principalmente pelos 
imigrantes alemães e italianos, buscavam marcar nas edificações elementos 
característicos de suas origens europeias. Outros edifícios contemporâneos 
se estabeleciam em estilo neocolonial ou “missiones”, com arcos marcados 
em pedra nos acessos, muitos planos de cobertura e pequenas torres. Assim, 
a partir da renovação urbana desenvolvida durante os anos 1940, a cidade 
tradicional no interior rural paranaense passa a ser reconhecida como um dos 
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marcos modernos no estado (FONTAN, 2012).

A primeira obra do movimento na cidade é a Residência Álvaro Correia de Sá 
(Figura 1), projetada por Vilanova Artigas, para sua tia, Ivete Vilanova de Sá, 
casada com Álvaro, em 1949. Marcada pela composição de dois volumes em 
“T”, sendo o do nível térreo assinalado pelo grande plano de vidro e o telhado 
em formato “asa de borboleta”, e o bloco superior por sua empena frontal 
cega e os delgados pilotis, associados às formas limpas e puras, inicialmente 
causa estranhamento no contexto local, ainda acostumado às pomposas 
residências em estilo eclético.

Figura 1 - Residência Correia de Sá em 2019.

Fonte: VIDAL, 2019.

Entretanto, a nova estética, alinhada a uma nova forma de morar, que 
valorizava as áreas sociais e, consequentemente, convidava ao convívio 
entre os moradores, logo passa a ser difundida entre um grupo letrado, que 
possuía um certo conhecimento de mundo e se acostumava às novas formas 
de arte. Dentre os arquitetos responsáveis pelos projetos das edificações, 
estão inseridos profissionais de renome nacional, como o já citado Artigas, 
Miguel Juliano, Rubens Meister e Gabriel Ayub, que, posteriormente, 
influenciam os profissionais locais (MIGLIORINI, 2008).
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Dentre as características observadas na arquitetura modernista 
pontagrossense, encontram-se em muitos exemplares aquelas consideradas 
típicas do movimento no Brasil, tais como os pilotis ou estruturas aparentes, 
grandes planos envidraçados, janelas em fita, coberturas planas ocultas 
ou em formato “asa de borboleta”. Em contrapartida, outros elementos 
singulares, como painéis abstracionistas, brises-soleil, cobogós e pérgolas 
são menos comuns, porém existentes em muitas obras da época. 

Entende-se que a grande expressão da arquitetura modernista na cidade 
se deu pela grande possibilidade de adaptação das obras, moldável aos 
diversos padrões urbanos existentes e aceitando inovações e especificidades 
locais. Dentre as particularidades encontradas, estão a presença de telhados 
aparentes, os revestimentos externos em pedra e as fachadas em tijolos 
à vista, encontradas em edificações mais recentes no plano temporal, 
construídas em uma época em que o modernismo já havia se afirmado como 
corrente na região e já permitia adequações locais (MIGLIORINI, 2008).

Tendo em vista que a grande maioria das edificações com características 
modernistas estão inseridas na região central da cidade, o desenvolvimento 
econômico, combinado ao início da verticalização criou novas pressões 
na região. Isto, associado ao fato de que, muitas vezes, as vanguardas 
modernistas nem sempre foram plenamente aceitas e compreendidas pela 
população, têm promovido uma veloz modificação na paisagem da região. 
Deste modo, muitas das residências estão tendo seus usos alterados para 
funções comerciais, sendo adaptadas para atender as novas necessidades 
e, nesse procedimento, são mutiladas afim de exibir uma nova estética.

Assim, a cidade de Ponta Grossa vem gradativamente perdendo seus 
exemplares modernistas. A ausência de preocupação neste sentido reflete 
a falta de conhecimento de certos setores da sociedade sobre a importância 
destas edificações, que representam uma época em que a sociedade local 
buscava se afirmar como progressista, atenta às inovações tecnológicas 
e sociais. A omissão é vista até mesmo em setores que deveriam ser 
especializados, como o Conselho Municipal de Patrimônio, que, em 2019, se 
recusou a tombar duas edificações modernistas, uma delas, a casa Álvaro 
Correia de Sá, a considerada primeira edificação modernista da cidade 
(BARATTO, 2019).
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RESIDÊNCIA ORLANDO HOLZMANN

Em Ponta Grossa, Vilanova Artigas produziu projetos para duas residências, 
sendo uma delas para Álvaro Correia de Sá, casado com sua tia, Ivete 
Vilanova de Sá, e a segunda para Isabel de Sá Holzmann, filha de Álvaro e 
Ivete, casada com Orlando Holzmann em 1946. Tal fato corrobora a teoria de 
que a obra de Artigas na região de Curitiba e Ponta Grossa seria geralmente 
construída para pessoas que faziam parte de seu círculo social, parentes e 
amigos (FONTAN, 2012).

Em consulta ao acervo de projetos da FAUUSP, Fontan (2012) aponta 
que o projeto está arquivado como tendo a data incerta, possivelmente 
desenvolvido em 1945, contudo, o alvará de construção da obra, disponível 
no acervo da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa data do ano de 1952 
(BEZERRA; BRAGA, 2018). O terreno no qual a edificação se insere, se 
localiza na esquina conformada pelas ruas Augusto Ribas e Padre Ildefonso, 
na região central da cidade, distante 5 quadras da rua XV de Novembro, o 
então principal eixo econômico da cidade.

O lote possui formato retangular, medindo 13,55 m de testada à rua Augusto 
Ribas e 29,15 m de comprimento e se insere em uma área urbana de terreno 
bastante acidentado, característico de Ponta Grossa. O nível do terreno 
também está em uma cota mais alta em relação à rua, com aproximadamente 
3,50 m de diferença (FONTAN, 2012). Assim, conforme projeto de Artigas, 
edificação foi implantada em um platô, no alto do terreno, tendo em vista que 
os arquitetos modernistas buscavam adaptar suas obras às condições dos 
terreno.

A residência se organiza em um único volume prismático retangular, solto em 
relação a uma das divisa do lote, e sem recuos em relação ao alinhamento 
da rua Padre Ildefonso, sendo que os acessos são inseridos nesta fachada 
(Figura 2). A cobertura do volume é feita em um único plano, levemente 
inclinada, em telhas tipo fibrocimento apoiadas em uma estrutura de madeira. 
Sua fachada à rua Augusto Ribas possuía empena cega de tijolos aparentes, 
o que garantia à residência uma característica semelhante à de outras 
edificações projetadas por Artigas durante sua fase Wrighteana (FONTAN, 
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2012). 

Figura 2 - Residência Holzmann em 2006.

 Fonte: Visualização Google Earth, 2006.

O acesso à residência acontecia por um lance de escadas paralelo à via Padre 
Ildefonso. O hall separava os três setores da casa, dando acesso aos três 
dormitórios localizados ao fundo do terreno, tendo um grande corredor, com 
janelas em fita servido por uma grande rouparia. No centro havia o banheiro 
social, lavabo, dependências de empregada e, separado por um pequeno 
acesso ao jardim, a cozinha. Todos estes ambientes estavam orientados 
ao norte. No jardim, junto à lavanderia, havia uma particularidade entre os 
projetos de Artigas, a existência de um galinheiro (BEZERRA; BRAGA, 2018).

Na fachada principal se localizava a grande sala de estar, este ambiente 
possuía janelas em fita na fachada da rua Padre Ildefonso, tendo sua 
privacidade resguardada por uma floreira construída abaixo da janela, e 
também uma grande porta janela que dava acesso a um terraço coberto.  O 
volume da floreira e o pertencente ao dormitório do casal, que se localizava 
acima da garagem, avançavam aproximadamente 50 cm em relação ao 
alinhamento predial (FONTAN, 2012).

Todos os dormitórios, exceto o da empregada, eram servidos por portas-
janela que davam acesso ao jardim, que era separado da área de serviço por 
duas paredes. Assim, tanto as atividades de trabalho que eram localizadas 
no local, como a prática de lazer eram resguardadas das vistas da rua. Foram 
utilizadas esquadrias de madeira na sala e nos quartos e esquadrias em ferro 
no lavabo, banheiro, cozinha e quarto de empregada (FONTAN, 2012).
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Fontan (2012) ainda reflete sobre o partido construtivo da edificação, 
utilizando a tradicional técnica de alvenaria de tijolos em conjunto com 
um uso moderado do concreto armado. A casa não possui pilares entre a 
alvenaria, tendo em vista que a ausência de laje de cobertura. O fechamento 
com tijolos, material abundante na região, foi predominantemente mantida 
exposta. Segundo o autor, essas técnicas possibilitaram uma construção 
mais econômica, adequada a um jovem casal. 

Com o passar dos anos, as edificações modernistas de sofreram alterações 
estéticas e funcionais a fim de se adequar aos novos contextos. A atualização 
dessas edificações é forçada por diversos motivos, tais como: novas 
demandas de uso, avanços tecnológicos, desgaste da própria edificação 
e adaptações para torná-las acessíveis. Dessa forma, algumas alterações 
acabaram apagando as características da arquitetura modernas dessas 
casas, como é o caso da Residência Orlando Holzmann. 

Poucos traços restaram da edificação original, a residência passou por 
uma verdadeira mutilação em meados de 2010, a fim de abrigar serviços 
relacionados à saúde (Figura 3). A edificação foi totalmente descaracterizada 
não só esteticamente como teve também sua volumetria totalmente alterada. 
O acesso teve sua localização alterada, a fachada prolongada para abrigar 
novas salas na região do terraço, as esquadrias em madeira nobre, alteradas 
para esquadrias de perfil metálico de pouca espessura e os tijolos à vista, 
marca do modernismo em Ponta Grossa, foram rebocados. 
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Figura 3 - Residência Orlando Holzmann em 2019 .

Fonte: VIDAL, 2019.

Se antes tínhamos um edifício que se destacava na paisagem urbana por 
seus traços únicos e elementos claros da arquitetura modernista, hoje o 
cenário é de uma edificação insignificante e sem relevância arquitetônica. A 
ausência de critérios de caráter preservacionista específicos para arquitetura 
modernista aliada à especulação imobiliária, que é baseada na cultura do 
lucro, fez com que os elementos que configuram a linguagem moderna 
fossem apagados dessa edificação. 

RESIDÊNCIA ERCÍLIO SLAVIERO

A segunda residência em estudo é a residência da família Slaviero, projetada 
pelo arquiteto Miguel Juliano. Nascido em 1928, na cidade de Rio Verde, 
em Goiás, acompanhou, ainda criança, a construção da cidade de Goiânia, 
oportunidade que, junto da facilidade para o desenho, motivou-o a trabalhar 
com arquitetura. Apesar de se formar apenas em 1973, já com 45 anos, 
desde a juventude trabalhava na área, em parceria com outros profissionais, 
como Vilanova Artigas, a quem Juliano considerava o principal mestre, Pedro 
Paulo de Melo Saraiva e Jorge Wilheim, com quem fez uma de suas obras 
mais importantes, o Parque Anhembi, em São Paulo (CORRÊA, 2002).

A residência Slaviero está implantada em um terreno de 2.790 m², localizado na 
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esquina conformada pela rua Balduíno Taques e pela rua Nestor Guimarães, 
na divisa entre o bairro Estrela e o centro. Tendo em vista que este era um 
dos novos bairros que começavam a surgir em Ponta Grossa a partir dos 
anos de 1940, somente essa localização poderia garantir a construção de um 
edifício em um terreno deste porte. O projeto, de 1951 é caracterizado pela 
marcante horizontalidade na fachada principal (MIGLIORINI, 2008).

Ercílio Slaviero era considerado uma pessoa à frente de seu tempo, 
proprietário de indústria madeireira, havia morado em São Paulo, local em 
que a arquitetura modernista possuía grande expressão, e ao se estabelecer 
em Ponta Grossa, buscou o contato de um arquiteto que pudesse desenvolver 
um projeto que atendesse aos seus desejos (BEZERRA; BRAGA, 2008). O 
projeto desenvolvido por Miguel Juliano se insere em uma região relativamente 
plana, sendo que o terreno possui nível relativamente mais alto do que a rua, 
o que garante uma sensação de imponência para a edificação. 

A grande área disponível permitiu ao arquiteto trabalhar de uma forma mais 
livre, implantando a edificação de forma mais espraiada e solta das divisas 
do terreno. Deste modo, o volume é conformado por dois prismas compostos 
em “T”, sendo que o prima maior é paralelo à rua Balduíno Taques, rua para 
qual o lote possui a maior testada. O menor, possuía acesso pela via lateral, 
que, devido às condições topográficas, se localizava em uma cota mais baixa 
do terreno. No bloco maior se localizavam os setores sociais e íntimos e no 
menor, as atividades de serviços (BEZERRA; BRAGA, 2018).

O acesso para pedestres era localizado pela rua Balduíno Taques, por uma 
longa passarela curva ao longo do recuo de 15 m, sustentada por um muro 
de arrimo revestido de pedras e ladeado por vegetação arbustiva. No interior, 
na testada da rua Nestor Guimarães, localizava-se um grande living, sala 
de estar íntimo, sala de jantar e copa. Ao lado oposto, havia o escritório, 
banheiro social e íntimo, quatro dormitórios e um jardim de inverno, coberto 
por pérgolas em concreto. O volume menor continha os ambientes de 
serviços, com cozinha, despensa, dependências de empregada, e depósitos. 
No subsolo se localizavam as garagens, adega e outro depósito (BEZZERA; 
BRAGA, 2018).

Os volumes puros que compõem a residência possuem tratamento apurado, 
na fachada principal, são notáveis as grandes empenas cegas que fazem o 
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fechamento das paredes dos dormitórios e do escritório. Na região onde se 
inseria a sala de estar, há um grande plano envidraçado, que se abre para 
os dois lados do volume (Figura 4). Reforça-se a importância dos tijolos para 
a arquitetura da região, neste caso, utilizado como material de revestimento. 
Também é marcante a presença dos pilotis, que sustentam o edifício e criam 
um abrigo para carros (MIGLIORINI, 2008).

Figura 4: Residência Slaviero em 2008.

Fonte: MIGLIORINI, 2008

Nas áreas de serviço, há janelas em fita com peitoril alto, marcando também 
a linearidade da fachada. Em grande parte da edificação é são utilizadas 
janelas em ferro, porém, nos dormitórios foram utilizadas janelas “tipo 
guilhotina” em madeira, com contrapesos, semelhantes às utilizadas por 
Artigas no Edifício Louveira. Externamente, essas janelas são ladeadas por 
pilares inclinados de concreto, que, além da função estrutural, também tinham 
função escultural. Esses volumes também são trespassados por réguas de 
madeira na horizontal, localizados acima e abaixo das janelas (MIGLIORINI, 
2008).

Ainda nos anos de 1990 o edifício teve seu uso alterado para comercial, sua 
proximidade com o centro da cidade e localização em um importante eixo de 
ligação viário, que interliga o centro aos bairros do sul da cidade e a Curitiba, 
contribui para que seja um imóvel muito visado pelo mercado imobiliário. A 
generosidade da dimensão de seus ambientes favoreceu o uso comercial, o 
que contribuiu para que fosse progressivamente descaracterizada, porém, 
apenas internamente. Entretanto, após um grande período de tempo fechada, 
a partir de 2010, a edificação recebe novos usuários que, em busca de 
atender suas necessidades, descaracterizam significativamente a edificação, 
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apagando os elementos que ligavam a obra à arquitetura modernista.

Os pilotis e o volume em balanço são apagados da edificação pela construção 
de paredes que fecham a garagem, afim de criar novas salas de trabalho. 
O revestimento em tijolo vermelho na fachada frontal, característica da 
arquitetura modernista local, e os panos de vidro também foram substituídos, 
sendo que parte da fachada recebe aplicação de pedra São Tomé, o muro de 
arrimo que apoiava a passarela de entrada recebeu um novo acabamento, 
assim como a pérgola do jardim de inverno, que foi fechada com vidros 
(Figura 5). A edificação que, por estar implantada em um terreno de vários 
lotes cobertos por um extenso gramado, destacava-se na paisagem urbana 
com suas linhas horizontais e volumetria leve, agora, divide o cenário com 
estacionamentos e um segundo edifício construído após o desmembramento 
dos lotes da esquina. 

 
Figura 5 - Casa Ercílio Slaviero em 2019.

Fonte: VIDAL, 2019.

CONCLUSÃO

O modernismo nasce no Brasil, como um movimento de contraposição à 
supremacia da estética clássica e do conservadorismo e tradicionalismos 
presente nos aspectos culturais vigentes até então. O movimento que dança 
tanto entre ideias mais revolucionárias, como em vertentes mais liberais, prega 
que o advento do liberalismo econômico e as expansões de conhecimento e 
tecnologia exigem que a arquitetura e as outras expressões culturais não 
mais se aprisionem em modelos antigos, mas propõe uma reconfiguração 
dos padrões existente.

No entanto, como discutido e exposto, a cidade de Ponta Grossa do início do 
século XX apresentava particularidades e características especificas que vão 
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fazer com que a estética modernista revelasse uma ideologia e objetivos, que 
se diferenciam ao ar de contraposição à estética clássica, mas ao invés disso, 
passa a representar um símbolo do desenvolvimento, da industrialização, do 
avanço e da “modernidade” propriamente dita. Reforçando o ideal progressista 
e positivista, as edificações com essa estética representarão status social, 
sofisticação e todas as características que remeteriam ao desenvolvimento 
neoliberal, e às novas inovações econômicas que transformariam a elite 
oligárquica em cada vez mais burguesa.

É perceptível, nesse sentido, como esse ideal progressista e de avanço se 
transformou através dos anos, e hoje, corrobora para a não valorização da 
própria arquitetura moderna em detrimento da funcionalidade, da comodidade, 
da rapidez, e da maximização estrutural da própria cidade. Existe uma 
priorização de uma estética urbana que em prol de um desenvolvimento 
acelerado, permite que bens patrimoniais, como edificações modernistas, 
acabem sendo despercebidas, ignoradas e engolidas pela cultura do lucro. 

Além disso, outro fator a ser destacado é o estigma que a estética modernista 
carrega em ser conhecido como bem patrimonial histórico. Não apenas por 
ter sido construída em cima de um pensamento que sempre esteve pautado 
no desenvolvimento e em não permanecer preso as amarras da arquitetura 
clássica e histórica, mas também, porque o recorte temporal do século XX, 
é consideravelmente próximo, e corrobora com o pensamento errôneo que 
por apresentar caráter recente possui pouca, ou nenhuma, importância na 
construção da história nacional.

Outro fator importante e ativo na desvalorização da arquitetura moderna é 
ausência da formação de uma sociedade que reconhece e preserva sua 
história e cultura. O Brasil historicamente tem como espelho o imaginário de 
países desenvolvidos e avançados, e isso faz com que não seja reconhecida 
a produção nacional, principalmente a do movimento modernista, que em 
suas vertentes, também tinha como objetivo perpetuar a criação nacional e 
a legitimamente brasileira. Ademais, o desconhecimento por parte da grande 
população da arquitetura como ferramenta, não apenas de funcionalidade, 
planejamento e imagem, mas sim como ferramenta e fonte de representação 
social e histórica da cultura, do comportamento urbano ideológico e intelectual 
e de toda a compreensão de uma sociedade durante o tempo. 
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Nesse sentido, é notável a importância das estruturas governamentais 
como agentes importantes na construção de uma cultura de preservação 
e valorização histórica, na criação de projetos de desenvolvimento e 
crescimento urbano que não pisem ou destruam os bens históricos e que 
evitem que a própria busca por desenvolvimento, seja responsável pelo seu 
esquecimento e perda. Além disso, é reconhecida também a necessidade 
de políticas macro e micro, que através de legislações permitam que 
essas edificações continuem vivas, protegidas e possam, assim, continuar 
carregando seu valor cultural. 

Construções como as exemplificadas nesse trabalho são partes essenciais 
na composição de um grande quebra cabeça que constrói a história 
pontagrossense e modernista brasileira. Permitir que as outras edificações 
modernistas, existentes na cidade de Ponta Grossa, que ainda não foram 
mutiladas sofram intervenções, em nome de adaptações e de supostas 
melhorias, representa a maior figuração do ego do indivíduo contemporâneo 
em repensar valores históricos em detrimento de suas vontades, objetivos 
e autonomia. São erros irreparáveis para memória local e para história da 
formação da sociedade brasileira. Lutar para evitar que tais erros sejam 
cometidos é a maior representação de resistência da arquitetura moderna no 
meio social: sobreviver às impermanências da vontade do homem e, assim, 
legitimar o seu valor e a sua bagagem sociocultural em meio aos nuances e 
modificações estéticas no tempo.
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Resumo
O presente trabalho faz parte de uma pesquisa em desenvolvimento, no qual objetiva-
se elaborar uma avaliação dos espaços públicos de lazer na porção continental do 
município de Florianópolis, Santa Catarina. Trata-se da elaboração de um inventário 
constituído de um amplo levantamento e mapeamento das praças públicas, produzindo 
um banco de dados com o cadastramento e avaliação de cada área pública de lazer. 
Foi adotado um sistema geográfico de informação para a criação de um banco de 
dados a fim de organizar as informações bem como mapear os espaços públicos de 
lazer. Propõe-se avaliar a qualidade das condições materiais, da morfologia, bem como, 
das condições de apropriação social das praças em Florianópolis. Tais condições dos 
espaços públicos refletem na qualidade de vida e na promoção da saúde das cidades.

PALAVRAS-CHAVE: Qualificação urbana; espaços públicos de lazer; saúde e 
qualidade de vida.

Abstract

The present work is part of a broad research in development, which aims to elaborate 
an evaluation of public leisure spaces in the continental portion of Florianópolis, Santa 
Catarina. It is the preparation of an inventory consisting of a large survey and mapping 
of public squares, producing a database with the registration and evaluation of each 
public leisure area. A geographic information system was adopted to create a database 
to organize information as well as to map public leisure spaces. It is proposed to 
evaluate the quality of the material conditions, the morphology, as well as the conditions 
of social appropriation of the squares in Florianópolis. Such conditions of public spaces 
reflect on the quality of life and health promotion of cities.
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INTRODUÇÃO

O sistema de espaços públicos constitui-se em uma estrutura fundamental na 
organização das cidades. As ruas, avenidas, praças, parques, entre outros 
é o suporte material sobre o qual se apoia a grande duração que assegura 
a permanência nas cidades e configuram o contexto arquitetônico da vida 
pública urbana. 

A importância do espaço público se dá na medida que as pessoas se 
conectam com o lugar. Segundo Serpa (2007), é principalmente a história do 
indivíduo que determina sua relação com os espaços que compõem o seu 
cotidiano. O lugar transforma e vira história pessoal e coletiva. 

Um espaço é uma realidade, ao mesmo tempo, objetiva e subjetiva. Um 
bairro não é socialmente produzido somente porque seu substrato material 
(as ruas, as construções) representa a natureza transformada pelo trabalho 
humano, mas porque cada bairro é, ao mesmo tempo e em última análise, um 
espaço dotado de significado, um espaço vivido e percebido (SOUZA, 2013).

Segundo Gehl (2015), o arranjo espacial das cidades pode convidar ou repelir 
pessoas para uma vida pública. Há muitos exemplos de como a renovação 
de um espaço, ou mesmo a mudança no mobiliário urbano, a arborização, 
entre outros detalhes, pode convidar as pessoas a desenvolver um padrão de 
uso do espaço público totalmente novo. 

A importância do espaço público se dá na medida que as pessoas se 
conectam com o lugar. Segundo Serpa (2007), é principalmente a história do 
indivíduo que determina sua relação com os espaços que compõem o seu 
cotidiano. O lugar transforma e vira história pessoal e coletiva. 

Segundo Lamas (2004, p.102), a praça é um elemento morfológico importante 
nas cidades ocidentais. Para o autor:

A definição de praça na cidade tradicional implica, 
como na rua, a estreita relação do vazio (espaços 
de permanência) com os edifícios, os seus planos 
marginais e as fachadas. Estas definem os limites 
da praça e caracterizam-na, organizando o cenário 
urbano. A praça reúne a ênfase do desenho 
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urbano como espaço coletivo de significação 
importante. Este é um dos seus atributos principais 
e que a distingue dos outros vazios da estrutura 
das cidades. 

A utilização de sistemas geográficos de informação podem ser uma 
ferramenta importante no mapeamento e cadastramento de áreas nas 
cidades. Eles servem como suporte no estudo para tornar as análises dos 
corpos técnicos mais velozes (SOUZA, 2013). Através dessa ferramenta 
digital de levantamento, mapeamento e avaliação de espaços públicos foi 
possível identificar, localizar e analisar as praças na área continental de 
Florianópolis. Inicialmente constatou-se o abandono dos espaços públicos, 
uma das possíveis causas para a baixa apropriação desses lugares pela 
população local. 

Segundo dados do IBGE 2018, o município de Florianópolis possui uma 
população estimada para o ano de 2018 de 492.977 pessoas e possui 
674,844 km² de área territorial, desta área, aproximadamente, 98% pertence 
à Ilha de Santa Catarina. A porção continental (Figura 1) possui cerca de 
12,1km² de área territorial e uma população de cerca de 100 mil pessoas, 
segundo a ACIF - Associação Comercial e Industrial de Florianópolis. 

Figura 1 – Mapa distrital de Florianópolis.

Fonte: Geoprocessamento Corporativo – Prefeitura Municipal de Florianópolis (2019).

A IMPORTÂNCIA DOS ESPAÇOS PÚBLICOS

Praças, calçadas, parques, jardins, ruas e avenidas formam os primeiros 
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elementos de percepção do lugar, eles que criam a empatia ou antipatia. 
Quando degradados provocam rejeição imediata, se não são locais bem 
iluminados ou com trânsito de pessoas passam a sensação de insegurança, 
se os edifícios vizinhos estiverem degradados, ou formando paredões de 
isolamento, bem como se estiverem inseridos em locais com ruídos muito 
altos ou odores desagradáveis os locais passam a ser solitários gerando 
insegurança, antipatia e é quase nocivo à permanência.

Segundo Alomá (2013) a falta de controle nos espaços públicos implica 
na acumulação de uma grande quantidade de problemas complexos, 
enquanto se bem governados suas potencialidades gerarão oportunidades 
extraordinárias. 

A presença de espaços vegetados no meio urbano influencia fortemente no 
bem-estar do ser humano. O fenômeno das ilhas de calor urbano é causado 
pelos espaços ocupados por prédios e a falta de vegetação, o que causa 
a sensação de abafamento às pessoas. Tanscheit (2016) cita que em São 
Paulo a temperatura pode variar até 13ºC entre o centro da cidade e os 
Jardins, onde a arborização é mais presente.

Áreas arborizadas passam a sensação de segurança. Estudos mostram a 
importância dessas áreas com estrutura física adequada (bancos, playgrounds, 
etc.), plantas bem cuidadas e com boa iluminação e boa visibilidade, em 
comunidades carentes. “Moradores de áreas arborizadas relatam menos 
medo, menos problemas de convivência, e menos comportamento agressivo” 
(NICODEMO; PRIMAVESI, 2009).

O urbanista Jonathan F. P. Rose afirma que bairros com mais árvores 
registram taxas menores de moradores com problemas de saúde mental.

Tecer redes diversas de parques e jardins e 
restaurar margens dos rios nas cidades reduz 
custos de infraestrutura e aumenta o bem-estar. 
Os bairros mais amados pelas pessoas costumam 
estar em sintonia com a natureza”, destaca. 
“Cidade após cidade, vi líderes extraordinários 
fazerem coisas incríveis trabalhando para o 
bem comum. Precisamos que os valores de 
nossos prefeitos, conselheiros e planejadores se 
sobressaiam e que eles estabeleçam o diálogo 
nacional.
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Algumas cidades vêm desenvolvendo planos para criação de mais espaços 
arborizados. Barcelona a segunda maior cidade da Espanha, que é referência 
em vários aspectos de planejamento urbano, se viu necessitada a pensar na 
qualidade de vida da população criando iniciativas para combater a poluição 
do ar e seus consequentes problemas e ao observar a distribuição de espaços 
verdes. Barcelona lançou o Plano do Verde e da Biodiversidade 2020 que 
visa melhorar o patrimônio natural da cidade e aumenta as manchas verdes 
conectando-as entre si para formar uma infraestrutura ecológica robusta.

Cidades brasileiras também vêm seguindo as mesmas tendências. Campinas 
trabalha na elaboração do Plano Municipal do Verde (PMV), tal documento 
definirá os programas para os próximos dez anos na cidade com o objetivo de 
“assegurar qualidade, quantidade e distribuição de áreas verdes”. Com ideias 
semelhantes ao Plano de Barcelona, o Plano de Campinas almeja a criação 
de corredores verdes, indicando locais a serem recuperados e adotando uma 
linha de conectividade visando a integração das áreas ecológicas.

A cidade de Campinas assim como Belo Horizonte e Londrina foram 
escolhidas para participação do projeto liderado pelo ICLEI – Governos Locais 
pela Sustentabilidade, financiado pelo Ministério Alemão de Meio Ambiente, 
Conservação da Natureza, Construção e Segurança Nuclear (BMUB). O 
projeto será implementado no Brasil Índia, Tanzânia visando trabalhar com 
os governos nacionais para o alinhamento de planos de estratégia e planos 
de ações nacionais de biodiversidade.

Curitiba já foi considerada a cidade mais verde da América Latina, devido 
seu Plano de Arborização Pública que consiste em ações preventivas e de 
manutenção nas milhares de árvores localizadas na cidade. Desde lá, 139 mil 
árvores foram plantadas, 80% são de espécies nativas e são selecionadas 
de acordo com o porte, a copa, resistência à pragas, adaptabilidade ao clima, 
sistema de raízes e presença de flores e frutos (TANSCHEIT, 2017).

Tanscheit (2017) ainda cita Porto Alegre que em 2006 oficializou o Plano 
Diretor de Arborização, criando diretrizes para política de plantio, manejo, 
preservação e expansão de arborização na cidade. O plano tem como 
objetivo possuir no mínimo 40% de área vegetada nos passeios públicos, 
mesmo já estando a cidade entre as 15 cidades mais arborizadas do país, 



Anais II SEPPAS - II Seminário de Planejamento, Paisagem urbana e Sustentabilidade 
04 a 06 de novembro de 2019

segundo Censo do IBGE.

ESPAÇOS PÚBLICOS E A APROPRIAÇÃO SOCIAL

Ressalta-se que a importância do espaço público que, além das ideias de 
liberdade e igualdade, a separação do público e do privado, ou mesmo 
a garantia de acesso livre, não são suficientes para definir o caráter 
fundamentalmente político do seu significado. Para o mesmo os atributos 
para o espaço público são aqueles que têm relação com a vida pública e 
estabelece a presença das pessoas, aonde acontece a sociabilidade em que 
se exercita a arte da convivência e da cidadania.

A globalização tornou a população mais isolada, ano após anos crescem 
as taxas de doenças proveniente de saúde mental. Depressão é um dos 
principais temas de estudo na área da saúde bem como a preocupação dos 
médicos em relação a população. O convívio em sociedade acabou sendo 
deixado de lado dando prioridade as vidas vividas virtualmente, sem contato 
interpessoal.

Estudar praças como espaços da vida pública na cidade representa um duplo 
desafio, a adoção de conceitos de cidadania e democracia e a promoção de 
convívio interpessoal e o contato com a natureza. As praças não são apenas 
espaços físico aberto com árvores, bancos e caminhos, mas também um 
centro social de integração associado ao tecido urbano. Sua importância 
refere-se ao valor histórico, bem como a sua participação continua na vida 
da cidade. Martinez explica a vinculação da praça na vida social, política e 
cultural das cidades:

A plaza e si, considerada limitada no espaço por 
seus quatro lados, é a mais bela expressão da 
vida social jamais alcançada pelo planejamento 
urbano e pelo gênio arquitetônico do homem. 
Em comparação, os monumentos gigantescos 
das culturas antigas são imperfeições grotescas 
e amorfas [...] Em contraste, a plaza consolida e 
resolve todas as coisas que são incompatíveis 
com a razão pura, preserve-as e lhes dará vo e 
um futuro. A simplicidade de sues espaços é 
claramento um convite para a liberdade social e 
moral das pessoas, porém suas linhas, parecidas 
com as de uma fortaleza, são uma lembrança 



Paisagem Urbana

definitiva de que a vida e liberdade podem ser 
vividas somente em um local concreto e limitado, 
com um propósito bem definido. Se aqueles limites 
desaparecerem, não restaria nada senão um 
campo desnudo, no qual a natureza absorveria 
e destruiria a liberdade essencial da arte e 
inventividade humanas.

As cidades precisam promover espaços de convívio social, prática de 
atividades de lazer ao ar livre, ambientes seguros e propícios para atividades 
saudáveis e de integração social. O ser humano começa a estabelecer 
relação uns com outros desde os primeiros momentos de vida, não é saudável 
que essas relações sejam interrompidas por equipamentos eletrônicos e 
ambientes virtuais. Espaços de integração com a natureza e com pessoas 
são saudáveis como podemos observar nos estudos citados acima.

Serpa (2007) destaca que hoje, não se fala mais em “curar” as doenças da 
classe operária, se as preocupações higienistas perduram, elas assumem 
novas formas, aquelas do bem estar do sentir bem. A visita ao parque urbano 
representa, atualmente, a possibilidade de respirar ar puro, de caminhar com 
os pés descalços nas superfícies gramadas, ou simplesmente, de levar as 
crianças para passear e brincar ao ar livre. Esses espaços de natureza cada 
vez mais raras representam o antídoto para os ritmos urbanos, o estresse e a 
poluição. Por isso, os investimentos para implantação de espaços públicos e 
arborização urbana nas cidades contemporâneas são crescentes.

A CIDADE SAUDÁVEL

A interação entre a saúde e o urbanismo é um tópico bem amplo.

Inúmeras mudanças na sociedade no mundo 
desenvolvido levaram a novos desafios nas políticas 
de saúde. Em grande parte, o trabalho sedentário 
substituiu o trabalho manual do passado, os carros 
foram se tornando a principal forma de transporte e 
atividades simples, como subir escadas, são cada 
vez mais substituídas por escadas rolantes ou 
elevadores. Se acrescentarmos que grande parte 
do tempo que passamos em casa é gasto em uma 
poltrona, passivamente assistindo à TV, criamos 
um modelo no qual muitos indivíduos não tem 
têm a oportunidade natural de exercitar o corpo e 
gastar energia diariamente. Hábitos alimentares 
ruins, excesso de alimentação e comidas com 
gordura saturada também reforçam esse quadro 
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(GEHL, 2015).

No trecho acima o urbanista Jen Gehl faz um breve relato do modo de vida 
da sociedade atual, países como Estados Unidos tem a obesidade como 
uma epidemia, os avanços da tecnologia aumentam na mesma escala que 
o sedentarismo. Um em cada dez americanos eram obesos na década de 
1970. Isto é, o preço da perda da atividade física no dia a dia está relacionado 
com o aumento dos custos de saúde e uma menor expectativa de vida.

Em face a novos e velhos desafios, um aspecto da política de saúde coletiva é 
induzir um convite às pessoas a caminharem e pedalarem. Algumas cidades 
como Copenhague e Melbourne implantaram condições para ampliarar a 
caminhabilidade nas áreas urbanas. Essas cidades melhoraram os percursos 
de pedestres com calçadas mais largas, plantando árvores de sombra, 
removendo barreiras. O objetivo é tornar os percursos para caminhada mais 
agradáveis e seguros, simples e descomplicados à qualquer hora do dia ou 
da noite. A saúde deve vir antes do espaço, que por sua vez, deve vir antes 
das edificações. (GEHL, 2015)

Mas não basta apenas convidar as pessoas a se movimentar como se fosse 
possível se movimentar initerruptamente, é preciso pensar nos locais de 
parada, aonde se possa sentar, descansar, apreciar o entorno e socializar. 
Atividades de permanência são peça fundamental para uma cidade viva, para 
tal é preciso pensar nos espaços públicos de lazer de maneira a serem locais 
de parada.

Jan Gehl lista quatro pontos fundamentais dos espaços públicos garantindo 
a qualidade e a permanência das pessoas: o microclima agradável; boa 
localização; boa visibilidade e um nível de ruído baixo. Como explanado 
anteriormente o contato com a natureza comprovadamente diminui os 
níveis de estresse e se torna convidativo a prática de atividades físicas. As 
praças e parques arborizados proporcionam sombra pela copa das árvores, 
cuja função é mais ampla à saúde humana, e baixo nível de ruído devido à 
vegetação. 

CADASTRAMENTO DE ÁREAS
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O cadastramento de áreas ou espaços específicos dentro dos bairros da 
cidade possui caráter importante no estudo de políticas públicas e auxílio 
no planejamento urbano das cidades. O geoprocessamento pode ser de 
enorme utilidade como coadjuvante do esforço de otimização no emprego 
de cadastros, pois a informação dos bancos de dados permite agilidade na 
recuperação de dados, atrelado a experiência profissional na análise dos 
dados armazenados. 

O geoprocessamento e os sistemas Geográficos 
de Informação (SGIs) não são, propriamente, 
instrumentos de planejamento, no sentido que 
um tributo ou um zoneamento o são. Antes, 
o geoprocessamento e os SGIs constituem 
um suporte tecnológico para o trabalho em 
planejamento urbano, com o qual estudos, 
avaliações de impactos, monitoramento da 
evolução de fenômenos, simulações e a 
representação cartográfica de unidades de manejo 
podem ganhar em agilidade e precisão (SOUZA, 
2013, p. 310).

A ausência de dados de cadastramento pode dificultar atividades corriqueiras 
no planejamento das cidades, atividades simples como abastecimento 
de dados no sistema SGIs podem acelerar estudos para aplicação de um 
urbanismo paramétrico, tomada de decisões de benefício a políticas públicas 
e métodos e estudos de avaliação de sistema de espaços livres na cidade.

CARACTERIZAÇÃO DOS ESPAÇOS

A praça, ainda segundo Lynch (1981), é caracterizada como sendo:

Um modelo diferente para um espaço urbano 
aberto, retirado principalmente das cidades 
europeias históricas. Os livros sobre concepção 
das cidades estão repletos de possibilidades 
desse gênero e por sua vez quase parece que o 
desing urbano era simplesmente uma questão de 
concepção de uma praça. A praça pretende ser 
um centro de atividades no coração de uma área 
urbana intensiva. Normalmente, é pavimentada, 
fechada por estruturas de elevada densidade e 
rodeada por ruas, ou esta em contato com elas. 
Contém características que pretendem atrair 
grupos de pessoas e facilitar encontros: fontes, 
bancos, abrigos e outras coisas semelhantes. 
Pode, ou não, ter muitas plantas. A “piazza” italiana 
é o protótipo mais comum. Em algumas cidades 
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norte-americanas, onde a densidade das pessoas 
na rua é bastante elevada, esta forma tem sido 
bem sucedida. Em outros locais, estas praças 
emprestadas podem ser bastante melancólicas e 
vazia.

A partir da necessidade de conhecer a realidade referentes aos espaços 
livres da cidade de Florianópolis e, especialmente, identificação dos espaços 
públicos de lazer no recorte da área continental do município, foi realizada, 
inicialmente, um amplo levantamento de dados a partir de revisão bibliográfica;  
consulta ao geoprocessamento corporativo da Prefeitura Municipal de 
Florianópolis, site que identificou alguns espaços públicos de lazer; bem 
como, foi consultado, no site da Câmara de Vereadores, as leis municipais, 
especialmente as leis que denominam e criam praças e parques na cidade. 
Identificou-se na porção continental do município de Florianópolis 37 espaços 
públicos de lazer, entre praças, parques e bosques. Esse levantamento inicial 
permitiu não só identificar a quantidade de praças, mas também a sua área, 
localização e lei de criação, conforme demonstrado na Tabela 1.

NOME
TAMANHO 
(m²) BAIRRO

Praça Manoel Felix Cardoso  - Abraão

Praça dos Navegantes 2.900,00 Balneário Estreito

Praça Senador Renato Ramos da Silva 12.528,00 Balneário Estreito

Praça Anízio da Silveira Machado 2.700,00 Canto

Praça Antonieta de Barros e Felipe Neves - Canto

Praça do Canto - Canto

Praça Humaitá - Canto
Praça Eugênio Melo ou Eugênio Cordeiro 
Dutra 1.235,00 Capoeiras
Praça Nagib Jobor 3.289,00 Capoeiras

Praça Osvaldo de Oliveira 315,00 Capoeiras

Praça Patricio Caldeira de Andrade - Capoeiras

Praça Paulo Schlemper - Capoeiras

Praça A - Coqueiros 
Praça Manoel David Chaves ou Praia do 
Meio 11.494,33 Coqueiros 

Praça B - Coqueiros 

Praça Duque de Caxias 1.000,00 Estreito
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Praça Alziro Zarur 2.380,00 Estreito

Praça João DeMaria Cavalazzi 875,00 Estreito

Praça Nossa Senhora de Fátima 8.866,00 Estreito

Parque Infantil Itaguaçu - Itaguaçu

Praça Calistrato Salles 225,00 Itaguaçu

Praça Conselho Comunitário Sapé - Jardim Atlântico

Praça Arlindo Phillipe - Jardim Atlântico

Praça Eduardo Dias - Jardim Atlântico

Praça João Batista Vieira 3.184,00 Jardim Atlântico

Praça Pe. Marcelo Champaunat - Jardim Atlântico

Praça Marcílio Dias 1.850,00 Jardim Atlântico

Praça Monte Cristo - Monte Cristo

Praça Guilherme Fortekamp 900,00 Balneário Estreito

Praça Aquiles Paulo de Souza/ Praça Jardim 
Atlântico 450,00 Jardim Atlântico

Praça Marcelino Vieira Filho 30,00 Canto

Praça Roberto Oliveira 2.994,10 Estreito

Bosque Vereador Pedro Medeiros 10.107,66 Estreito

Praça Cientista Dr. Albert Sabin - Coqueiros 

Praça Coronel Romariz - Balneário Estreito

Praça Pública Professor Ângelo Ribeiro - Estreito
Parque Aventura Maria Inês Tournier 
Rodrigues 34.049,93 Abraão/ Coqueiros

Tabela 1 – Tabela dos espaços públicos de lazer levantados, área continental de Florianópolis

Fonte: Material elaborado pelos autores.

Num segundo momento, foi elaborado um cadastro padrão para aplicação 
no momento da visita in loco e posterior análise de cada praça identificada 
e mapeada. Tomando como referência o trabalho sobre representação 
percentual dos equipamentos existentes em espaços públicos na cidade de 
Arapiraca-AL, (GOMES et al., 2012), chegou-se ao modelo apresentado na 
Figura 3:
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Figura 3 – Cadastro padrão:  espaços públicos de lazer na área Continental de Florianópolis.

Fonte: Material elaborado pelos autores.
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Avaliação de situação das áreas públicas de lazer, tamanho, qualidade da 
infraestrutura, investimentos públicos, bem como caracterização dos espaços 
ou mesmo a relação entre a quantidade de pessoas e áreas verdes podem 
ser analisadas com base nos dados apresentados para a área continental, 
podendo esse ser um modelo facilmente aplicado em outras localidades. A 
fim de verificar e tipificar a morfologia dos espaços, bem como sua localiza-
ção, o resultado das primeiras visitas in loco foi testar a pertinência do cadas-
tro. Tendo em vista a necessidade de encontrar o tamanho de algumas áreas, 
utilizou-se o programa de banco de dados e análise de georreferenciamento 
QGIS 2.18.18. Configura-se um mapa (Figura 4) com a seguinte formatação 
inicial, onde as demarcações em verde são as praças analisadas e a tabela 
com os dados do cadastro padrão (Tabela 1) sistematizado em banco de 
dados.

Figura 4 – Modelo do resultado da sistematização das informações das praças levantadas.

Fonte: Material elaborado pelos autores.

Um dos exemplos que pode ser destacado ao longo das pesquisas em cam-
po é a Praça Nossa Senhora de Fátima, mesmo sendo uma praça inserida na 
malha urbana da região continental de Florianópolis, o relevo e a localização 
da praça, atrelada à uma quantidade significativa de árvores de médio porte, 
apresentam um local de permanência nos padrões citados anteriormente. O 
espaço urbano de lazer ainda conta com a infraestrutura para atividades ao 
ar livre e a prática de esportes. 
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Figura 7 – Praça Nossa Senhora de Fátima – Rua Fúlvio Aducci, Estreito, Florianópolis/SC.

Fonte: Acervo dos autores.

Figura 8 - Praça Nossa Senhora de Fátima – Rua Fúlvio Aducci, Estreito, Florianópolis/SC.

Fonte: Acervo dos autores.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Foi constatado a ausência de pesquisas e dados relativos a qualidade dos 
espaços públicos de lazer no município de Florianópolis. Desta forma, veri-
ficou-se a importância da pesquisa, a fim de nortear as decisões de gestão 
e planejamento urbano, no que tange a relação de utilização e conservação 
dos espaços públicos, bem como a qualidade de vida e apropriação das áre-
as públicas de lazer pela população.
Não foram identificados sistemas de cadastramento de banco de dados atu-
alizados referentes aos espaços públicos nos órgãos públicos. Alguns dos 
dados encontrados eram incompletos, tais como, tamanhos de praças e a lei 
de criação de alguns espaços públicos. 
Na verificação in loco, aplicando o cadastro (Figura 3), foi identificado que 
algumas praças possuem nomes diferentes dos que constam nos registros. 
Em uma análise mais completa quanto ao local, algumas praças não estão 
configuradas como tal, constituem-se em espaços vazios, sem manutenção, 
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investimento ou qualquer tipo de apropriação pelas pessoas no seu entorno 
imediato.
O cadastramento e atualização desse banco de dados se faz necessário para 
que estudos sejam realizados e para que seja dado a devida atenção a esses 
lugares de vida pública, com segurança e qualidade.
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Resumo
O presente artigo é resultado da monografia realizada no âmbito acadêmico. Trata do 
cenário do parque ecológico e vivencial do Riacho Fundo I, criado em 1997, no Distrito 
Federal. Tem por objetivo a preservação de seu ecossistema biológico e assegurar 
qualidade dos recursos hídricos disponíveis. A área encontra-se sobre gestão do IBRAM 
- Instituto Brasília Ambiental, porém, atualmente é pouco provida de infraestrutura 
necessária para os usuários. O objetivo geral deste artigo é fornecer diretrizes de projeto 
arquitetônico e urbanístico para o Trabalho de Conclusão de Curso – TCC – com base 
na fundamentação teórica realizada. O objetivo geral é fundamentado nos seguintes 
objetivos específicos: levantamento histórico e conceituação teórica, apontando a 
importância dos conceitos tratados e buscando estratégias de intervenção; análise dos 
casos Parque da Juventude, Parque Urbano do Setor “O”, e Parque Urbano Kaukari; 
análise do contexto urbano existente. Cada um dos objetivos se desdobra em uma 
sessão deste artigo. A primeira sessão trata do contexto histórico dos parques no Brasil 
e do cenário da criação do Parque do Riacho Fundo. Esta etapa se utiliza da pesquisa 
bibliográfica basicamente. A segunda sessão trata da análise de casos similares ao 
Parque em Estudo. Esta etapa resulta na criação de um quadro de análise comparativa 
dos casos com o estabelecimento de critérios objetivos de análise. A terceira etapa 
trata dos estudos relativos ao contexto urbano do Parque do Riacho Fundo. Esta etapa 
tem como objetivo a produção dos mapas de uso do solo, de gabarito de altura, de 
topografia, de equipamentos urbanos, de fluxo e hierarquia viária, de bioclimatismo, 
além do levantamento fotográfico. Como resultado, será apresentada uma tabela-
resumo com as diretrizes projetuais desenvolvidas em cada sessão deste artigo, por 
meio da análise SWOT para identificar as potencialidades e limitações da região, que 
fornecerão fundamentação para o projeto do TCC de Arquitetura e Urbanismo.

PALAVRAS-CHAVE: revitalização ambiental; intervenção urbana; sustentabilidade.

Abstract

This article is the result of the monograph held in the academic field. It deals with 
the scenery of the Riacho Fundo I ecological and living park, created in 1997 in the 
Federal District. Its objective is to preserve its biological ecosystem and ensure the 
quality of available water resources. The area is under management of IBRAM - 
Brasília Environmental Institute, but currently has little infrastructure needed for users. 
The general objective of this paper is to provide architectural and urbanistic design 
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guidelines for the Course Conclusion Work - TCC - based on the theoretical foundation. 
The general objective is based on the following specific objectives: historical survey 
and theoretical conceptualization, pointing out the importance of the concepts treated 
and seeking intervention strategies; case analysis Youth Park, “O” Sector Urban Park, 
and Kaukari Urban Park; analysis of the existing urban context. Each of the objectives 
unfolds in one section of this article. The first session deals with the historical context of 
parks in Brazil and the scenario of the creation of Riacho Fundo Park. This step uses 
bibliographic research basically. The second session deals with the analysis of cases 
similar to the Park under study. This step results in the creation of a comparative case 
analysis framework with the establishment of objective analysis criteria. The third stage 
deals with studies related to the urban context of the Riacho Fundo Park. This stage 
aims to produce land use maps, height maps, topography, urban equipment, flow and 
road hierarchy, bioclimatism, and photographic survey. As a result, a summary table 
will be presented with the design guidelines developed in each section of this article, 
through SWOT analysis to identify the potentialities and limitations of the region, which 
will provide rationale for the TCC Architecture and Urbanism project.

KEYWORDS: environmental revitalization; urban intervention; sustainability.

INTRODUÇÃO

O parque ecológico Riacho Fundo apresenta potencialidades para ser um 
espaço preservado e mediador da sustentabilidade, adequado para o uso da 
população e para a relação interpessoal. Assim, a proposta deste trabalho 
busca promover o convívio social com infraestrutura necessária, trazer 
qualidade de vida e se integrar a cidade, como um elemento importante na 
paisagem. Dessa forma, com a proposta de intervenção do parque apoiada 
nas estratégias de sustentabilidade, este espaço terá mais positividade na 
região em que se encontra, insegura e subutilizada.

A problemática está voltada para a falta de infraestrutura ao qual o parque se 
encontra que faz com que o local seja ocioso e inseguro para a população que 
o utiliza. A infraestrutura é limitada, pois falta estacionamento e iluminação, 
a segurança é precária, há entulho e lixo a céu aberto, cercas quebradas, 
e pouca manutenção das áreas comuns (pista de corrida, vegetação, 
bebedouros, acessibilidade, quadras de voleibol de areia, parquinho e etc.). 
No entanto, apesar dos problemas observados, os moradores fazem a 
utilização do parque durante o dia, mesmo expostos a possíveis riscos à 
segurança pública.

Com a base na situação observada, tem-se a seguinte questão: de que forma 
uma intervenção urbana pode melhorar a qualidade física e visual do espaço, 
integrando-se os critérios econômicos, afetivos e sociais dessa população? 
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Com base em todas as variáveis de análise dessa monografia, a resposta para 
a problemática deverá vir como diagnóstico a fim de proporcionar diretrizes 
para a elaboração do projeto arquitetônico, urbanístico e paisagístico da área.

A intervenção tem por objetivo que o parque apresente uso e seja um local 
de preservação ambiental sem os problemas atuais que são: degradação, 
falta de áreas de lazer, ociosidade e insegurança por estarem abandonadas e 
sem infraestrutura. A proposta deste artigo é uma estratégia para requalificar 
e revitalizar a área do parque a fim de recuperar o uso da comunidade. 
Busca-se a transformação de um espaço degradado a um espaço acessível 
e usufruído pela população.

O objetivo geral deste projeto de pesquisa é desenvolver subsídios teóricos 
para o desenvolvimento da proposta de intervenção destinada às pessoas e à 
natureza, de modo que o parque seja preservado e usufruído pela população 
da melhor forma. Assim inicialmente será necessário compreender os 
parques urbanos, analisar o conflito do uso e preservação ambiental deles e 
as leis que protegem esses espaços. Além de estudar as relações afetivas e 
as formas de recreação da população local. Posteriormente, realizar estudos 
de casos que apresentem revitalizações em parques urbanos, que sirvam 
como norteadores de estratégias projetuais. Em seguida, realizar estudos 
urbanos para avaliar a realidade do sítio, incluindo aspectos, sociais e 
ambientais. Realizando também o organograma, o fluxograma e o programa 
de necessidades da intervenção. Por fim, elaborar a diretrizes de intervenção 
urbana no parque, reconhecendo as prioridades dessa população, como 
forma de solucionar a problemática pesquisada.

ESPAÇOS LIVRES E ÁREAS VERDES

Os espaços livres públicos são formados pelos sistemas viários, as vias de 
acesso, estacionamentos, parques urbanos e as praças. Eles são de uso 
comum, mas podem ser privados. São espaços que devem ser apropriados 
pela população, segundo Fernandes (2012), não são apenas vazios entre as 
construções, mas sim espaços multifuncionais, como ponto de encontro e 
lazer da sociedade e como regularizador do microclima. Dessa forma, essa 
sessão trata da importância dos parques integrados à estrutura urbana.
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Os parques urbanos tendem a assumir um papel relevante no contexto 
econômico, social e bioclimático, atenuando o desconforto cotidiano dos 
cidadãos e proporcionando-lhes alternativas de lazer e recreação (BALOTTA, 
2006). O foco da arquitetura paisagística deve ser o de visualizar os parques 
urbanos a partir da perspectiva de integração, isto é, contemplando a estética 
e a sua função, melhorando a aparência de um lugar para os usuários. 
(CORONA, 2007).

Datado do século XIX, quando Frederick Law Olmsted apresentou os 
primeiros parques urbanos de grande escala para este país (EUA), 
esses espaços verdes proporcionaram alívio da intensidade urbana dos 
moradores e reuniram pessoas entre divisões sociais, econômicas e raciais 
(CITYPARKSALIANCE, 2017).

Para Magalhães (2003, p.31) “um dos benefícios são os atributos estéticos 
dos parques, com ressalva a importância da vegetação, eles desempenham 
funções ligadas à satisfação sensorial e estética, como a diversificação da 
paisagem, o embelezamento da cidade”. A vegetação dos parques urbanos 
é, de fato, um contraste à diversidade de construções que caracterizam os 
centros urbanos com pouco espaço para a vegetação.

Os parques urbanos agregam aspectos que o tipificam com tal: lazer, área 
verde e diversão. No entanto, a grave especulação imobiliária do setor 
privado tende a criar oposição à criação de parques urbanos. 

A proteção do meio natural é responsabilidade que cabe a todos e é importante 
visar não somente o crescimento econômico, mas o desenvolvimento 
sustentável. À vista disso, toma-se como base, um documento que apresenta 
as recomendações para o cumprimento da sustentabilidade: a Carta da Terra. 
Dessa forma, as diretrizes de intervenção para a proposta final deste trabalho 
serão fundamentadas nessas recomendações.

As soluções de integração do espaço urbano baseiam-se nas memorias de 
Lerner (2011, pg 85), o qual explica que se deve olhar para cidade e pensar nas 
pessoas que ali habitam. Assim, a população, com seus hábitos, demonstra 
uma forma de projetar com critérios de participadores, traçam caminhos de 
ratos demostrando suas necessidades quanto ao que será proposto com os 
fluxos.
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Seguindo fatores para que o espaço atenda a todos, inclusive às pessoas 
com deficiência (PCD), deve-se corrigir a acessibilidade conforme a norma 
NBR 9050, nos espaços de convivências, nas rampas e nas calçadas. De 
acordo com Lerner (2005), essa estratégia é uma forma de movimentar os 
espaços urbanos dia e noite, embasando algumas soluções e pensamentos 
para melhoria da economia local. Esse fator diminui a criminalidade, pois 
passa a ser observado e cuidado pela população. 

Busca-se proporcionar conforto de acordo com a norma NBR 15220, de modo 
a evitar ilhas de calor. Adequar as edificações e espaços de convivência com 
ventilação e iluminação natural, mesclando a vegetação nativa a soluções de 
conforto hidrotérmico.

Por fim as diretrizes de projeto interligam soluções de sustentabilidade com 
diretrizes de desenvolvimento sustentável. Todos esses aspectos estarão 
voltados à análise SWOT e Carta da terra, que resultar nas estratégias e 
diretrizes projetuais.

ESTUDOS DE REPERTÓRIO

Os estudos de repertório pretendem verificar a intervenção urbana de três 
casos semelhantes ao parque do Riacho Fundo, a fim de, compreender 
suas funções, organizações, usos, materiais e técnicas empregadas na 
intervenção.

O primeiro caso é o Parque da Juventude, que se localiza em são Paulo 
e trata-se de um espaço cultural, recreativo e esportivo. O Parque da 
Juventude Dom Paulo Evaristo Arns é um complexo cultural, recreativo e 
esportivo. Sofreu uma intervenção urbana finalizada em 2007, com a terceira 
e última fase. O Parque da Juventude foi implantado no antigo Complexo 
Penitenciário do Carandiru, local historicamente marcado por violação aos 
direitos humanos, degradação urbana e violência.

O Parque é composto de três grandes áreas. A primeira é a Área Esportiva, 
possuem quadras poliesportivas, espaços para prática de skate, patins 
e pistas de Cooper. A segunda é a área central, com função recreativa 
e contemplativa, com trilhas, caminhos ajardinados e passarelas que 
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cortam o parque. A terceira área trata-se da área Institucional, tem função 
cultural, onde estão localizadas as escolas técnicas, que oferecem cursos 
profissionalizantes em várias áreas como; enfermagem, informática, música, 
canto. Na mesma área está a Biblioteca de São Paulo. A figura 1 mostra um 
dos ambientes do parque onde a estrutura do Carandiru se integra sendo 
elemento da intervenção.

Figura 1: Espaço de convivência do parque. 

Fonte: Archdaily, 2019.

Essa construção do parque cultural no local do antigo Carandiru foi 
considerada um ato simbólico do Estado porque tirou do local o histórico 
de violência. O parque se trata de um importante exemplo de intervenção 
e que aponta diretrizes para o projeto de pesquisa, como a inserção de 
equipamentos e mobiliários e a reutilização da estrutura existente.

O segundo caso de estudo é o Parque Urbano do Setor “O”, se localiza na 
Ceilândia, no Distrito Federal. A Ceilândia possui apenas este parque urbano 
como área delimitada. Porém, trata-se de área ocupada irregularmente. O 
parque era uma área sem urbanização e infraestrutura. A área oferecia riscos 
à comunidade, era um local ocioso, usado para despejo irregular de lixo. Em 
2018 recebeu urbanização e foi entregue à comunidade.

A área é arborizada, e parte da vegetação existente foram os próprios 
moradores que plantaram, com a intenção de preservação ambiental. Esse 
fato mostra o processo participativo da comunidade na intervenção do 
parque, e o quão ele é importante para comunidade, bem como a importância 
dessas áreas para o bem-estar comunitário. O Parque conta com espaços 
de convivência, quadras poliesportivas e areia, parquinho, academia, 
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ciclovia, pista de Cooper. Todo o parque é cercado e possui acessibilidade 
e mobilidade.

O terceiro caso de estudo é o Parque Urbano Kaukari, se localiza em Copiapó, 
no Chile. Parque urbano construído em 2014 tem 60000.0 m² de área. A 
área se tratava de um vazio no leito do rio da cidade, com a urbanização foi 
sofrendo degradação ambiental.

A margem de rio foi transformada em um parque urbano linear (Figura 2) 
com presença da vegetação e equipamentos esportivos, culturais e sendo 
também um espaço cívico. O parque é dividido em momentos de acordo 
com a localização, ao norte um conjunto de passeios geométricos retos e 
entrelaçados, ao sul, passeios orgânicos e ondulantes. Na parte que fica 
próxima ao centro da cidade, ficam os ambientes urbanos e cívicos. Próximo 
ao estádio da cidade se concentram as áreas de recreação e esporte.

Figura 2: Implantação do parque.  

Fonte: Plataforma Urbana, 2019.

TABELA DE ANÁLISE DOS CASOS
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Tabela 1: Critérios de Análise. Fonte: Elaboração própria.

ESTUDOS URBANOS

Os estudos urbanos possuem a função de apresentar a realidade da área 
estudada, foi feito com visitas no local, com o auxílio de mapas urbanos da 

região e do relatório fotográfico.
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Figura 3: Mapa de uso do solo.

Fonte: Elaboração própria.

A predominância é de uso residencial seguido de institucional, igrejas, 
escolas e hospitais. Apresenta uso misto e comercial, com atividades que 
atendem e geram a economia da região. Dentro do parque existem algumas 
edificações que são do próprio parque e ocupações irregulares por moradias 
unifamiliares.

Por meio da análise do uso do solo (Figura 3) é possível entender o tipo 
de população e a necessidade de espaços de contemplação, convívio e 
lazer, que se enquadre no contexto urbano residencial. As residências que 
contornam o parque têm potencialidades para o uso misto e comercial, o 
que pode contribuir na economia da quadra com comércios do cotidiano e 
integração ao uso do parque.
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Figura 4: Mapa de Equipamento e Mobiliário Urbano.

Fonte: Elaboração própria.

O mapa de equipamentos e mobiliários (Figura 4) identifica equipamentos 
instalados no meio público. A região possui infraestrutura urbana, e bens 
públicos ou privados destinados a prestação de serviços necessários para o 
funcionamento da cidade. A área em questão possui equipamentos públicos 
próximos, como creches, escolas, posto de saúde, igrejas, bancos, delegacias. 
Possui bicicletários, iluminação pública, lixeiras, pontos de ônibus, placas de 
sinalização e semáforos.
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Figura 5: Mapa de Gabarito de Altura.

Fonte: Elaboração própria.

O mapa de gabarito de altura (Figura 5) evidencia a altura máxima da região 
estudada, a existência de uma sintonia entre as edificações e se essas 
alturas não impedem a ventilação e iluminação natural no terreno proposto 
para o projeto. Na região de estudo, as edificações são de 1 a 5 pavimentos, 
conforme o Mapa de Gabarito de Altura a seguir. Nota-se, portanto, que as 
barreiras para o fluxo de ventos e da insolação não são significativas, devido 
às edificações serem, em sua maioria, de um pavimento.
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Figura 6: Mapa de Fluxo e Hierarquia do Sistema Viário.

Fonte: Elaboração própria.

O parque está voltado para uma via arterial de 60 km/h, com duas caixas de 
via de sentido único, que dá o acesso a vários locais dentro da RA e liga com 
a BR 042 EPNB que liga a outras regiões. Essa via leva ao Plano Piloto e 
à Taguatinga, os maiores polos de emprego e serviços do DF. Possui, faixa 
de pedestres e lombadas, para a redução de velocidade. A região possui 
calçadas e estacionamentos públicos, porém não tem ciclovias inseridas em 
área apropriada (Figura 6).

O mapa bioclimático (Figura 7) indica as áreas de concentração de vegetação, 
os portes e espécies, áreas de vegetação rasteira e áreas permeáveis. 
Assim, ajudará a relacionar a setorização, direcionar o projeto, indicar 
pontos cardeais, o clima da região apresentando e locais onde poderão ser 
instalados determinados equipamentos. A área de estudo, tem variação de 
vegetação, e boa quantidade de áreas com forração de solo. O gabarito de 
altura e a quantidade de massa vegetativa, contribui para o aproveitamento 
da ventilação e iluminação natural nas edificações.
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Figura 7: Mapa Bioclimático.

Fonte: Elaboração própria.

Conforme o site WBRASÍLIA (2018), o clima de Brasília é tropical com estação 
seca com temperaturas médias mensais superiores a 18 °C e precipitação 
média de 1.540 milímetros anuais, concentrados entre os meses de outubro e 
abril, ocorrendo sob a forma de chuva e, algumas vezes, de granizo. Durante 
a estação seca (maio a setembro), os níveis de umidade relativa do ar caem 
bastante, ficando muitas vezes abaixo de 30%. Na área em questão o vento 
predominante é o Vento Leste, no entanto, a influência, tanto deste vento 
e sofre poucas alterações de velocidade e direção devido à configuração 
urbana. Essa predominância será utilizada como fator determinante na 
distribuição dos equipamentos, a fim de priorizar o conforto com climatização 
natural.

Já do ponto de vista do conforto acústico, a variação em decibéis com uso do 
solo foi realizada em vários pontos do parque, áreas residenciais, comerciais 
e hierarquia de via. Diante disso, uma tabela de cores dividindo o nível de 
intensidade de ruído (db) (Figura 8). Como diretriz projetual, as áreas mais 
ruidosas ficarão mais próximas às áreas já ruidosas.
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Figura 8: Mapa de Ruídos.

Fonte: Elaboração própria.

A maior parte dos materiais são edificações, asfalto e barro com isso, tende a 
ter uma temperatura radiante. Por se tratar de área urbanizada a temperatura 
média de 22ºC aumenta e a umidade relativa reduz. Considerando os 
materiais e a temperatura local, temos como diretriz de projeto a correta 
implantação e o plantio de espécies nativas como compensação ambiental. 
Temos também, o uso de materiais sustentáveis e a inserção de jardins como 
paisagismo, pensando nas áreas ruidosas e nos tipos de materiais sem 
aumentar a temperatura.

O Terreno tem formato irregular com aproximadamente 530 hectares e com 
diferenças de cota de 50m de inclinação. Tem como limites um terreno ao 
norte, e como formas de aceso uma entrada voltada para uma via local. A 
imagem abaixo mostra as curvas de nível de 5 em 5 metros. O mapa do 
terreno (Figura 9) evidencia as características físicas do terreno como 
inclinação e formato, deve ser analisado os desenhos de planta e corte, 
evidenciar possibilidades de ocupação e movimentação de terra.
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Figura 9: Mapa de topografia. 

Fonte: Elaboração própria.

O relatório fotográfico (Figura 10) foi feito através de visitas e elaborado 
com estratégia para mostrar os problemas e potencialidades. O parque 
está situado em uma excelente localização, às margens da via EPNB, uma 
importante via de acesso do DF. E o acesso ao parque é feito por uma via 
secundária e local do Riacho Fundo. O relatório e a visita mostraram a falta 
de equipamentos e a má conservação da infraestrutura existente. O descarte 
irregular de lixo é visível no parque, poluindo o meio ambiente e a paisagem 
urbana.

Figura 10: Relatório Fotográfico.

Fonte: Elaboração própria.
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Por fim, imagens creditadas com formas de compreender e embasar a 
necessidade de preservar a localidade, junto ao estudo urbano utilizando 
de onde foi definido com pontos positivos e negativos da área, sendo 
complementado como diretrizes na análise SWOT, fundamentadas na Carta 
da Terra.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O parque é um local de grande relevância para a comunidade e para o meio 
ambiente, os estudos apontaram que ele apresenta muitos problemas que 
geram transtornos para a natureza e usuários.

ANÁLISE SWOT – CARTA DA TERRA

PONTOS POSITIVOS COMO MELHORAR PONTOS NEGATIVOS COMO CORRIGIR

HIERARQUIA 
DAS VIAS

Acesso por via local. Estacionamento público 
interno.

Só possui um acesso. Corrigir 
acessibilidade 
conforme NBR 
9050.

Investir em 
calçadas, ciclovias, 
bicicletários e 
transporte público.

Transporte público de 
fácil acesso.

Revitalizar calçadas 
internas e conectar com 
as calçadas. externas 
existentes.

Inexistência de faixa de 
pedestre.

Calçadas e pista de 
caminhada/ bicicletas na 
parte interna e entorno.

Aluguel de bicicletas e 
patinetes, melhoras as 
pistas internas.

Inacessibilidade nas 
calçadas

Calçadas compartilhadas 
entre pedestres e ciclovia.

Propor integração de 
transportes com pontos de 
bicicletário e patinetes

Calçadas quebradas 

USO DO 
SOLO

Parque ecológico. Trazer o conhecimento Ocupações irregulares 
por moradias 
unifamiliares de 
Quilombolas

Trazer o conceito 
sociológico da 
cultura local 
(capoeira)

Áreas comerciais e 
residenciais no entorno.

Complementar atividades 
do entorno com área 
comercial dentro do 
parque como: foodtruck, 
quiosques fixos, espaços 
para feiras para pequenos 
comerciantes locais.

Baixa declividade em 
parte do terreno.

Barreiras de contenção de 
águas pluviais.

Quantidade de águas 
pluviais recebe da via 
coletora devido ao 
declive acentuado de 
parte do terreno.

Propor nivelamentos 
internos, taludes, 
jardins de chuva.

Facilidade de 
reabastecimento dos 
aquíferos.

Devolver a água limpa. Rede de águas pluviais 
insuficiente

Melhorar a 
qualidade da água 
que volta ao solo.

Mostra a real necessidade 
do parque

Adequar a paisagem, 
organizar espaço para 
espécie rara como ponto 
focal e inserir outras 
espécies próximo para 
alicie-se ao crescimento

Voltados a problemática 
existente

Áreas públicas de 
qualidade

Fortalecer a 
afetividade

Ponto focal de 
espécie

Educação ambiental 
sobre aquíferos.  
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GABARITO 
DE ALTURA

Edificações de 1 a 5 
pavimentos

Possui construções terres 
para administração e 
museu

Revitalização das áreas 
existentes

Adequar o uso e

Criar interface com 
o urbano

Ventilação e iluminação 
natural

Melhorar conforme carta 
solar

Corrigir conforme 
NBR 15220

Gabarito de altura Diminuir ilhas de calor

Vegetação nativa Acrescentar outras 
vegetações nativa

Espaços contemplativos

Arvores novas, em 
locais desfavorecidos, 
falta de sombreamento

Relocar e sombrear

Possui paradas de 
ônibus próximo, 
terminal rodoviário, 
posto de saúde e 
comercio

Edificações 
existentes divididas 
em blocos, 1 
administrativo e 
museu educativo

Com banheiros

Revitalizar sem 
destruir o que e 
existente.

Trazer iluminação 

 

Não possui 
iluminação nas 
pistas de caminhada

Lâmpadas de 
led, Placas 
fotovoltaicas 
como fonte 
alternativa de 
energia voltadas 
a economia 
com dispositivos 
economizadores

Bancos Propor marcenaria 
para agregar a 
economia, fazendo o 
próprio mobiliário de 
paletes.

Poucos bancos 
tendo os existentes 
quebrados, lixeiras.

Propor 
manutenção 
própria e local

Propor a grandes 
empresar o 
descarte desse 
material.

Incluir parada de 
ônibus na via que liga 
ao instituto mental

Não possui Gerar gentileza 
urbana

Tabela 02 - Análise SWOT.

Fonte: Elaboração própria.

A intervenção irá trazer mais qualidade de vida e preservação ambiental, 
fazendo que a área possa servir com dignidade à população do Riacho Fundo 
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e demais visitante. A preservação dos recursos naturais garante diversos 
benefícios, como a diminuição da poluição, das ilhas de calor, garantia dos 
confortos térmicos e visuais. O uso de uma área pela comunidade garante 
vida e controle visual, diminuindo os problemas que a ociosidade e falta de 
infraestrutura causam, assim a intervenção se faz necessária como resposta 
aos problemas apresentados neste artigo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALFONSIN, B.M. Direito à cidade sustentável na nova ordem jurídico-
urbanistica brasileira: emergência, internacionalização e efetividade em uma 
perspectiva multicultural. In: Antonio Carlos Wolkmer; José Rubens Morato 
Leite. (orgs.). Os novos direitos no Brasil: natureza e perspectivas, uma visão 
básica das novas conflituosidades jurídicas. 1ªEd. São Paulo: Saraiva 2012.

BRASIL. Constituição Federal. Artigo 182, caput. Disponível em: < https://
www.senado.leg.br/atividade/const/con1988/con1988_26.06.2019/art_182_.
asp >. Acesso em 30 de Março de 2019.

BRASIL. Estatuto da Cidade. Lei nº10. 257, de 10 de Julho de 2001. 
Regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal estabelecem 
diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências. Disponível em: 
< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10257.htm>. Acesso em 
30 de Março de 2019.

CÓDIGO FLORESTAL BRASILEIRO. Código Florestal Brasileiro Lei nº 
12.651, de 25 de maio de 2012. Disponível em: < http://www.planalto.gov.
br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12651.htm>. Acesso em: 25/02/2019.

CAROLINA, Ana M. Figueira dos Santos. A IMPORTÂNCIA DO ESPAÇO 
PARA O LAZER EM UMA CIDADE. Artigo, Universidade do Vale do Paraíba, 
2008. Disponível em <www.inicepg.univap.br>. Acesso em: 25/02/2019.

COSTA, Josué. Meio Ambiente. Site Disponível em <https://www.
jornalcontabil.com.br/inss-redes-sociais-sao-utilizadas-para-revisar-auxilio-
doenca/>. Acesso em 10 de Abril de 2019.

CAROLINA, Ana. Parque urbano setor o. Site Disponível em <https://www.
facebook.com/ParqueRecreativoDoSetorO/>. Acesso em 10 de Abril de 2019.

CORREA, Roberto Lobato. O Espaço Urbano. São Paulo: 1989.

FERNANDA, Coelho. Conceito de Sustentabilidade. Site Disponível em 
<http://www.scielo.br/pdf/prod/2013nahead/aop_prod0312.pdf>. Acesso em 
15 de Março de 2019.

GOMES, Luis. Saúde e bem-estar. Site Disponível em:<https://www.
saudebemestar>. Acesso em 04 de Fevereiro de 2019.

https://www.senado.leg.br/atividade/const/con1988/con1988_26.06.2019/art_182_.asp
https://www.senado.leg.br/atividade/const/con1988/con1988_26.06.2019/art_182_.asp
https://www.senado.leg.br/atividade/const/con1988/con1988_26.06.2019/art_182_.asp
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10257.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12651.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12651.htm


Paisagem Urbana

HANNES, EVY. ESPAÇOS ABERTOS E ESPAÇOS LIVRES: UM ESTUDO 
DE TIPOLOGIAS. São Paulo. Site Disponível em <http://revistas.usp.br>. 
Acesso em 25 de Fevereiro de 2019.

HENRIQUE, Henrique. Conceito de parque ecológico. Site Disponível em: 
<https://www.enemvirtual.com.br/entendendo-os-mapas/>. Acesso em 04 de 
Fevereiro de 2019.

LIMA, Jonas. Parques.  Site Disponível em <https://jonashenriquelima.
wordpress.com/2012/08/07/parques-urbanos-uma-definicao-indefinida/>. 
Acesso em 18 de Fevereiro de 2019.

LOBATO, Luis. Parques urbanos. Site Disponível em <http://www.unimar.br/
feat/assent_humano4/parques.htm>. Acesso em Acesso em 18 de Fevereiro 
de 2019.

LONDE, Patrícia Ribeiro. ESPAÇOS LIVRES PÚBLICOS: RELAÇÕES ENTRE 
MEIO AMBIENTE, FUNÇÃO SOCIAL E MOBILIDADE URBANA, 2014. 
Disponível em: < http://www.seer.ufu.br/index.php/caminhosdegeografia/
article/view/24035>. Acesso em: 25/02/2019. 

LUIZ, José. Parque da juventude. Site Disponível em <www.archdaily.com.br/
br/880975/parque-da juventude-paisagismo-como-ressignificador-espacial>. 
Acesso em 10 de Abril de 2019. 

LERNER, Jaime. O Urbanista. Fundamentos do Paisagismo – Curitiba, 2011

LERNER, Jaime. Acupuntura urbana. Fundamentos do Paisagismo – Curitiba, 
2005

NASCIMENTO, João. Parques urbanos. Disponível em:<https://www.
infoescola.com/meio-ambiente/parques-urbanos/>. Acesso em 18 de 
Fevereiro de 2019.

MARCELO, Augusto. Conceito de intervenção urbana, site Disponível em 
<www.intervencaourbana.org/>

Acesso em 15 de Março de 2019. 

MARQUES, Lilian. Sustentabilidade urbana. Site Disponível em <https://
www.tccmonografiaseartigos.com.br/pesquisa-bibliografica-metodologia>. 
Acesso em 18 de Fevereiro de 2019.

MELO, Adalto. Importância de parques na cidade. Site Disponível em<https://
seer.ufrgs.br>. Acesso em 15 de Março de 2019.

SANTOS, Juliana. Parque ecológico. Site Disponível em<http://www.revistas.
usp.br>. Acesso em 15 de Março de 2019.

WATERMAN, TIM & WALL, Ed. Fundamentos do Paisagismo - Paisagismo 
Urbano. Bookman, 2012. 

http://www.seer.ufu.br/index.php/caminhosdegeografia/article/view/24035
http://www.seer.ufu.br/index.php/caminhosdegeografia/article/view/24035


Anais II SEPPAS - II Seminário de Planejamento, Paisagem urbana e Sustentabilidade 
04 a 06 de novembro de 2019

CARACTERIZAÇÃO DA PAISAGEM E MOBILIDADE 
URBANA EM CAMPINAS - GOIÂNIA

Gabriela Vieira Vilela 

Universidade Federal de Goiás (UFG), Goiânia, Goiás, Brasil, gabsvvilela@gmail.com

Erika Cristine Kneib

Universidade Federal de Goiás (UFG), Goiânia, Goiás, Brasil, erikacristine@gmail.com

Resumo
Cada vez mais os centros urbanos sofrem constantes transformações, seja pela 
construção de novos edifícios, pelo aumento de pessoas e veículos nas ruas, pela 
escassez de vegetação ou por tantos outros fatores. Com isso, a paisagem urbana 
também passa por alterações, favorecendo ou não uma vida urbana agradável e 
sustentável. Como forma de garantir deslocamentos seguros, melhoria na saúde e até 
mesmo minimizar a desigualdade social, um bom desenho urbano reduz a dependência 
de automóveis e proporciona uma maior organização de vias e bairros, assim como 
paisagens urbanas mais legíveis e agradáveis. Neste contexto, o presente trabalho 
objetiva caracterizar a paisagem urbana e sua relação com a mobilidade no setor 
Campinas, em Goiânia, buscando identificar como sua composição pode influenciar 
negativamente ou positivamente os deslocamentos urbanos e por consequência 
aspectos econômicos sociais e ambientais. Para tanto, utilizou-se uma metodologia 
de diagnóstico e análise com base nas metodologias empregadas na elaboração de 
planos diretores, que busca a realização de i) levantamentos técnicos, através de 
visitas a campo, fotografias, base de dados oficiais, mapeamento da área e etnografia 
urbana; e ii) levantamentos comunitários, por meio de entrevistas. Esses levantamentos 
foram divididos em 3 eixos: histórico, socioeconômico + ambiental e mobilidade. 
Posteriormente, o bairro foi dividido em 4 áreas, buscando uma melhor caracterização 
de cada uma, devido a suas especificidades e elementos de relevância. Se, por um 
lado, observam-se elementos que compõem uma paisagem tradicional, histórica e bem 
desenvolvida do ponto de vista comercial, por outro, no que se refere à mobilidade, a 
paisagem urbana é tumultuada e confusa, devido, na maior parte dos casos, à falta 
de sinalização e organização dos espaços públicos. Por fim, é possível concluir que 
o diagnóstico elaborado, assim como as análises realizadas são potenciais subsídios 
para o planejamento urbano, para a elaboração de planos de bairro, ou mesmo para o 
desenvolvimento de políticas públicos para melhoria do setor. 

PALAVRAS-CHAVE: Paisagem urbana; Mobilidade; Setor Campinas.

Abstract

Urban centers are increasingly experiencing constant transformations, whether due to 
the construction of new buildings, the increase of people and vehicles on the streets, the 
lack of vegetation or many other factors. Thereby, the urban landscape also experiences 
changes, fomenting or not a pleasant and sustainable urban life. As a way of ensuring 
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safe travel, improve health and even minimize social inequality, good urban design 
reduces car dependency and provides better organization of roads and neighborhoods, 
as well as more legible and pleasant urban landscapes. In this context, the present 
work aims to characterize the urban landscape and its relationship with mobility in the 
Campinas District, in Goiânia, seeking to identify how its composition can negatively or 
positively influence urban displacements and, consequently, social and environmental 
economic aspects. Therefore, a methodology of diagnosis and analysis was used based 
on the methodologies used in the elaboration of master plans, which seeks to perform 
i) technical surveys, through field visits, photographs, official database, the mapping of 
the area and urban ethnography; and ii) community surveys through interviews. These 
surveys were divided into 3 axes: historical, socioeconomic and environmental and 
mobility. Subsequently, the neighborhood was divided into 4 areas, seeking a better 
characterization of each, due to its specificities and relevant elements. If, on the one 
hand, elements that make up a traditional, historical and commercially well-developed 
landscape are observed, on the other, as regards mobility, the urban landscape is 
tumultuous and confusing, due in most cases, the lack of signs and organization of 
public spaces. Finally, it is possible to conclude that the diagnosis made, as well as 
the analyzes achieved, are potential subsidies for urban planning, for the elaboration 
of neighborhood plans, or even for the development of public policies to improve the 
sector.

KEYWORDS: Urban Landscape; Mobility; Campinas District.

INTRODUÇÃO

O Setor Campinas é um bairro da cidade de Goiânia, capital do estado de 
Goiás. Fundado no século XIX, o bairro, precedente à cidade, contribuiu para 
a construção da nova capital. Por muitos anos, Campinas era semelhante 
às típicas cidades do interior do Brasil, com baixo movimento de pessoas, 
comércios pequenos e atividades agropecuárias (GODINHO, 2018). 

Devido a uma série de fatores, especialmente devido à construção da capital, 
o setor sofreu diversas transformações que aceleraram seu desenvolvimento, 
o que influenciou na construção de novos edifícios, como hotéis e postos 
de gasolina, além da ampliação e diversificação dos comércios (GODINHO, 
2018).

Com o tempo, esses comércios se consolidaram em todo o bairro, criando 
uma conformação de shopping center aberto, característica que persiste até 
os dias de hoje (GODINHO, 2018). Devido ao vínculo histórico e religioso, à 
intensa atividade comercial, à grande movimentação de pessoas, veículos e 
mercadorias, além de outros fatores que serão abordados neste trabalho, a 
paisagem urbana do bairro é bastante singular, quando comparada a outros 
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bairros da cidade. 

A paisagem urbana é um aspecto inerente à rotina de vida das cidades, que, 
muitas vezes, não é observada e efetivamente analisada. Sua composição 
pode influenciar positivamente ou negativamente a experienciação de um 
lugar, de um bairro ou de uma cidade. Dentre os múltiplos elementos que 
formam a paisagem, a mobilidade urbana é um item de grande relevância, 
devido a sua influência no desenvolvimento das cidades (MINISTÉRIO DAS 
CIDADES, 2015). 

Através do diagnóstico da paisagem urbana de Campinas, neste trabalho, 
será possível verificar como a mobilidade urbana intervém na paisagem 
do setor e, assim, propiciar o desenvolvimento de estratégias que podem 
favorecer a melhoria do bairro, tanto em quesitos da mobilidade como da 
paisagem urbana, interferindo diretamente na qualidade de vida das pessoas. 
Além disso, o diagnóstico elaborado, assim como as análises realizadas, 
são potenciais subsídios para o planejamento urbano, para a elaboração de 
planos de bairro, ou mesmo para o desenvolvimento de políticas públicas 
para melhoria do setor.

Assim sendo, o objetivo deste estudo é caracterizar a paisagem urbana 
e sua relação com a mobilidade no Setor Campinas, buscando identificar 
como sua composição pode influenciar negativamente ou positivamente 
os deslocamentos urbanos e, por consequência, os aspectos econômicos, 
sociais e ambientais.

Para o desenvolvimento deste trabalho foi utilizado um procedimento 
metodológico de diagnóstico e análise empregados na elaboração de planos 
diretores e planos de mobilidade urbana, como abordado pelo Ministério das 
Cidades (2015) e WRI (2018), a partir do qual a área deve ser caracterizada 
através de levantamentos técnicos e comunitário. Neste trabalho, para o 
levantamento técnico, utiliza-se base de dados oficiais e mapeamento da 
área, complementado pela metodologia etnográfica; e para os levantamentos 
comunitários, são coletadas informações por meio de entrevistas.

A metodologia etnográfica, utilizada na realização de levantamentos técnicos, 
consiste em “técnicas e procedimentos de coleta de dados associados à 
prática do trabalho de campo” (Paiva, 2017, p. 129), cuja principal ferramenta 
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é a observação que “impõe ao pesquisador um deslocamento de sua própria 
cultura para se situar no interior do fenômeno por ele observado, por meio 
de sua participação efetiva nas formas de sociabilidade as quais a realidade 
investigada lhe apresenta” (ECKERT e ROCHA, 2008, p. 1).

As entrevistas, aplicadas na realização do levantamento comunitário, 
constituem em “técnicas de levantamentos de dados primários e dão 
grande importância verbal de informantes” (Freitas; Prodanov, 2013, p. 
105), cujo objetivo é obter informações de um entrevistado a respeito de um 
determinado assunto ou problema (FREITAS; PRODANOV, 2013). Portanto, 
foram realizadas entrevistas presenciais com os usuários do bairro, buscando 
compreender como são os deslocamentos realizados no bairro, assim como 
a visão dos entrevistados a respeito do setor.  

Dessa forma, o trabalho foi dividido em quatro etapas:

1º etapa - Identificação dos dados necessários para o desenvolvimento do 
trabalho, a partir de uma pesquisa sobre aspectos gerais e relevantes do 
bairro;

2º etapa - Após identificação os dados indispensáveis para o desenvolvimento 
do trabalho, os levantamentos foram divididos em dois tipos: diagnóstico 
técnico e diagnóstico comunitário. Esses levantamentos buscaram coletar 
informações a respeito da mobilidade e paisagem do bairro.

Diagnóstico técnico: dados obtidos mediante aplicação da metodologia 
etnográfica, base de dados oficiais e mapeamento da área. Esses dados 
foram divididos em três eixos: Eixo Histórico, Eixo Socioeconômico e 
Ambiental e Eixo Mobilidade.

Diagnóstico comunitário: dados obtidos por meio de entrevistas presenciais.

3º etapa - Espacialização dos dados e informações coletadas, proporcionando 
uma ampla visualização e análise das informações.

4º etapa - Divisão do bairro em quatro áreas, com o objetivo de caracterizar 
cada área, devido a suas especificidades e elementos de relevância.

Como principais resultados alcançados pela pesquisa observa-se que, por 
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um lado, há elementos que compõem uma paisagem tradicional, histórica e 
bem desenvolvida do ponto de vista comercial, por outro, no que se refere 
à mobilidade, a paisagem urbana é tumultuada e confusa, devido, na maior 
parte dos casos, à falta de sinalização e organização dos espaços públicos, 
sendo um empecilho no usufruto melhor do espaço urbano.

REFERENCIAL TEÓRICO

Para o desenvolvimento deste trabalho, utilizou-se referenciais teóricos 
que abordassem a conceituação de paisagem urbana, assim como quais 
elementos podem influenciar em sua composição, verificando a importância 
da mobilidade urbana na formação das paisagens urbanas dos bairros e 
cidades. Além disso, analisou-se, também, a influência do desenho de vias 
na paisagem e mobilidade urbana, assim como na vida dos usuários, e como 
articular todos esses elementos para compor uma paisagem urbana clara e 
coesa. 

Compondo os cenários diários da vida nas cidades, a paisagem urbana é 
constituída pela combinação de vários elementos, sejam eles estacionários 
ou móveis, visíveis ou não. Edifícios, pessoas, espaços vazios, arborização, 
veículos, são alguns dos diversos componentes dessa paisagem (BANDEIRA 
et al., 2013). Devido às diversas apropriações que ocorrem diariamente em 
uma cidade, seja pelo trânsito de veículos e pessoas, novas construções 
de edifícios e até mesmo as mudanças climáticas que ocorrem, a paisagem 
urbana sofre transformações constantemente.

A mobilidade urbana, por sua vez, é um dos elementos que compõem a 
paisagem urbana.  Responsável pelo desenvolvimento de uma cidade, é 
através da mobilidade que pessoas e produtos se deslocam em um município, 
permite que trabalhadores desempenhem suas atividades, estudantes 
consigam comparecer às instituições, pacientes e médicos possam chegar 
em hospitais, dentre tantas outras atividades exercidas por toda população 
diariamente (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2015). 

Em décadas anteriores, os pedestres eram os protagonistas das fotografias 
de ruas e avenidas, eles se deslocavam livremente e sem impedimentos em 
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todas as direções, e os veículos, como alguns carros e carruagens, eram 
personagens secundários (GEHL, 2015).

Com o decorrer do tempo, as ruas deixaram de ser pontos de integração e 
comunicação e se tornaram apenas espaços de deslocamento, marginalizando 
pedestres e ciclistas, dando lugar a veículos motorizados individuais. Essa 
troca de cenários, deu lugar a uma série adversidades as pessoas, como 
mortes no trânsito, prejuízos econômicos, problemas de saúde, entre muitos 
outros (GDCI, 2015).

Muitas dessas adversidades são relacionadas ao desenho de vias e, por isso, 
um desenho que priorize pedestres, ciclistas e transporte público, contribui 
para a melhoria da qualidade do ar, estimula a realização de pequenas 
atividades físicas diárias, reduz a poluição sonora e garante que mais pessoas 
possam ter acesso a comércios e serviços, podendo resultar na redução de 
problemas de saúde, promover deslocamentos sustentáveis e garantir uma 
maior igualdade social (GDCI, 2015).

Além de impactar na qualidade dos deslocamentos urbanos, o desenho 
de vias intervém, também, na paisagem urbana do local. O bom desenho 
favorece uma paisagem urbana clara, coesa e organizada, que atrai pessoas 
a permanecerem no ambiente, estimula atividades de lazer e possibilita um 
maior acesso a informações, comércios, serviços e instituições (GEHL, 2015). 

Entretanto, o desenho urbano, sozinho, não consegue melhorar um bairro ou 
uma cidade. Ele é um dos meios necessários para se conseguir uma melhor 
qualidade de vida, mas é necessário que uma série de fatores também 
estejam em concordância para que se tenha resultados ainda melhores (WRI, 
2018). Os principais fatores destacados por WRI (2018) são:

● A utilização de densidades adequadas que juntamente com o uso misto 
do solo garante uma maior otimização do solo e maior eficiência da 
infraestrutura, assim como traz vitalidade urbana para a região;

● A implantação de infraestruturas que favoreçam a circulação de pedestres 
e ciclistas, que assegura que os transportes sejam ativos e, para garantir 
percursos agradáveis, é preciso que existam centralidades e fachadas 
ativas, com diversidade de comércios e serviços;
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● Aliado a esses elementos, a gestão do uso do automóvel, como restrições 
de áreas de estacionamento, é um ponto importante para que os meios 
de transporte sustentáveis sejam realmente priorizados; 

● A infraestrutura verde e espaços públicos, além serem ambientes 
acessíveis e agradáveis ao convívio, melhoram a qualidade do ar e a 
drenagem urbana;

● Uma maior diversidade de renda, juntamente com todos os elementos 
destacados, é possível garantir uma maior justiça social, favorecendo 
um maior acesso a cidade por todos e uma melhor qualidade de vida.

Portanto, a mobilidade urbana é um elemento de grande importância na 
composição da paisagem urbana e que interfere diretamente na percepção 
do espaço pelos usuários de um determinado local. Por exemplo, um bairro 
em que não existe sinalização vertical e horizontal, a arborização é escassa, 
possui muitos veículos parados e transitando constantemente, grande 
movimentação de pessoas, cria uma paisagem urbana confusa, bagunçada 
e, por algumas pessoas, o local pode ser considerado como desagradável 
(GEHL, 2015). Já um bairro em que possui uma boa arborização, calçadas 
largas que comportam o fluxo de pedestres, sinalização clara e objetiva, 
forma uma paisagem clara e organizada, podendo ser considerada, por 
algumas pessoas, como agradável (GEHL, 2015).

A partir do estudo dos referenciais teóricos, é possível compreender a 
necessidade de uma análise ampla dos diversos elementos que compõem a 
paisagem urbana, que vão desde aspectos de uso do solo até da mobilidade 
urbana. Dessa forma, a realização do diagnóstico, por meio do levantamento 
de informações socioeconômicas, ambientais, da mobilidade e da percepção 
dos usuários, auxiliará na caracterização da paisagem do Setor Campinas.

INTRODUÇÃO AO DIAGNÓSTICO

A realização do diagnóstico é fundamental para a compreensão da percepção 
da paisagem urbana, além de possibilitar a identificação das necessidades 
dos usuários, verificando quais os problemas e potencialidades da área. 
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Buscando identificar as características do Setor Campinas, além de 
diagnosticar as atuais condições do setor nos aspectos relacionados com 
a mobilidade e assim verificar a relação entre a mobilidade e a paisagem, a 
etapa do diagnóstico foi dividida em duas partes, conforme mencionado na 
descrição da Metodologia: Diagnóstico Técnico e Diagnóstico Comunitário.

O Diagnóstico Técnico estuda aspectos físicos da bairro e, para isso, foi 
dividido em 3 escalas: Escala Macro, Escala Meso e Escala Micro, conforme 
define a Embarq Brasil (2015). A Escala Macro, analisa a inserção do bairro 
na cidade de Goiânia e na Região Metropolitana, definida no trabalho como 
“Cidade”. Já a Escala Meso, analisa o setor como um todo, que, por sua vez, 
foi dividido em três eixos:

- Eixo Histórico: Compreensão dos aspectos de formação de Campinas;

- Eixo Socioeconômico e Ambiental: Busca o entendimento do diálogo entre 
áreas verdes e livres versus área edificada, assim como a análise das divisões 
de comércio, entre outros aspectos do bairro;

- Eixo Mobilidade: Análises detalhadas relativas aos deslocamentos realizados 
pelo setor, de acordo com cada modal.

Na Escala Micro, o bairro foi dividido em 4 áreas distintas, para que fosse 
possível realizar uma melhor caracterização da paisagem do bairro, assim 
como identificar os problemas e potencialidades de cada área.

No Diagnóstico Comunitário, foram realizadas entrevistas para entender 
melhor a relação das pessoas / usuários com Campinas e assim verificar 
qual a percepção da paisagem do bairro.

DIAGNÓSTICO TÉCNICO

CIDADE - Escala Macro

O Setor Campinas localiza-se na região administrativa central da cidade de 
Goiânia, no Estado de Goiás, possui população de 20975, segundo o IBGE 
- censo de 2010 (IBGE, 2010). De acordo com Paula, Correa e Pinto (2005, 
p. 6), o setor é “um importante pólo de atacado e varejo no comércio de 
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tecidos, óticas, aluguel de roupas finas e diversidade comercial e que pode 
ser caracterizado com um subcentro popular, pois é direcionado à atender 
uma parcela da sociedade goianiense, as classes populares”.

 
Figura 01: Mapa de bairros adjacentes e acessos ao Setor Campinas. 

Fonte: Autoras.

A partir da análise do Mapa de bairros adjacentes e acessos ao Setor 
Campinas (Figura 01), pode-se observar que o bairro possui posicionamento 
geográfico privilegiado por se localizar próximo aos setores centrais da 
cidade, como Setor Central, Setor Oeste e Setor Aeroporto. Em toda sua 
extensão, vias de grande importância são a principal forma de conexão entre 
Campinas, bairros e municípios vizinhos. 

Através dos resultados da aplicação da etnografia urbana em conjunto com a 
análise dos mapas e dos levantamentos realizados, pode-se observar que as 
vias de maior destaque são (Figura 1): 

- Av. Anhanguera, que diferencia-se das demais por possuir o sistema BRT, 
conhecido como Eixo Anhanguera, que corta toda a cidade de Goiânia e faz 
ligação intermunicipal;

- Av. 24 de Outubro, via de maior destaque e importância do bairro por seus 
comércios e serviços;

- Av. Castelo Branco, que possui bastante movimentação na maior parte dos 
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dias da semana, faz conexão entre o bairro e a região administrativa sul de 
Goiânia, além de receber um grande fluxo de transporte de carga; 

- Rua Jaraguá, principal via de conexão entre o bairro e a região administrativa 
sudeste de Goiânia.

As técnicas de análise supracitadas permitem identificar ainda:

● Que na porção oeste e norte de Campinas, os bairros adjacentes, em 
sua maioria, são menores em extensão, os usos são predominantemente 
residenciais, possuem menores densidades e uma vizinhança mais 
calma, semelhante às características da porção norte do Setor Campinas. 

● Já nos bairros das regiões ao sul e leste, os usos do solo são mais 
diversificados, variando entre usos comerciais, residenciais e mistos. 
Além disso, esses bairros possuem maior adensamento e maior 
movimentação de pessoas e veículos, fazendo com que as quadras 
próximas a Av. Castelo Branco e Av. Anhanguera acompanhem essa 
caracterização, se contrastando da região norte de Campinas.

Portanto, evidencia-se que o bairro é bem localizado na cidade de Goiânia, 
possui acessos facilitados, em razão da existência de importantes vias. Além 
disso, o bairro acompanha as características de seus bairros adjacentes, 
seja pela conformação mais residencial, presente nas regiões oeste e norte 
de Campinas, ou pela conformação de usos mistos e maior adensamento, 
presente nas regiões ao sul e leste do setor.

EIXO HISTÓRICO - Escala Meso

Campinas foi fundada aproximadamente no ano de 1810. Começou com 
um pequeno povoado e uma pequena capela, que posteriormente deu lugar 
a Igreja Matriz de Campinas, referência para Goiânia e região. Por muitos 
anos a região não se desenvolveu significativamente, mas com a chegada 
de líderes religiosos, conhecidos como Padres Redentoristas e também 
Irmãs Franciscanas, uma série de inovações foram trazidas por eles, como o 
primeiro telefone do Estado, primeira usina hidrelétrica, entre outros. Essas 
inovações, além da ampliação da linha de ferro próxima a região, favoreceu 
um maior desenvolvimento comercial e populacional, contribuindo para a 
elevação do povoado à categoria de vila em 1907 e, em 1914, a categoria de 
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cidade (GODINHO, 2018).

 Com a mudança da capital do estado de Goiás para terras próximas a 
Campinas, onde atualmente é a cidade de Goiânia, Campinas, então cidade 
e atual bairro, sofreu diversas transformações devido às construções da 
capital: novos edifícios foram construídos para atender a demanda dos 
visitantes e trabalhadores, novas vias foram abertas, além da mão de obra 
e materiais, possibilitando que o bairro se desenvolvesse economicamente e 
que houvesse um maior adensamento (GODINHO, 2018).

Alguns edifícios e áreas públicas que participaram do desenvolvimento do 
Setor Campinas permanecem no bairro até os dias atuais, como: a Praça 
Joaquim Lúcio, juntamente com o coreto; o Instituto de Educação em Artes 
Professor Gustav Ritter, antiga residência dos Padres Redentoristas; Praça 
Matriz de Campinas, local em que foram construídas as primeiras capelas 
e igrejas do setor; o Colégio Santa Clara, primeiro colégio para meninas do 
setor; e a Biblioteca Cora Coralina, antigo Palace Hotel (GODINHO, 2018), 
identificados na Figura 02.

Mediante a análise da etnografia urbana, evidenciou-se que esses edifícios 
e áreas públicas apesar de terem perdurado durante os anos, não são 
identificados como pontos históricos pela maior parte da população. Alguns 
edifícios e áreas públicas não estão bem preservados e não existe nenhuma 
forma de identificação desses locais, ou seja, esses marcos acabam 
desaparecendo na paisagem tumultuada do setor.

EIXO SOCIOECONÔMICO E AMBIENTAL - Escala Meso

A partir da análise do mapa do Setor Campinas (Figura 02), gerado através 
de estudos da etnografia urbana e dados da Prefeitura de Goiânia e Google 
Maps, nota-se que o bairro é formado predominantemente por comércios 
situados na porção centro-sul do bairro. As quadras com características 
residenciais localizam-se na porção norte e à margem do Córrego Cascavel 
e, em algumas quadras pontuais espalhadas pelo bairro, encontram-se 
escolas, hospitais e/ou instituições religiosas.  

Mediante o estudo da etnografia urbana, nota-se que o bairro dispõe de 
variadas tipologias de comércio, que vão desde pequeno até mesmo grande 
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porte. Grande parte dessas tipologias se aglomeram em uma mesma área, 
o que contribui para a composição de uma paisagem urbana semelhante, 
ou seja, em locais em que comércio têxtil é predominante, por exemplo, é 
comum observar expositores de tecido nas calçadas. Nas áreas em que 
existem comércios de departamento, denominados neste trabalho como 
“comércios âncoras”, a paisagem urbana é formada, principalmente, por 
eletrodomésticos e móveis distribuídos pelas calçadas e poluição visual e 
sonora causada por anúncios.   

Figura 02: Mapa de aglomerações de comércio e pontos de interesse do Setor Campinas. 

Fonte: Autoras.
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A partir da análise do Mapa de aglomerações de comércio e pontos de in-
teresse do Setor Campinas (Figura 02), ao todo, foram identificados 9 tipos 
de aglomerações: comércio de móveis e eletrodomésticos; comércio têxtil 
e de aviamentos; atacados e artigos para festas; variedades e camelódro-
mo; agropecuários; vestuários, noivas e acessórios; calçados e couro; som 
e eletrônicos; e comércios âncoras. Algumas quadras possuem comércios e 
serviços muito variados, não encaixando em nenhuma categoria previamente 
definida, sendo denominados como “Comércio Misto”.

Percebe-se, por meio da utilização da metodologia da etnografia urbana, que 
cada comércio possui suas especificidades e características, influenciando 
na formação de paisagens urbanas próprias. Entretanto, a maior parte dos 
comércios possui uma característica em comum: a utilização da calçada 
como uma extensão da loja. Em todo o bairro, é possível encontrar móveis, 
manequins, produtos estocados, tecidos e outros, todos posicionados nas 
calçadas atrapalhando o tráfego de pedestres.

A maior parte dos edifícios inseridos em uma quadra, sejam eles comerciais, 
residenciais ou institucionais, ocupam mais de 70% da área total desta, o que 
contribui para a formação um bairro muito denso e que propicia a formação 
de ilhas de calor. 

Mediante a metodologia da etnografia urbana, nota-se que a ausência de 
uma arborização adequada, áreas verdes e/ou áreas livres bem distribuídas, 
principalmente na região comercial, intensificam o desconforto térmico, sono-
ro e visual, problema relatado por muitos entrevistados.

Assim, verifica-se que a paisagem do setor é dividida em duas porções 
principais: a porção residencial e a porção comercial, cada uma com suas 
características e particularidades. A forte presença do comércio e a gran-
de quantidade de pontos de interesse atraem diversas pessoas diariamente, 
que, associado a escassez de áreas verdes e arborização urbana, cria locais 
muito quentes e áridos, fazendo com que o bairro seja utilizado principalmen-
te para realização de atividades relacionadas a comércios e serviços e não 
para lazer e permanência.
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EIXO MOBILIDADE - Escala Meso

Neste eixo, foram analisados diversos aspectos da mobilidade dentro do 
setor, através de informações existentes no Plano Diretor de 2007 (Goiâ-
nia, 2007), site e aplicativos da Rede Metropolitana de Transporte Coletivo 
(RMTC, 2019), Prefeitura de Goiânia e Google Maps. 

Nestas análises, buscou-se compreender quais os modos utilizados nos des-
locamentos do bairro, quantos deslocamentos são realizados diariamente, 
qual o local de origem dessas viagens, quais as infraestruturas existentes e 
qual a demanda de cada modo. A partir do levantamento desses dados, foi 
possível identificar as características da mobilidade urbana do Setor Campi-
nas e sua influência na paisagem do bairro.

Quando se trata de mobilidade urbana, conhecer o número de deslocamen-
tos em uma área é fundamental. Assim, neste trabalho, para se estimar o nú-
mero de viagens no bairro, foi utilizada uma metodologia proposta por Kneib 
(2010). A metodologia consiste na análise em quatro etapas:

1) Geração de viagens: baseada em taxas fixas determinadas de acordo com 
os usos das quadras do bairro e suas metragens quadradas; 

2) Distribuição de viagens: determina qual o local de origem das viagens, 
obtidas através de entrevistas; 

3) Divisão modal, que estipula a quantidade de viagens diárias realizadas por 
cada meio de transporte, com base na quantidade de viagens totais realiza-
das diariamente e porcentagens definidas pela ANTP;

4) Alocação, que estipula quais vias são mais utilizadas para se chegar a 
Campinas, através de análises de dados do Google Maps. 

Através dos cálculos de geração de viagens, com base em dados e infor-
mações de Kneib (2010), e a divisão modal determinada pela ANTP (2014), 
observou-se que as áreas de intenso comércio geram aproximadamente 380 
mil viagens diárias, das quais cerca de 100 mil são de automóveis e 136 mil 

de pedestres (Figura 03). 
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Figura 03: Diagramas ilustrativos da quantidade de viagens diárias e a divisão modal. 

Fonte: Autoras. 

Na etapa de distribuição de viagens, observa-se que, dentre os entrevista-
dos, a maior parte das viagens origina-se da Região Administrativa Central de 
Goiânia, região em que o próprio setor se localiza. A segunda região de maior 
origem de viagens é a Região Sul, seguida de municípios vizinhos, como 
Aparecida de Goiânia e Trindade (Figura 04).

Figura 04: Diagrama ilustrativo da distribuição de viagens. 

Fonte: Autoras.
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A alocação, última etapa da metodologia (Kneib, 2010), foi determinada me-
diante dados fornecidos pelo Google Maps, que possibilitou verificar que 
as regiões de trânsito intenso são as regiões sul do bairro, onde localiza-se 
a maior parte dos comércios do bairro, e que as avenidas 24 de Outubro, 
Anhanguera, Castelo Branco e Rua Jaraguá, são as vias mais utilizadas e 
com trânsito mais intenso na maior parte dos dias da semana (Figura 05 e 
Figura 06).

 
Figura 05 (À esquerda): Mapa de trânsito típico em dias da semana. Fonte: Autoras. Figura 06 (À 

direita): Mapa de trânsito típico aos sábados. Fonte: Autoras.

Através do estudo da etnografia urbana, percebe-se que devido à falta de 
infraestrutura e um design de vias adequado, é comum encontrar o transpor-
te coletivo e individual disputando espaço nas vias, veículos estacionados, 
pedestres e ciclistas desviando de obstáculos constantemente, o que resulta 
em situações caóticas. Mesmo com tantos problemas e dificuldades, a circu-
lação de pedestres e veículos é grande na maior parte dos dias da semana, 
seja pelo comércio, ou pelas escolas e instituições religiosas. 

Para os pedestres, a partir do estudo da etnografia urbana, nota-se a ausên-
cia de sinalização apropriada (Figura 08), tanto vertical como horizontal; a 
falta de um passeio livre e desobstruído (Figura 07); a inexistência de uma 
padronização de pisos nas calçadas, assim como a descontinuidade de pisos 
táteis; a insuficiência arbórea e não existência de mobiliário urbano específi-
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co, fazendo com que caminhar em Campinas seja uma atividade desconfor-
tável, quente e árida, impedindo até mesmo que seja possível usufruir melhor 
do espaço urbano.

 
Figura 07 (À esquerda): Fotografia da Av. 24 de Outubro. Fonte: Autoras. Figura 08 (À direita): 

Fotografia da Av. Anhanguera, próximo ao Terminal da Bíblia. Fonte: Autoras.

Sobre os ciclistas, a partir das análises proporcionadas pela etnografia ur-
bana, é possível concluir que, mesmo com nenhuma infraestrutura, estes 
se arriscam deslocar no setor. Campinas, assim como em toda Goiânia, não 
possui infraestrutura adequada para ciclistas, como sinalização, mobiliário e 
integração entre ciclovias, ciclofaixas e ciclorrotas. Percebe-se que as vias ci-
cláveis existentes, assim como estações de compartilhamento, localizam-se 
principalmente no Setor Central e Setor Oeste, um pouco distantes do Setor 
Campinas, o que dificulta o acesso de ciclistas por meio dessas vias.

Com cerca de 23 linhas de ônibus, com oferta de até 600 ônibus diariamen-
te em algumas vias, diversos pontos de ônibus e um terminal de ônibus, o 
Terminal Praça A (RMTC, 2019), o bairro é bem abastecido por transporte 
público. Contudo, assim como nos outros modais, a deficiência em infraes-
trutura, como inexistência de abrigos de ônibus e corredores preferenciais e/
ou exclusivos, com exceção do Eixo Anhanguera, traz insegurança, falta de 
conforto e diminuição da fluidez do tráfego, prejudicando os usuários deste 
modal. 

Através da etnografia urbana, nota-se que o tráfego de veículos motorizados 
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individuais é bastante intenso no bairro, especialmente nas áreas de comér-
cio, fazendo com que a presença de carros, principalmente, seja um fator 
muito marcante na paisagem do setor. A disputa por vagas de estacionamen-
to é algo recorrente e relatado pela maior parte dos usuários tanto em noticiá-
rios como nas entrevistas realizadas pelas autoras. Entretanto, mesmo que 
fossem disponibilizadas vagas públicas em todas as vias, não seria possível 
suprir a demanda existente.

Os veículos de carga, segundo resultados da aplicação da etnografia urbana, 
circulam constantemente pelo bairro, devido aos comércios atacadistas loca-
lizados entre a Rua José Hermano e Senador Moraes e, também, aos demais 
comércios. Esses veículos muitas vezes por falta de fiscalização param em 
filas duplas e estacionam de maneira incorreta, causando retenção de fluxo e 
prejudicando o deslocamento de pedestres e veículos.

Logo, é possível concluir que Campinas, no quesito mobilidade, possui uma 
paisagem urbana confusa e desordenada, devido principalmente a ausência 
de infraestruturas, priorizando o deslocamento de veículos motorizados indi-
viduais, marginalizando e colocando em risco pedestres e ciclistas. 

CARACTERIZAÇÃO DO BAIRRO POR ÁREAS - Escala Micro

Campinas é um bairro bastante extenso, com muitas características e pe-
culiaridades. A metodologia de análise de um bairro ou cidade por áreas ou 
zonas, é utilizada em diversas situações, entre elas no desenvolvimento de 
planos diretores, e pode ter como objetivos prevenir o espraiamento urbano, 
elaborar normas ou leis que atendam os interesses e necessidades de uma 
determinada áreas, garantir que investimentos públicos sejam eficientes, en-
tre diversos outros (JICA, 2007).

Através dos levantamentos realizados e buscando uma síntese completa e 
bem estruturada, identificou-se a existência de 4 áreas em todo setor que 
possuem elementos que compõem uma paisagem semelhante, ou seja, cada 
área possui características que fazem com que essa área se diferencie das 
outras dentro do mesmo setor.  
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Portanto, as quatro áreas foram identificadas como: Área A, Área B, Área C 
e Área D, separadas de acordo com as particularidades de cada espaço (Fi-
gura 09 e 10). Essa divisão do bairro em áreas permitiu uma melhor análise e 
identificação dos problemas e potencialidades, auxiliando na caracterização 
da paisagem do setor.

Figura 09 (À esquerda): Mapa da divisão de áreas do Setor Campinas. Fonte: Autoras. Figura 10 

(À direita): Mapa do zoneamento do setor com a delimitação da divisão de áreas. Fonte: Autoras. 

A Área A é composta principalmente por residências, possui baixo movimento 
de veículos e pessoas. A Área B caracteriza-se por ter usos mistos do solo, 
possui movimento de veículos e pessoas significativo. A Área C é a área do 
comércio intenso, com muito movimento de veículos e pessoas. A Área D 
possui comércios maiores mais voltados a empresas, com movimento signifi-
cativo de pessoas e veículos.

Os resultados obtidos a partir da aplicação da etnografia urbana, do mapea-
mento e análise dos mapas e visita in loco foram estruturados no quadro 
seguinte (Quadro 1):

Quadro 1: Resumo das características, problemas e potencialidades 
do Setor Campinas. Fonte: Autoras.
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Área A
Características Problemas Potencialidades

- Predominantemente residencial;

- Relativamente bem arborizada, 
mas mal distribuída;

- Baixa manutenção de áreas ver-
des públicas.

- Precária infraestrutura para pe-
destres;

- Ausência de infraestrutura nos 
pontos de ônibus;

- Algumas quadras não são atendi-
das pelos pontos de

ônibus existentes.

- Existência de duas praças centrais;

- Existência de uma quadra de espor-
tes pública;

- Córrego Cascavel como um potencial 
parque linear;

- Baixo tráfego de veículos, propician-
do o incentivo de transportes ativos 
(pedestres e ciclistas).

- Av. Leste Oeste como possível cor-
redor exclusivo de transporte público 
e ciclovia que conecte com o Terminal 
Praça A, conforme Plano Diretor.

Área B

Características Problemas Potencialidades

- Região que concentra a maior 
parte de edifícios;

relevantes historicamente

- Região de usos mistos (uso co-
mercial, residencial e

institucional);

- Grande quantidade de pontos de 
interesse, como a Praça da Matriz, 
Igreja Matriz, Gustav Ritter, Colégio 
Santa Clara e Ginásio de Esportes 
de Campinas;

- Comércio caracterizado principal-
mente pela presença de grandes 
lojas, denominadas “âncora”, como 
Riachuelo, Marisa e por comércios 
de vestuários, noivas e acessórios.

- Arborização geral da área insufi-
ciente;

- Grande quantidade de veículos em 
trânsito e parados;

- Calçadas não comportam a de-
manda;

- Calçadas com faixa de passeio 
obstruída por vendedores ambulan-
tes e mercadorias;

- Algumas vias possuem conforma-
ção antiga, sendo estreitas e com 
calçadas pequenas (vias próximas 
ao

Córrego Cascavel).

- Grande circulação de pessoas;

- Grande concentração de comércios;

- Região bem abastecida em pontos de 
interesse;

- Grande quantidade de pontos de 
ônibus;

- Muitos estacionamentos privados; 

- Edifícios de relevância histórica;

- Traçado tombado;

- Córrego Cascavel como um potencial 
parque linear.

Área C

Características Problemas Potencialidades
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- Região mais conhecida e utilizada 
de todo o setor;

- Região com grande concentração 
de comércio têxtil, aviamentos, ata-
cados e festas;

- Região dos camelódromos;

- Área com intenso fluxo de veícu-
los e pessoas constantemente.

- Algumas vias possuem conforma-
ção antiga, sendo

estreitas e com calçadas pequenas 
(vias próximas ao

Córrego Cascavel);

- Exposição de produtos nas calça-
das, em toda região;

- Pouca arborização, em toda re-
gião;

- Poucas áreas verdes e livres;

- Na região do comércio de atacado 
e festas, presença de muitos veícu-
los de carga;

- Muitos veículos estacionados em 
ambos lados da via, em toda região;

- Fluxo intenso de veículos na maior 
parte dos dias da

semana, principalmente das 8h às 
18h.

- Região bem abastecida em pontos 
de ônibus;

- Terminal da Praça A;

- Região que concentra a maior varie-
dade de comércios e serviços;

- Região é cortada por importantes 
vias, como Av. Anhanguera; Av. 24 de 
Outubro que ligam Campinas com os 
demais bairros de Goiânia;

- Praça Joaquim Lúcio, de relevância 
histórica;

- Mercado Municipal de Campinas;

- Grande circulação de pessoas;

- Região bem abastecida em pontos de 
interesse;

- Córrego Cascavel como um potencial 
parque linear;

- Muitos estacionamentos privados já 
existentes.

Área D

Características Problemas Potencialidades

- Região de comércios maiores, 
voltados a empresas;

- Região com trânsito de veículos e 
pessoas significativo, mas não tão 
intenso quanto a Área C;

- Comércios mais variados, alguns 
voltados ao agronegócio e suas 
derivações, como comércio de cal-
çados e couro.

- Alguns edifícios estão subutiliza-
dos e/ou abandonados;

- Região com menor fluxo de pes-
soas, passando a impressão de in-
segurança;

- Arborização insuficiente e mal dis-
tribuída.

- Corredor exclusivo de transporte co-
letivo na Av. Anhanguera;

- Possível implantação de corredor 
preferencial de transporte coletivo na 
Av. Castelo Branco;

- Córrego Cascavel como um potencial 
parque linear.

DIAGNÓSTICO COMUNITÁRIO

Buscando entender as características e necessidades reais dos usuários do 
Setor Campinas, foram realizadas entrevistas, cujo objetivo principal foi iden-
tificar qual meio de transporte mais utilizado pelas pessoas para chegarem 
ao bairro, quais atividades são mais praticadas, assim como quais os pontos 
negativos e positivos percebidos por essas pessoas.

Os entrevistados tiveram um perfil bem similar, composto por pessoas mais 
adultas, autônomas e aposentados, devido a disponibilidade de responder a 
entrevista. Quando questionados a respeito dos pontos positivos de Campi-
nas, a maior parte respondeu que o comércio é o maior ponto positivo e mui-
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tas pessoas também responderam que não existe nada de ruim, só existem 
coisas boas. As respostas para o que tem de pior no bairro, foram diversas. 
De acordo com os entrevistados, o pior aspecto do bairro, é o trânsito. Muitas 
pessoas também responderam que o calor, desorganização, a quantidade de 
pessoas e a poluição são pontos negativos do setor.

Foi solicitado aos entrevistados que caracterizassem o Setor Campinas em 
três palavras. Como muitas respostas foram similares, para melhor com-
preensão das respostas, desenvolveu-se a nuvem de palavras abaixo (Figura 
11), em que se deu destaque às palavras que foram mais citadas, enquanto 
as em menor destaque, apareceram menos. A partir da Figura 11 é possí-
vel concluir que o diagnóstico comunitário acaba por confirmar as principais 
características da paisagem e da mobilidade identificadas pelo diagnóstico 
técnico, dentre as quais se destacam: movimento, comércio e história.

Figura 11: Nuvem de palavras. Fonte: Autoras.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Campinas é um bairro de grande complexidade. Fundado anteriormente a 
Goiânia e desenvolvido junto a capital, o bairro é uma junção entre história 
e desenvolvimento econômico. O comércio do setor atrai pessoas dentro e 
fora do município por sua grande variedade de produtos e preços acessíveis. 
Juntamente ao intenso comércio da região, Campinas conta com uma série 
de atrativos, como escolas, hospitais e igrejas, que fazem com que mais pes-
soas se desloquem para o bairro diariamente.

Apesar de tantas qualidades, a mobilidade urbana é uma problemática que 
afeta bastante a vida urbana do setor. Os reflexos disso podem ser observa-
dos em todo o bairro: constantes congestionamentos de trânsito; pedestres 
se arriscando andar na rua por causa da obstrução ou subdimensionamento 
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das calçadas; pessoas disputando por um local sombreado para esperar o 
ônibus por não existir abrigos nos pontos de ônibus. Esses são apenas al-
guns dos vários problemas encontrados diariamente pelos usuários.

A falta de sinalização e fiscalização insuficientes favorecem o descumprimen-
to das leis de trânsito, resultando em uma desorganização geral do setor. 
Além disso, a ausência de infraestrutura adequada a pedestres, ciclistas, 
transporte público e veículos motorizados individuais, impede deslocamentos 
seguros, atrativos e confortáveis, impactando diretamente na paisagem do 
setor.

Campinas é uma centralidade importante, que mesmo com uma série de pro-
blemas, continua atraindo, todos os dias, mais pessoas. Essa constante pre-
sença de pessoas mostra que existe interesse e necessidade de utilização 
do espaço urbano. 

A aglomeração de pessoas, pontos de interesse, importantes vias e o próprio 
comércio, são fatores propiciam a implantação de ações e projetos urbanos 
que visem a melhoria do bairro. Propostas de uso misto do solo, fachadas 
ativas, restrições de áreas de estacionamento, priorização de transportes ati-
vos, criação de infraestruturas verdes (WRI, 2018), são algumas intervenções 
que podem trazer benefícios tanto em questões socioeconômicas, ambien-
tais e de mobilidade, e que também contribuirão para a melhoria da paisagem 
urbana do bairro.

Portanto, o objetivo do trabalho foi atingido conforme foi realizada a caracte-
rização da paisagem urbana do Setor Campinas em aspectos que envolvem 
sua inserção na cidade, em questões históricas, socioeconômicas, ambien-
tais e, também, relacionando todos esses aspectos com a mobilidade urbana. 
Confirma-se também, dessa forma, que esta caracterização gera potenciais 
subsídios para o planejamento urbano, para a elaboração de planos de bair-
ro, ou mesmo para o desenvolvimento de políticas para melhoria do setor.
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Resumo
Paisagem urbana não é o mesmo que espaço geográfico, mas pode ser compreendida 
como parte dele. Trata-se de um objeto das interações entre os elementos físicos, 
biológicos e sociais em um determinado espaço. No mundo contemporâneo, as 
paisagens urbanas são formadas e alteradas constantemente pelos incessantes 
processos de urbanização das cidades. Os processos de expansão urbana, a partir do 
século XX, registram um tipo de urbanização extensiva e desordenada que culminou 
na formação de vários subúrbios e periferias urbanas. Considerando as periferias 
como um produto da lógica de produção do espaço, salienta-se a relação entre os 
processos de urbanização dos municípios, a segmentação territorial e a desigualdade 
social.  Nessa perspectiva, o artigo objetiva compreender a formação da paisagem 
periférica da Região Metropolitana de Goiânia (RMG) através dos processos de 
urbanização, metropolização e periferização desse território. Para a identificação 
das zonas periféricas da RMG, adota-se como metodologia, um modelo inferencial 
de autocorrelação espacial, a partir de uma análise exploratória para identificação 
de localizações atípicas (outliers) e padrões de associação espacial (clusters). A 
pesquisa realizada possui natureza descritiva e exploratória a partir de uma análise 
quali-quantitativa. Como resultado, esse artigo contribui com uma definição para o 
conceito de paisagem periférica, identifica espacialmente a localização das periferias 
e subúrbios da Região Metropolitana de Goiânia e analisa os padrões visuais da 
formação da paisagem periférica desse território.

PALAVRAS-CHAVE: Paisagem urbana; Periferias; Região Metropolitana de Goiânia.

Abstract

Urban landscape is not the same as geographical space but can be understood as 
part of it. It is an object of the interactions between the physical, biological and social 
elements in a space. In the contemporary world, urban landscapes are constantly 
formed and altered by the incessant urbanization processes of cities. The processes 
of urban expansion, from the twentieth century, register a type of extensive and 
disorderly urbanization that culminated in the formation of suburbs and peripheries. 
Considering the peripheries as a product of the space production, the relationship 
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between the urbanization processes of the municipalities, territorial segmentation and 
social inequality is highlighted. From this perspective, the article aims to understand the 
formation of the peripheral landscape of the Metropolitan Region of Goiânia through the 
processes of urbanization, metropolization and peripherization of this territory. For the 
identification of the peripheral zones of the Metropolitan Region of Goiânia, it is adopted 
as methodology, an inferential model of spatial autocorrelation, from an exploratory 
analysis to identify atypical locations (outliers) and spatial association patterns 
(clusters). The research has a descriptive and exploratory nature from a qualitative and 
quantitative analysis. As a result, this paper contributes with a definition to the concept 
of peripheral landscape, spatially identifies the location of the peripheries and suburbs 
of the Metropolitan Region of Goiânia and analyzes the visual patterns of the peripheral 
landscape formation of this territory.

KEYWORDS: Urban landscape; Peripheries; Metropolitan Region of Goiânia.

INTRODUÇÃO 

A paisagem urbana está em incessante transformação juntamente com os 
contínuos processos de urbanização das cidades. É um conceito complexo 
que retrata uma junção dinâmica entre elementos físicos, biológicos e 
antrópicos, ou seja, refere-se a algo que não é somente natural, mas que 
recebe todas as inferências da ação humana (MAXIMIANO, 2004). Borba 
(2014, p.3) sustenta essa afirmação ao dizer que “a paisagem não é somente 
a forma visível dos lugares”, mas denota ser uma “entidade relacional” entre 
várias condições, sejam elas “culturais, sociais, geográficas, espirituais ou 
econômicas” (BORBA, 2014, p.4).

Dessa forma, dentro do contexto urbano, a paisagem é alterada 
constantemente por diversos fatores como o espraiamento urbano, mobilidade 
urbana, segregação urbana, infraestrutura, uso do solo, dentre outros. Tendo 
em vista que as cidades se expandem e se transformam continuamente, são 
diversos os elementos e sistemas urbanos que se relacionam e interferem 
na paisagem urbana a todo o tempo. Tem-se, portanto, uma relação direta 
estabelecida entre os processos de urbanização extensiva das cidades e a 
formação das paisagens urbanas.

A urbanização extensiva é um tema recorrente na atualidade e possui 
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extrema relevância para as discussões do urbanismo global. Os impactos da 
urbanização extensiva − de ordem social, ambiental e econômica – demandam 
sérias tomadas de decisões no planejamento urbano dos municípios. Esse 
tipo de expansão urbana culmina na segregação socioespacial que se 
caracteriza, principalmente, pela formação de subúrbios e periferias urbanas.

Com isso, ante aos vários desafios das cidades contemporâneas, a 
segmentação territorial e a desigualdade social alcançam uma escala de 
alto impacto urbano e social. Flávio Villaça (2001) aponta a segregação 
socioespacial como um dos processos mais marcantes das metrópoles 
brasileiras e como um campo essencial para o entendimento da estrutura 
espacial intraurbana. Diante disso, objetiva-se com esse trabalho, a 
construção de um conceito de “Paisagem Periférica” e a compreensão da 
formação desse tipo de paisagem na Região Metropolitana de Goiânia (RMG) 
através dos processos de urbanização, metropolização e periferização desse 
território – ressaltando o importante papel da segregação socioespacial na 
construção da paisagem urbana metropolitana.

Para tal, a metodologia utilizada nessa pesquisa consiste no uso de pesquisas 
bibliográficas, dados em bases oficiais e georreferenciados e aplicação em 
estudo de caso. Sendo assim, visando construir uma linha de percepção 
coerente com os objetivos e com a estruturação desse estudo, serão 
apresentados, em um primeiro momento, alguns referenciais teóricos para 
a construção do conceito de paisagem periférica. De maneira conseguinte, 
será realizada uma exploração sobre a urbanização, metropolização e 
periferização da Região Metropolitana de Goiânia. Por fim, a investigação 
do conceito de paisagem periférica na RMG será desenvolvida de maneira 
quali-quantitativa através do desenvolvimento de uma metodologia aplicada 
de identificação das periferias e subúrbios desse território.

PAISAGEM PERIFÉRICA: CONSTRUINDO UM CONCEITO

As variações do conceito de paisagem urbana são muitas e se alteram 
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conforme a disciplina que o elabora. Mudam-se as abordagens, as ênfases 
de análise, os objetivos do observador e até a escala escolhida. No entanto, 
apesar da multiplicidade de conceitos, de uma maneira geral, o termo 
“paisagem urbana” vem sendo construído e ampliado constantemente sempre 
com base em dois parâmetros: a natureza/realidade urbana e a existência 
humana (MAXIMIANO, 2004).

Segundo Maximiano (2004, p. 83) a paisagem urbana é definida enquanto 
um produto visual da dinâmica de elementos físicos, biológicos e antrópicos. 
Entretanto, essa designação também é frequentemente utilizada para definir 
o termo “espaço geográfico”. Braga (2007) indica que o espaço geográfico 
é o resultado da produção humana e suas práticas espaciais nos níveis 
econômico, cultural-simbólico e político, ou seja, é o “contínuo resultado das 
relações sócio-espaciais” entre a ação humana e o espaço que variam no 
tempo (BRAGA, 2007, 71).

Apesar da similaridade de definições, todavia, a paisagem urbana não é o 
mesmo que espaço geográfico, mas pode ser compreendida como parte dele. 
Maximiano (2004, p. 83) aponta que a paisagem geográfica é, na verdade, 
“algo como um parâmetro ou medida multidimensional de análise espacial” 
dentro daquilo que se define como espaço geográfico.

O espaço geográfico é um cenário de constantes mutações urbanas que 
são ocasionadas principalmente pela urbanização extensiva das cidades. 
À medida que as cidades se expandem, o tecido urbano se alastra sem 
controle deixando vazios dentro da mancha urbana, dificultando o acesso às 
infraestruturas urbanas e agravando as desigualdades socioespaciais. Com 
isso, a segregação se torna, ao mesmo tempo, um problema parcial a ser 
solucionado e uma parte integrante da urbanização das cidades.

Uma vez que “a conformação da experiência humana está condicionada à 
vida social e ao espaço geográfico”, a paisagem se torna uma materialização 
instantânea da vida social e da representação da natureza (ORTIGOZA, 2010, 
p.83). Dessa forma, ressalta-se a importância de exploração da conexão 
estabelecida entre os conceitos de paisagem urbana, espaço geográfico, 
urbanização extensiva e segregação urbana. A interação entre esses termos 
será abordada nesse trabalho pelo conceito de “Paisagem Periférica”. 



Paisagem Urbana

Paisagem periférica não é somente uma paisagem urbana. Trata-se de uma 
especificidade dentro de tal disciplina. Refere-se à porção imediatamente 
perceptível do espaço geográfico que foi desenvolvida a partir de processos 
de urbanização, metropolização e periferização, e se baseia, principalmente, 
na relação dinâmica e incessante da sociedade de baixa renda com o espaço 
e a natureza que o rodeia.

URBANIZAÇÃO, METROPOLIZAÇÃO E PERIFERIZAÇÃO DA RMG

A partir da década de 1950, no panorama brasileiro, o processo de urbanização 
foi intensificado pelas migrações internas, direcionando massivamente a 
população dos campos para as cidades (ROMANELLO; ABIKO, 2011). 
As cidades brasileiras começaram a crescer de maneira não controlada, 
superando seus limites administrativos e fundindo seus núcleos ou áreas 
urbanas com outros municípios à sua volta (PIRES, 2018). Essa expansão 
urbana extensiva gerou a denominada “metropolização”, que consiste nas 
articulações e conurbações de vários núcleos urbanos em torno de uma 
cidade nuclear (IPEA, 2011), configurando, portanto, uma grande cidade que 
é formada por vários municípios. 

Esse novo processo de conformação morfológica das metrópoles brasileiras 
gerou vários impactos, dentre eles uma “distribuição espacial profundamente 
desigual em termos de moradia, renda, oferta de serviços e de infraestrutura 
urbana, e segurança ambiental” (ROMANELLI; ABIKO, 2011, p.3). Tal é a 
conformação atual das periferias brasileiras. Definidas enquanto áreas 
de fronteira da expansão urbana, as periferias são, na verdade, grandes 
depósitos de pessoas destituídas dos serviços e das dinâmicas típicas da 
vida urbana como trabalho, transporte, educação e saúde.

Assim também ocorreu com a Região Metropolitana de Goiânia. O surgimento 
da nova capital do estado Goiás, em 1933, se conformou, na verdade, 
como um “propulsor espacial” para que muitos outros municípios fossem 
criados no entorno de Goiânia. Com o aumento progressivo dos habitantes, 
a população de Goiânia superou as expectativas dos planejadores com a 
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rápida urbanização da cidade e o frágil controle do uso do solo. O aumento 
da densidade populacional dessa região se iniciou, de fato, após 1970, 
possibilitando então uma primeira percepção de metrópole goiana e seu 
espaço regional (UFG; SECIMA, 2017).

Criada em 1999, a Região Metropolitana de Goiânia apresenta sua 
configuração atual pela formação de 21 municípios2, representada em um 
território de 7.315,10 km². (IBGE, 2018; GOIÁS, 2018). A metrópole de 
Goiânia é a 13ª maior concentração urbana do país com um total de 2.571.250 
habitantes e taxa de urbanização de 98% (IPEA, 2013; IBGE, 2018). Assim 
como outras metrópoles brasileiras, segundo Cunha (2017), Goiânia possui 
alguns determinados vetores (eixos) de crescimento que direcionam sua 
expansão urbana e metropolitana. No caso da RMG, esses acompanham os 
principais eixos viários/rodoviários e o centro metropolitano, apontando que a 
expansão metropolitana em estudo se relaciona de forma direta com a oferta 
de infraestrutura urbana e econômica (CUNHA, 2017; PIRES, 2018).

O processo de segregação socioespacial de Goiânia está presente na 
constituição histórica da cidade que ficou dependente da ação dos agentes 
imobiliários e da influência do neoliberalismo. Houve a redução da população 
em bairros considerados centrais – devido à “expulsão pelo mercado” – e a 
recepção desses habitantes pelos municípios periféricos à cidade de Goiânia 
(RODRIGUES, 2006). Esse fenômeno resultou no exílio da população 
carente para as periferias do município e, sobretudo, para outros municípios 
da Região Metropolitana de Goiânia.

Goiânia, enquanto a cidade-núcleo da RMG, se identifica como uma cidade 
“marcada pela segmentação territorial, pela desigualdade social, pela 
expansão desordenada e pela ampla periferia que molduram o desenho, a 
partir do qual [...] registram o quadro da desigualdade social e da segregação” 
(MOYSÉS, 2005, p. 180). Tais assertivas da heterogeneidade espacial da 
metrópole refletem em todo o território da RM – atingindo os outros municípios.

Esse processo de urbanização, metropolização e periferização da Região 

2  Os municípios da Região Metropolitana de Goiânia: Goiânia, Abadia de Goiás, 
Aparecida de Goiânia, Aragoiânia, Bela Vista de Goiás, Bonfinópolis, Brazabrantes, 
Caldazinha, Caturaí, Goianápolis, Goianira, Guapó, Hidrolândia, Inhumas, Nerópolis, 
Nova Veneza, Santa Bárbara de Goiás, Santo Antônio de Goiás, Senador Canedo, 
Terezópolis de Goiás e Trindade.
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Metropolitana de Goiânia construiu uma estrutura espacial polinucleada, 
descentralizada e heterogênea, o que inviabiliza a implantação uniforme 
de infraestrutura de redes de serviços, equipamentos urbanos e a 
disponibilidade de transporte público para toda a população (UFG e SECIMA, 
2017). Dessa forma, vão se constituindo espaços caracterizados por altos 
índices de desigualdades distantes do ideal de um ambiente urbano que seja 
digno e equilibrado. Além de todas essas constatações, a relação dinâmica 
e incessante que é estabelecida entre a população de baixa renda com o 
espaço urbano que habitam, constrói um cenário específico das franjas das 
metrópoles: uma paisagem altamente periférica.

A PAISAGEM PERIFÉRICA DA RMG: PERIFERIAS E SUBÚRBIOS 
METROPOLITANOS

O espaço urbano-metropolitano da RMG é de expressiva extensão e, apesar 
do plano inicial de crescimento da capital não prever extensões periféricas, 
no decorrer da evolução do espaço urbano, o padrão de organização da 
metrópole passa a repetir o “tradicional modelo centro/periferia” (MELLO, 
2008). A ideia de periferia, alimentada pelo próprio subúrbio, se configura 
enquanto o espaço marginalizado, o extremo da urbanização degradada. 
Por outro lado, os subúrbios são vistos enquanto uma segregação voluntária 
das classes mais altas, frequentemente caracterizados pela farta oferta de 
infraestrutura e serviços (COLL, 2012; PALLONE, 2005).

Na temática da segregação socioespacial, a percepção de uma separação 
de grupos sociais nas cidades é estabelecida, na maioria das vezes, através 
do quesito econômico (COLL, 2012; HARVEY, 2012; VILLAÇA, 2001). 
Um fator imprescindível para tal compreensão é, portanto, a renda dessa 
população. Dessa forma, visando a identificação da paisagem periférica da 
Região Metropolitana de Goiânia, foram explorados os dados de distribuição 
de renda nominal mensal domiciliar para identificar os subúrbios e periferias 
do objeto de estudo.

Como procedimento metodológico, a variável renda foi trabalhada através da 
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utilização de um modelo inferencial de autocorrelação espacial, construído a 
partir de uma análise exploratória para identificação de localizações atípicas 
(outliers) e padrões de associação espacial (clusters) através índice de 
Moran3 e da tipologia de padrões COType (MEDEIROS, 2018):

•	 Not Significant (Não significante): não se enquadram nos agrupamentos, 
pois apresentam níveis variados assim como os valores dos vizinhos.

•	 High-High Cluster (Alta-Alta): agrupamento de valores altos e próximos.

•	 High-Low Outlier (Alta-Baixa): outlier de valores altos que não se 
agrupam, pois se encontram em meio a valores baixos.

•	 Low-High Outlier (Baixa-Alta): outlier de valores baixos que não se 
agrupam, pois se encontram em meio a valores altos.

•	 Low-Low Cluster (Baixa-Baixa): agrupamento de valores baixos e 
próximos.

Pelo viés da polarização centro/periferia existente no território, os dados de 
clusters e outliers da variável renda possibilitam identificar as localidades de 
maior inclusão/exclusão socioeconômica da área em estudo. Dessa forma, as 
periferias foram identificadas pelo cluster Low-Low (agrupamento de valores 
baixos e próximos) e os subúrbios outlier High-Low (valores altos que não se 
agrupam, pois se encontram em meio a valores baixos).
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Figura 1 – Clusters e Outliers referentes ao rendimento nominal mensal domiciliar da Região 
Metropolitana de Goiânia, 2010. Fonte: elaborado pelas autoras.

Utilizando a metodologia adotada para esse estudo, observa-se, na Figura 1, 
as maiores e as menores concentrações de renda da Região Metropolitana 
de Goiânia. É possível perceber que há uma grande desigualdade 
socioeconômica nesse território, uma vez que os maiores rendimentos 
nominais mensais domiciliares se localizam, nas cidades de Goiânia, 
Senador Canedo e Aparecida de Goiânia, com valores de até vinte salários 
mínimos. Frente aos outros municípios, isso denota que a grande maioria 
possui rendimento de um a dois salários mínimos.

Visando diferenciar as áreas urbanas das rurais, foi realizada uma intersecção 
entre o cluster Low-Low e o outlier High-Low com a mancha de ocupação 
urbana do ano de 2016 da Região Metropolitana de Goiânia (Fig. 2). Ressalta-
se que por limitação de base de dados disponíveis, os dados censitários 
utilizados são do Censo Demográfico 2010 (IBGE, 2010). 
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Figura 2 – Clusters e Outliers referentes ao rendimento nominal mensal domiciliar da Região 
Metropolitana de Goiânia, 2010. Fonte: elaborado pelas autoras.

A áreas de periferias da Região Metropolitana de Goiânia são mais expressivas 
nos municípios de Aparecida de Goiânia, Abadia de Goiás, Trindade, Goianira 
e Senador Canedo. São cidades limítrofes e conurbadas ao núcleo, as que 
detêm maior integração com a metrópole, seja por trabalho, estudo ou busca 
por serviços especializados (UFG e SECIMA, 2017). Segundo Moysés 
(2005), esses municípios foram os que mais se beneficiaram da mobilidade 
configuradora de periferização da RM a partir de um processo de repulsão da 
população intrametropolitana nos anos 1970-1990.

Quanto aos subúrbios, esses se apresentam quase que exclusivamente 
no município de Goiânia por condomínios fechados ou áreas ocupadas 
com população de alta renda. Pelo mapa, também há em Senador Canedo 
uma concentração suburbana, formada pela junção dos vários condomínios 
fechados e condomínios de chácaras localizados nessa região.
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Figura 3 – Exemplos de áreas identificadas como subúrbios e periferias na Região Metropolitana de Goiânia 
pelo método desenvolvido. Fonte: elaborado pelas autoras.

A partir da identificação realizada das periferias e subúrbios da Região Me-
tropolitana de Goiânia, se torna possível a exploração do conceito de paisa-
gem periférica nesse local. Para tal, foi feita uma análise comparativa dos 
resultados da Fig. 2 com imagens reais dos locais apontados. Dessa forma, 
obtêm-se subsídios visuais e reais da formação da paisagem dessas zonas 
periféricas. Exemplificando essa análise comparativa, a Fig. 3 traz quatro 
exemplos de áreas que o método identificou como subúrbio e periferia. Dessa 
forma, constata-se que a metodologia proposta nessa pesquisa é eficaz para 
a identificação de subúrbios e periferias metropolitanas e ainda contribui para 
a compreensão da paisagem periférica desse território.
A Região Metropolitana de Goiânia possui, nos limites territoriais entre a ci-
dade núcleo e os municípios vizinhos, uma formação de paisagem periférica. 
Essa região foi desenvolvida a partir de processos de urbanização, metropo-
lização e periferização, e possui uma relação dinâmica entre a sociedade de 
baixa renda e o espaço que habitam. 
Há uma similaridade visual entre esses lugares periféricos que exprimem a 
precariedade de recursos convivendo lado a lado com subúrbios abastecidos 
de infraestrutura (Fig. 4). Falar em paisagem periférica não é somente abor-
dar sobre o aspecto visual de uma posição geográfica. Na verdade, esse con-
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ceito denuncia o frágil controle do uso do solo nos processos de urbanização 
e expõe a falta de democratização do acesso do direito à cidade.

Figura 4 – Tipologia comum das residências e dos comércios das áreas identificadas como periferias na 
Região Metropolitana de Goiânia. Fonte: Google Mapas, 2017.

A leitura dessa paisagem periférica retrata a existência de metrópoles com 
áreas urbanas divididas e inclinadas ao conflito. Segundo Ortigoza (2010), 
a abordagem da paisagem urbana tem sido utilizada de uma maneira mul-
tidisciplinar, mas muitas vezes voltada à divulgação dos pontos positivos da 
cidade. A intenção do conceito paisagem periférica é justamente o contrário. 
Trata-se, na verdade, de evidenciar a paisagem que se forma nas áreas mais 
desvalorizadas das metrópoles, ressaltando a desigualdade dos modos de 
vida da sociedade de alta e baixa renda pela visão de suas apropriações do 
espaço urbano.

 
Figura 5 – Paisagem periférica localizada na Região Metropolitana de Goiânia (Residencial Real 

Conquista, Goiânia-GO). Fonte: acervo das autoras, 2017.
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Contudo, através da análise realizada para a identificação da paisagem pe-
riférica da Região Metropolitana de Goiânia, percebe-se que as periferias 
são um produto da lógica de produção do espaço com altos impactos para 
a sociedade que habita esses lugares. A inserção espacial dessa paisagem 
se estabelece nos limites entre a zona de expansão urbana e a zona rural. 
Isso reforça o exílio desses habitantes do restante da cidade e sustenta os 
processos de segregação socioespacial metropolitana.
Verifica-se ainda a presença de contradições socioeconômicas coexistindo, 
paralelamente, no território metropolitano. Com isso, ressalta-se a premissa 
da RMG ser uma região marcada pela fragmentação e pela desigualdade 
social. Demanda-se, nesse caso, uma descentralização das atividades, cen-
tralidades e serviços para a mitigação dos problemas referente à segregação 
urbana, organização e gestão do território.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A urbanização extensiva e seus impactos sociais nas metrópoles estão en-
voltos em grossas camadas de complexidade, o que torna o estudo desses 
assuntos tão pertinentes para a atualidade. É irrefutável admitir que as ex-
pansões urbanas se encontram em contínua evolução e que, de maneira 
incontida, suas consequências interferem diretamente na dinâmica da vida 
urbana – principalmente no que confere às discussões sobre a segregação 
socioespacial.
No mundo contemporâneo, os incessantes processos de urbanização das 
cidades vão formando e alterando as paisagens urbanas constantemente. Os 
processos de expansão urbana, a partir do século XX, registram um tipo de 
urbanização extensiva e desordenada que culminou na formação de vários 
subúrbios e periferias urbanas. Evidencia-se, portanto, a relação existente 
entre os processos de urbanização, metropolização, periferização e a forma-
ção das paisagens urbanas.
Como resultado da pesquisa realizada, compreendeu-se a formação da pai-
sagem periférica da Região Metropolitana de Goiânia através dos processos 
de urbanização, metropolização e periferização desse território. A utilização 
da autocorrelação espacial enquanto método auxiliou na identificação da lo-
calização das periferias e subúrbios através da utilização da variável renda. 
Esse método permitiu identificar os padrões espaciais e visuais no território 
metropolitano que basearam a leitura da paisagem periférica da RMG.
Esse estudo, apesar do caráter exploratório, abre diversas possibilidades 
de pesquisas e aprofundamentos futuros. A discussão realizada conduz à 
assertiva de que a estruturação do tecido metropolitano, vista pela ótica da 
apropriação desigual do espaço, evidencia visualmente os impactos que uma 
urbanização fragmentada gera sobre a população e sobre o espaço geográ-
fico em que se instalam.
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Resumo
O presente trabalho faz parte do projeto de pesquisa intitulado “Conjuntos habitacionais: 
dos paradigmas modernos ao desígnio de seus moradores”, que tem como objetos 
de investigação os conjuntos habitacionais construídos entre as décadas de 1960 e 
1980 na região sudeste de Goiânia. Tais conjuntos, trazem ainda em sua essência a 
resposta adotada para a crise da habitação no Brasil, originada com o primeiro surto 
de industrialização ocorrido no final do século XIX. Época em que surgiram inúmeras 
soluções habitacionais, a maior parte buscando economizar terrenos e materiais 
através da reprodução de casas em série. A banalização dos conjuntos habitacionais 
ocorrida no contexto brasileiro, sobretudo no padrão difundido pelo Banco Nacional 
de Habitação, faz emergir questões que problematizam o que Henri Lefebvre trata 
como diferenças entre o habitar e o habitat, conceitos que delimitam os universos de 
análise desse trabalho. Observa-se que modelos de loteamentos com suas unidades 
replicadas – habitat - adquirem contornos e particularidades a partir de intervenções 
geradas pelas necessidades de seus moradores. As reformas ou complementos criam 
camadas identitárias que alteram os limites impostos pelos padrões originais. O sentido 
do habitar tende a se expor e a expressar valores. Identificar tais valores e significados 
é o objetivo central dessa investigação. O intuito é reconhecer padrões culturais, 
muitas vezes esquecidos ou negligenciados nos projetos pensados em série, por 
meio do estudo comparativo entre os modelos das casas originais e sua configuração 
atual. O recorte proposto foi o conjunto habitacional Parque das Laranjeiras, situado 
na região sudeste de Goiânia. O Parque das Laranjeiras teve sua construção dividida 
em cinco etapas, com a reprodução de três modelos de unidades. A pesquisa, de 
caráter qualitativo e descritivo, operou em duas escalas: dimensão urbana e dimensão 
das casas. A análise partiu de um estudo comparativo entre as versões originais e a 
condição atual, utilizando-se do projeto original do bairro e de levantamentos feitos 
em campo. Para a análise das relações entre desenho e forma urbana adotou-se 
os critérios apresentados por José Ressano Garcia Lamas e por Philippe Panerai. 
Na etapa voltada à análise das habitações, os critérios basearam-se nos padrões 
apresentados por Christopher Alexander. Como resultados, foram mapeados quatro 
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padrões de alterações relevantes nas casas da região e discutidos os impactos das 
modificações na paisagem local. Situações que permitiram reconhecer particularidades 
e ampliar a discussão sobre grupos familiares e modos de habitar locais. 

PALAVRAS-CHAVE: Conjuntos Habitacionais; Parque das Laranjeiras; Goiânia.

Abstract

The present work has as research objects the housing estates built between the 
decades of 1960 and 1980 in the southeast region of Goiânia.These neighborhoods 
carry in its essence the solution adopted for the housing crisis in Brazil occurred at the 
end of the 19th century. Time when countless housing solutions emerged most seeking 
to save space and materials through standardized reproduction of serial houses. It is 
observed that models of residential neighborhoods with their replicated units acquire 
forms and particularities from interventions generated by the residents’ desire. Reforms 
or additions create identity layers that alter the limits imposed by the original standards. 
The sense of dwelling tends to be exposed and to express values. Identifying such 
values and meanings is the central objective of this investigation. The purpose is to 
recognize cultural values or patterns through comparative study between the original 
house models and their current configuration. The neighborhood under study is the 
Parque das Laranjeiras, located in the southeastern region of Goiânia. It was built in 
five stages, reproducing three models of units. The qualitative and descriptive research 
operated on two scales: urban dimension and house dimension. The analysis was 
based on a comparative study between the original versions and the current condition, 
using the original neighborhood project and field surveys. For the analysis of the 
relations between design and urban form, the principles elaborated by José Ressano 
Garcia Lamas and Philippe Panerai were adopted. The housing analysis was based in 
the pattern recognition presented by Christopher Alexander. As a result, four relevant 
change patterns were mapped and the impacts of changes in the local landscape were 
discussed. Data that allowed to recognize particularities and broaden the discussion 
about family groups and regional ways of living.

KEYWORDS: Housing Estates, Parque das Laranjeiras, Goiânia.

Introdução

Um dos dilemas impostos às cidades, sobretudo no século XX, foi a 
necessidade de se produzir habitações em larga escala. Processos como 
crescimento populacional, urbanização e industrialização fizeram emergir 
estudos e proposições que buscaram solucionar a demanda por habitação. 
Como solução amplamente aplicada, a produção de conjuntos habitacionais 
tornou-se a principal frente utilizada pelo poder público, como também, por 
empreendedores privados.

Com certa elasticidade, podemos considerar o período entre 1920 e 1930 
como o mais profícuo ambiente de discussões acerca da habitação produzida 

DOI: 10.29327/114056.2-11
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em série e sua inserção urbana, sobretudo nos primeiros Congressos 
Internacionais de Arquitetura Moderna (CIAM’s). Neles, as primeiras 
considerações trataram de definir padrões dimensionais segundo o critério 
do mínimo social, no debate sobre a Existenzminimum, durante o CIAM de 
1929, ocorrido em Frankfurt. A concepção da habitação mínima apresentada 
por Ernst May e sua equipe mostrou representações em planta de unidades 
habitacionais, com o respectivo mobiliário, organizado de forma racional. 
(ROWE, 1995, p. 57).

Assim como May, Le Corbusier chegou ao mínimo a que chamou de “unidade 
biológica” ou “célula”, a partir de estudos iniciados na década anterior, 
publicados originalmente na coleção de ensaios Vers une architecture, em 
1923. Exemplificadas com as séries Domino e Citrohan, Corbusier propôs 
outra maneira de morar alternativa à reprodução da forma burguesa, 
adaptada a uma casa de área muito menor, defendendo que num loteamento 
bem feito, “a mesma casa poderia se apresentar sob diversos ângulos” (LE 
CORBUSIER, 2011, p. 169). 

Afirmações que trouxeram para o jogo, não somente, a concepção e a 
construção racionalizadas, mas também, o comportamento racional dos 
habitantes dentro das residências. A padronização e a reprodução de 
uma forma standard, defendida também por Walter Gropius, foram assim 
justificadas por Corbusier:

O padrão é uma necessidade de ordem trazida 
para o trabalho humano. O padrão se estabelece 
sobre bases certas, não arbitrariamente, mas 
com a segurança das coisas motivadas e de 
uma lógica controlada pela análise e pela 
experimentação. Todos os homens têm o mesmo 
organismo, mesmas funções. Todos os homens 
têm as mesmas necessidades [...] estabelecer 
um padrão é esgotar todas as possibilidades 
práticas e razoáveis, deduzir um tipo reconhecido 
conforme as funções, com rendimento máximo, 
com emprego mínimo de meios, mão-de-obra 
e matéria, palavras, formas, cores, sons. (LE 
CORBUSIER, 2011, p. 89).

Não obstante aos ideais propostos, o que se assistiu nas décadas seguintes 
foi a aplicação corrompida de todos esses postulados e modelos, muitas vezes 
subservientes à administração pública e às construtoras. Em grande parte, os 
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conjuntos habitacionais construídos ao longo do século XX descambaram 
numa construção em série de casas e de blocos idênticos, gerando bairros 
monótonos, como versões de um funcionalismo anacrônico e deturpado, que 
estigmatizaram esse tipo de arquitetura como habitações de famílias de baixo 
poder aquisitivo. Soluções ou modelos que, em sua maioria, reduziam as 
necessidades sociais à sua pragmaticidade; o homem e as especificidades 
culturais a elementos pretensamente universais.

A banalização dos conjuntos habitacionais assistida no contexto brasileiro, 
sobretudo no padrão difundido pelo Banco Nacional de Habitação (BNH), 
faz emergir questões, como as formuladas por Henri Lefebvre (1999), que 
discorrem sobre as diferenças entre o habitar e o habitat. Para o autor, habitat 
é um conceito formulado no final do século XIX que simplifica e restringe o 
ser humano a algumas de suas funções elementares, como comer, dormir, 
reproduzir-se. Para o autor, o habitat trata do suprimento da necessidade de 
habitação do indivíduo para sua sobrevivência, enquanto o habitar constitui a 
apropriação, no plano individual, da habitação. No habitat, a diversidade das 
maneiras de viver, dos tipos urbanos, dos modelos culturais e das modulações 
da vida cotidiana são reprimidas: o habitat foi instaurado pelo alto: aplicação 
de um espaço global homogêneo e quantitativo obrigando o “vivido” a 
encerrar-se em caixas, gaiolas, ou “máquinas de habitar” (LEFEBVRE, 1999, 
p. 81).

A diferença entre o habitat e o habitar, exposta por Lefebvre, delimita os 
dois universos de análise desse trabalho. Como um modelo composto por 
unidades replicadas, os conjuntos habitacionais revelam-se, num primeiro 
momento, como um habitat: É perceptível, porém, que os modelos vão 
sendo, aos poucos, reestruturados por seus habitantes. As alterações ou 
complementos adicionados a posteriori, criam camadas identitárias que 
alteram os limites impostos pelas “caixas”. O sentido do habitar tende, então, 
a se materializar e a expressar valores.

Identificar tais valores e significados nas alterações edificadas nas casas-
tipo produzidas em série nos conjuntos habitacionais é o objetivo central 
dessa investigação. A análise partiu de um estudo comparativo entre as 
versões originais e a condição atual, tanto do bairro quanto das unidades 
habitacionais, buscando reconhecer as necessidades, desejos e sonhos 
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pessoais dos moradores concretizados nas remodelações construídas. O 
mapeamento dos novos usos permitiria verificar a existência de padrões 
nessas alterações e, partir deles, reconhecer possíveis particularidades do 
modo de habitar local. 

O recorte proposto para a pesquisa foi o conjunto habitacional Parque das 
Laranjeiras, situado na região sudeste de Goiânia. Tal região possui na 
sua conformação quatro conjuntos habitacionais que, guardadas as suas 
particularidades, foram responsáveis por estimular a ocupação dessa parte 
da cidade a partir da década de 60, quando os padrões de parcelamento 
passaram a obedecer a interesses privados e dos proprietários de terras, 
com o loteamento de glebas que marcaram o avanço dos limites do urbano 
sobre o rural. 

O Parque das Laranjeiras teve sua construção dividida em cinco etapas, com a 
reprodução de três modelos de unidades. O bairro, implantado onde antes era 
uma antiga fazenda, foi destinado à classe média. Talvez, por isso, apresente 
alguns pontos de tangência com o modelo dos subúrbios norte-americanos 
difundidos nos anos 50: um bairro de baixa densidade, composto por 
moradias unifamiliares em região suburbana, com predominância de espaços 
verdes. Imagens amplamente difundidas pelos meios de comunicação como 
sinônimo de qualidade de vida para quem habita as grandes cidades.

Por essa razão, além de levantar e discutir as transformações ocorridas 
nos espaços domésticos, buscou-se identificar, também, as interrelações 
existentes entre os elementos morfológicos que compõem o Parque das 
Laranjeiras e as homologias existentes entre o desenho proposto para o 
bairro e as formas urbanas discutidas pela historiografia da arquitetura e do 
urbanismo.

A pesquisa, de caráter qualitativo e descritivo, transitou entre duas escalas: 
dimensão urbana e unidades de habitação. Na dimensão urbana, as 
análises se basearam nos estudos sobre a morfologia urbana apresentados 
por Panerai (2006) e Lamas (1993), na busca por analogias entre o bairro 
e as formas urbanas ao longo da história. Na etapa voltada à análise das 
habitações foram registradas as principais transformações observadas 
nas casas-tipo. Os levantamentos seguiram as 5 fases de construção do 
conjunto, num estudo comparativo com o modelo original das casas. Os 
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critérios e elementos de análise basearam-se nos padrões apresentados por 
Christopher Alexander (2013). 

Em síntese, as interpretações sobre o Parque das Laranjeiras foram 
estruturadas a partir do estudo comparativo entre dois momentos distintos: o 
do projeto original do bairro e das unidades de habitação – o modelo - e o das 
reformas nas habitações – os desejos. 

Parque das Laranjeiras: as múltiplas dimensões de um bairro

Sobre o bairro enquanto região

A região sudeste de Goiânia, onde está situado o bairro Parque das 
Laranjeiras, teve sua ocupação acentuada a partir da década de 50. Para 
Moraes (1991), a partir da década de 50 e com mais ênfase nos anos 60, o 
acentuado crescimento populacional induziu a liberação para a construção 
de novos bairros, levando à aprovação de um grande número de novos 
loteamentos. Nesse contexto, bairros que compõem a região sul-sudeste, 
como Jardim Santo Antônio (1952), Jardim da Luz (1954), Jardim Bela Vista 
(1953), Vila Jardim Vitória (1957), Vila Alto da Glória (1954) e Jardim Mariliza 
(1955), tiveram o loteamento aprovado por decretos municipais emitidos na 
década de 19501. 

Ainda que a ocupação efetiva viesse a acontecer décadas mais tarde, a 
aprovação dos loteamentos caracteriza a transformação de uma área rural, 
de chácaras e de fazendas, em área urbana. Uma nova parte da cidade que 
viria se conectar ao perímetro do projeto original pelo Setor Ludovico, área 
ocupada fora do planejamento na década de 50, e pelo conjunto habitacional 
Vila Redenção2, aprovado em 1968. 

Com a Vila Redenção teve início um processo de parcelamento de áreas 
da região destinadas à conjuntos habitacionais, tidos como de “natureza 

1  As cópias dos decretos de aprovação estão disponíveis no sítio eletrônico da Secretaria 
Municipal de Planejamento Urbano e Habitação de Goiânia (SEPLANH): http://portalmapa.
goiania.go.gov.br/mapafacil/.

2  A Vila Redenção foi o primeiro conjunto habitacional construído pela recém-criada 
Companhia de Habitação Municipal (COHAB-GO), com financiamento pelo Banco Nacional de 
Habitação (BNH).



Anais II SEPPAS - II Seminário de Planejamento, Paisagem urbana e Sustentabilidade 
04 a 06 de novembro de 2019

social”, como consta nos decretos de aprovação. Tais conjuntos, foram 
construídos pela Companhia de Habitação Social de Goiás (COHAB-GO) 
com financiamento pelo Banco Nacional de Habitação (BNH), como o Parque 
Atheneu (1981) e o Conjunto Anhanguera (1982). Outras duas áreas ocupadas 
– Chácara do Governador e Parque Santa Cruz – foram regularizadas, em 
1985, como “loteamento destinado a urbanização específica de população 
de baixa renda” pela Comissão Posseiro Urbano: Urbanização e Legalização 
de Posse Urbana.

Figura 1 - Vista aérea do Parque das Laranjeiras com o Conjunto Fabiana ao fundo. Associação 
de Moradores.

Em meio às fazendas loteadas e aos conjuntos de habitação de interesse 
social, a construtora Encol S.A. é citada como proprietária de outros três 
conjuntos da região: Parque das Laranjeiras (1976), Conjunto Fabiana 
(1977) e Parque Acalanto (1981). Conjuntos que determinaram a fisionomia 
da região.

Sobre o bairro enquanto loteamento

O Parque das Laranjeiras teve o projeto elaborado pelas arquitetas Jacira 
Rosa Pires e Narcisa Cordeiro. De acordo com seu Memorial Descritivo 
(1976), o loteamento foi denominado “Conjunto Residencial Parque das 
Laranjeiras”, registrado em 13 de outubro de 1976, tendo como proprietária a 
construtora Encol S/A.



Paisagem Urbana

Construído onde antes era uma antiga fazenda, foi previsto no projeto 
de urbanização 1.417 lotes, cuja soma representou 355.784,93m² 
correspondendo a 42,6% da área total do terreno. Além dos lotes foram 
destinadas áreas para a construção de escolas e de um centro comunitário; 
áreas de recreação com playground e dois bosques; locais para feiras 
e estacionamento; áreas destinadas a um centro comercial e pequenos 
comércios e as áreas de preservação ao longo dos córregos.

Apesar de concebido na década de 1970, percebe-se no desenho do bairro 
homologias com as formas urbanas de baixa densidade, com a predominância 
de áreas verdes destinada a moradias unifamiliares em regiões suburbanas: 
“O conceito da cidade jardim forma-se no ambiente britânico do século 
XIX [...]. A sua concretização implicaria um novo ambiente residencial de 
baixa densidade com predominância de espaços verdes” (LAMAS, 1993, 
p.311). Modelo também utilizado no Setor Sul de Goiânia, na década de 
1930. Referência à unidade de vizinhança pode ser também observada na 
destinação de área para um centro comercial, espaço para feira e centro 
comunitário, numa escala pensada para atender aos moradores locais.

 Figura 2 – Planta original do Parque das Laranjeiras. Associação de Moradores.

Como condicionantes do plano de urbanização foram mencionadas no 
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Memorial Descritivo: a topografia; as áreas verdes naturais que compõem 
dois bosques com áreas consideráveis; os córregos Barreiro e Vitória. Ainda 
que a topografia não tenha sido a grande direcionadora da forma do traçado, 
percebe-se o respeito às condicionantes naturais e a valorização de espaços 
verdes, tanto em áreas entre quadras, quanto em recuos adjacentes as 
vias de circulação: “O sistema viário ladeia os bosques em alguns locais, 
deixando quase que a obrigatoriedade de as pessoas apreciarem o verde 
e ter acesso aos bosques embora as vias não circundem os mesmos (em 
anel) e sim deixa-os livres em algumas faces”. (MEMORIAL DESCRITIVO, 
SEPLAM, 1976)

Os córregos e os bosques localizam-se nas extremidades do bairro, 
demarcando seus limites. O córrego do Barreiro se localiza na extremidade 
leste passando por dentro do Bosque das Laranjeiras. Do outro lado, na 
extremidade Oeste do bairro, está o Córrego Vitória, que passa por trás 
de uma área de preservação ambiental. Por fim, o Bosque Bougainville 
está localizado na extremidade sul do bairro. Praças e bolsões de áreas 
ajardinadas foram trabalhados na composição entre quadras, assim como, 
em suas extremidades. 

Figura 3 – Planta atual do Parque das Laranjeiras. Fonte: Acervo do autor.

A urbanística moderna preocupou-se, ainda, com a boa organização e 
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distribuição dos usos do solo, com o intuito de simplificar problemas, tanto na 
fase conceitual quanto na fase de execução do projeto. A lógica funcionalista 
zonifica a cidade por funções e determina a concepção urbana por sistemas 
independentes. Para Lamas (1993) esse é um dos aspectos mais profundos 
da ruptura da cidade moderna em relação à cidade tradicional. O Parque das 
Laranjeiras se comporta, de certa forma, como um organismo independente 
e, em seu projeto, é possível perceber o zoneamento funcional através da 
distribuição dos sistemas de circulação, das áreas habitacionais e do núcleo 
comercial. Hoje, no entanto, unidades habitacionais vêm sendo remodeladas 
para abrigar usos comerciais e de serviços ao longo de sua principal via, a 
Avenida Flamboyant.

A composição viária foi estruturada a partir da hierarquia de vias dispondo 
em seu sistema vias primárias, secundárias e terciárias. As vias primárias 
objetivaram conectar o Parque das Laranjeiras aos bairros vizinhos. Já as 
secundárias alimentam a bateria de quadras, a partir das quais, ramificam-se 
as terciárias com retornos contínuos em forma de “U”.  Tal configuração teve 
a intenção de manter os moradores distantes das vias de maior tráfego. 

Nas extremidades das vias terciárias foram dispostas áreas ajardinadas, 
tanto para limitar a circulação de veículos, quanto para criar uma continuidade 
visual e proporcionar o contato com a natureza, incentivando o fluxo pedonal. 
Preocupação que aparece também nas vias primárias e secundárias onde 
foram deixados afastamento de 8m e 5m, respectivamente, até o limite frontal 
dos lotes:

Nas extremidades foi intencionado o encontro 
com áreas verdes eliminando o aspecto fechado 
de certos retornos, em geral adotados, dando 
continuidade em termos de amplitude visual e 
contato com a natureza, pois no encontro dos 
retornos em sistema de alça e as extremidades 
livres das quadras intercaladas entre os mesmos 
alternadamente, foram criadas áreas verdes 
e pracinha interligadas harmonicamente. De 
qualquer quadra do “Conjunto” é viável que o 
pedestre possa atingir áreas verdes sem cruzar 
com vias de circulação de veículos. Também se 
pensou o paisagismo ao longo das vias primárias 
e secundárias com intuito de trazer e diluir o verde 
no espaço conjunto do loteamento [...] ladeando 
as avenidas foram deixadas áreas de 8m para 
o plantio de árvores, que no futuro formará uma 
margem densa de verde, e passagens cobertas 
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por copas (MEMORIAL DESCRITIVO, SEPLAM, 
1976).

Não obstante ao ideal proposto, a Avenida Flamboyant, como já mencionado, 
passa por um processo de mudança de usos, alterando o seu caráter 
residencial e se definindo como uma das principais áreas comerciais do 
conjunto. Com isso, o afastamento destinado à área ajardinada vem sendo 
pavimentado para funcionar como estacionamento de veículos, com a 
remoção da vegetação arbórea. 

Sobre o desenho retangular utilizado em parcelamentos, Marx (1991) 
considera ser adotado por sua maior rentabilidade e por atender, de certa 
forma, a determinados interesses: importa para o comprador a frente de 
seu imóvel; para o loteador a fachada que o lote é capaz de sugerir; e ao 
município a testada para que se possa medir e cobrar os devidos tributos. 

No Parque das Laranjeiras permanece o modelo de parcelamento tradicional, 
com unidades – lotes - de uso privado. As quadras mantêm o desenho 
tradicional de parcelamento e de divisão cadastral, separando o solo privado 
do público: quadras longas e estreitas subdivididas ao meio e gerando lotes 
retangulares com suas frentes voltadas para rua e suas laterais delimitando 
os lotes vizinhos. Segue, portanto, a racionalidade geométrica, alinhadas 
em fileiras e definindo o desenho das vias de circulações em longos eixos 
retilíneos. Nos lotes as edificações foram implantadas na porção central do 
terreno, mantendo a relação frente / fundos, com jardim no afastamento frontal 
e quintal na parte posterior. Não obstante, reformas posteriores ampliaram a 
área ocupada pelas edificações chegando, em alguns casos, a preencherem 
quase todo o terreno.

A testada estreita e a subdivisão da quadra inteira limitam, de certa forma, a 
relação da edificação com o espaço público - as ruas. A criação de grandes 
espaços livres, como parques e parças, parece querer compensar a divisão 
tradicional público/privado, buscando espaços de uso coletivo para o habitar 
urbano, se aproximando da ideia de unidade de vizinhança:

Na origem, a unidade de vizinhança proporcionaria 
aos seus residentes mais espaço livre, oportunidade 
de lazer e estabelecimentos escolares e comerciais 
em uma área autossuficiente, na medida em que 
não seria necessário percorrer longas distâncias 
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para satisfazer as necessidades básicas (REGO, 
2017, p. 403).

Além dos espaços livres foram dispostos na parte central do loteamento 
duas escolas primárias, uma igreja, dois centros comerciais e uma feira livre. 
Dessa forma, seria possível que nas atividades cotidianas os moradores do 
bairro pudessem estabelecer relações sociais e comunitárias espontâneas.

Não obstante às intenções do projeto, algumas das heranças modernas 
implantadas no Parque das Laranjeiras, não obtiveram êxito, assim como 
no Setor Sul de Goiânia. Os bosques e os parques ainda são utilizados 
pelos moradores. Já as áreas verdes entre quadras tornaram-se espaços 
subutilizados e esvaziados, ainda que estejam próximas as casas. 

Sobre o bairro e suas casas

A produção em série, também herança do pensamento moderno, traz a 
repetição de modelos iguais como alternativa mais viável para a ocupação 
do loteamento, pautada na diminuição de custo e na maior quantidade de 
unidades. Gera, no entanto, uma paisagem homogeneizada, típica de 
conjuntos habitacionais. No caso do Parque das Laranjeiras, três modelos 
diferentes de casas foram construídos repetidamente pelas quadras, num 
total de 1207 habitações. 

Apesar de serem, em geral, destinadas a um público com poder aquisitivo 
maior, é possível perceber uma diferença de perfil econômico nos três 
modelos propostos. Os modelos se diferem, principalmente, no tamanho 
das edificações e dos lotes. As casas da primeira, terceira e quarta etapas 
possuem 80m² e foram implantadas em lotes de aproximadamente 230m². Já 
o modelo da segunda fase teve como diferencial a presença da platibanda, 
com casas de 83m² em lotes de 265m². 
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Figura 4 – Ocupação original com a repetição das unidades. Acervo do autor.

Nas casas da quinta etapa lotes maiores, com 15m de frente e 26m de 
profundidade, permitiram a construção de unidades também maiores, 
ajustada a outro perfil de família. Denominadas de Special Houses, tiveram 
como diferencial no programa uma suíte, garagem para dois veículos e 
piscina na parte posterior do terreno. Esse novo item incorporado às casas 
condicionou uma maior integração entre frente e fundo do lote, separado 
apenas por uma parede de blocos vazados. A ideia do quintal tradicional 
passou a ter conotação de lazer, dialogando mais com a parte social das 
habitações. Ainda assim, a distribuição interna continuou mantendo o 
zoneamento de funções. Essas casas possuem 100m², implantadas em lotes 
com aproximadamente 375m². 
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Figura 5 - Planta das casas sem alterações. Acervo do autor.            

As casas das primeiras quatro etapas seguem um padrão semelhante às 
tipologias destinadas a habitações de interesse social, como mostrado por 
Bonduki & Koury (2014). Construídas em lotes retangulares, relativamente 
pequenos, ocupam a parte central do terreno deixando livres apenas os 
recuos laterais e frontais exigidos por lei, e um pequeno quintal ao fundo. A 
entrada foi disposta num alpendre reentrante, de frente para rua, a partir do 
qual se desenvolvem os demais cômodos: sala, cozinha, área de serviço, 
banheiro, três quartos e um abrigo para automóvel. Cômodos que foram 
dimensionados utilizando medidas mínimas com foco na funcionalidade. 
A organização segue o zoneamento de funções, já presente nas casas 
burguesas oitocentistas, como mostra Tramontano (1993). Na chamada 
“tripartição burguesa”, o programa é organizado em três zonas: social, íntimo 
e de serviço. 

Percebe-se a clara manutenção de elementos tradicionais, como o lote 
privado, o volume paralelo aos limites do terreno, a permanência do quintal 
aos fundos, o telhado em duas águas - com exceção da segunda etapa onde 
foi utilizada a platibanda - mesclados com elementos da casa moderna como 
zoneamento de funções e a utilização de medidas mínimas. A consequência 
disso é que as casas não apresentam espaços de permanência, apenas 
espaços funcionais destinados às necessidades diárias. 
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Os desejos

Ainda que o princípio estruturador da maioria dos conjuntos habitacionais no 
Brasil seja a rigidez e a seriação, mudanças nas unidades de habitação ao 
longo do tempo são perceptíveis. Da busca pela identidade às ampliações e 
adequações espaciais, que atendam as reais necessidades dos habitantes, 
tendem a romper com os padrões e com a homogeneidade dos loteamentos. 
Situação que não foi diferente no Parque das Laranjeiras. Por abrigar 
famílias de classe média, tais reformulações foram ainda mais contundentes 
chegando a transformar totalmente a composição de algumas unidades. A 
partir da comparação entre esses dois momentos - o do modelo e o dos 
desejos - foi possível detectar os seguintes padrões de alterações:

1. O desejo pelo carro individual, pela segurança e pela 
economia familiar: essa foi a alteração mais recorrente nas 
casas da 1ª a 4ª etapa. Nelas, o afastamento frontal foi coberto, 
eliminando-se o jardim frontal, com a construção de uma nova 
fachada na testada do terreno. O espaço gerado é utilizado 
como garagem para comportar de dois a três veículos; pontos 
comerciais; ou varandas cobertas. Tal solução isola toda a 
frente do terreno com grades e portões que, na justificativa de 
moradores entrevistados, denota também preocupação com a 
segurança. 

2. O desejo por mais espaço: a mudança na configuração 
dos grupos familiares foi responsável por levar à alteração 
do espaço doméstico. Nesse caso, as ampliações foram 
construídas nos afastamentos laterais para gerar suítes, sala 
de jantar, escritórios ou ampliar o tamanho dos quartos. 

3. Desejo do lazer doméstico: outro padrão detectado foi a 
construção de edículas no fundo do terreno. Espaços que 
abrigam, em sua maioria, churrasqueiras destinadas ao lazer 
e a reuniões festivas e familiares. Em alguns casos, tais 
acréscimos funcionam também como cômodos de apoio e 
áreas de serviços. 

4. Desejo pelo padrão estético da casa dos “ricos”: nesse 
caso as transformações buscaram assemelhar as casas 
originais alinhadas com a estética do conjunto habitacional, às 
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atuais residências reproduzidas em condomínios fechados ou 
casas ocupadas por famílias de renda mais alta. Característica 
observada, sobretudo, nas casas da 5ª etapa que, desde a 
ocupação, destinavam-se a grupos familiares mais abastados.

5. 

Figura 6 - A casa original e outra já alterada, seguindo modismos como o muro 
de Blindex. Acervo do autor.

Cabe ressaltar que os padrões, ou desejos, apresentados foram combinados 
de maneiras diversas, gerando um conjunto bastante heterogêneo, 
constituindo paisagens distintas ao longo do tempo e que, hoje, remetem 
minimante à imagem das habitações do conjunto habitacional Parque das 
Laranjeiras, planejado na década de 1970. 

Figura 7 - Diagramas que ilustram o processo de ampliação das casas. Acervo do autor.
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CONCLUSÃO

Ao revelar feições de um bairro, como uma mostra dos conjuntos habitacionais 
pensados e construídos na década de 1960 e 1970, o estudo do Parque das 
Laranjeiras permitiu ampliar o universo de discussão sobre a estruturação do 
tecido urbano de Goiânia, sobretudo, do espraiamento da cidade para além 
do projeto de construção da capital.

As reformas e as infinidades de configurações encontradas revelaram que, 
mesmo se tratando de grupos familiares relativamente homogêneos, as 
demandas espaciais e estéticas apresentam-se de formas distintas. O que 
coloca em questão, mais de um século depois, a construção de conjuntos de 
habitações seriadas – os modelos. 

O olhar sobre as casas do Parque das Laranjeiras revelou uma série de 
hábitos e necessidades de famílias goianienses como: a forte presença do 
automóvel individual nas necessidades das famílias; espaços de reunião e de 
lazer – varandas - nos ambientes domésticos; a necessidade de espaço além 
das regras da funcionalidade; o medo da violência urbana; a imagem como 
elemento identitário; modismos arquitetônicos. Aspectos que criam relações 
de pertencimento, fazendo da edificação mais que um mero objeto funcional, 
mas um lar para quem nela irá habitar – o desejo.

Reconhecer tais questões amplia o universo de discussão da arquitetura, em 
específico da concepção do espaço doméstico, trazendo a dimensão das 
pessoas e do mundo real para esse processo.
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Resumo

No período que compreende a virada da década de 1950 para a década de 1960, 
várias convicções e princípios estabelecidos no âmbito da produção cultural brasileira 
estavam sendo questionados por artistas e intelectuais, em decorrência das mudanças 
substanciais ocorridas após as rupturas com as vanguardas modernas. Assim, 
manifestações e movimentos trouxeram o audacioso projeto de transformar a forma 
de pensar a arte – plástica, visual, música, teatro, dentre outras – e a arquitetura, 
buscando, sobretudo, uma ressignificação de seus lugares e papéis na sociedade. Em 
geral, houve o discurso de colocar a produção desenvolvida como importante elemento 
de uma cultura menos elitizada e mais acessível às camadas populares.

Dentro deste contexto, desdobrou-se a atuação profissional da arquiteta ítalo-brasileira 
Lina Bo Bardi (Roma, 1914 - São Paulo, 1992). Ao final da década de 1950, ela foi 
convidada a desenvolver o projeto do edifício sede do Museu de Arte de São Paulo 
- MASP (1957-1968), um de seus mais icônicos trabalhos. O museu foi inaugurado 
somente dez anos mais tarde, em meio aos turbulentos anos do final da década de 
1960, quando o país vivia o período mais duro da ditadura militar. Corporificando uma 
série de princípios para a prática cultural, existentes na visão da arquiteta, a intervenção 
foi responsável ainda por trazer à cidade de São Paulo um espaço público democrático, 
um dos poucos vazios na paisagem urbana da Avenida Paulista, a ser ocupado de 
maneira descondicionada pelas pessoas. Com o passar das décadas, enquanto a 
região foi se adensando em um ritmo cada vez mais acelerado, o espaço do MASP 
foi se consolidando como um foco e ponto de encontro de manifestações, passeatas, 
carnaval, shows, eventos culturais e feiras, dentre uma diversidade de outros usos. 

O presente artigo fundamenta-se na premissa de que este e outros dos espaços urbanos 
projetados por Bo Bardi foram concebidos como espaços de resistência. Deste modo, 
busca-se analisar os princípios evidenciados nos projetos da arquiteta, com destaque 
para o MASP, visando compreender o conceito de participação do cidadão sobre o 
espaço público e de ação cultural na sua visão, bem como o forte sentido político 
que conformou-se na sua produção a partir desta proposta. Para tanto, apresenta-se 
uma análise referenciada sobre a obra, considerando como fonte primária de pesquisa 
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os escritos da própria arquiteta, elementares dentro da sua concepção. Dentro das 
conclusões obtidas a partir desta análise, destaca-se que a arquiteta apresentou 
uma visão de cultura associada a desintelectualização, sendo que o sentido social 
do museu começaria na sua própria relação com a cidade. Além disso, nota-se que 
outros projetos desenvolvidos estiveram embasados em ideais comuns, colocando os 
edifícios com uma abertura à ações eventuais de caráter cívico e coletivo, como foi o 
caso do Solar do Unhão (1959-1963), do SESC Fábrica Pompeia (1977-1986) e do 
Teatro Oficina (1980-1991). 

PALAVRAS-CHAVE: Lina Bo Bardi; Espaço público; Arquitetura e Política.

Abstract

In the period from the turn of the 1950s to the 1960s, artists and intellectuals, because 
of the substantial changes that occurred after the ruptures with the modern avant-garde, 
were questioning various convictions and principles established within the scope of 
Brazilian cultural production. Thus, manifestations and movements brought the bold 
project of transforming the way of thinking art - plastic, visual, music, theater, among 
others - and architecture, seeking above all, to redefine their places and roles in society. 
In general, there was the discourse of placing developed production as an important 
element of culture, less bourgeois and more accessible to the popular strata.

Within this context, the professional work of the Italian-Brazilian architect Lina Bo 
Bardi (Roma, 1914 - São Paulo, 1992) unfolded. At the end of the 1950s, she began 
to develop the project for the São Paulo Art Museum - MASP (1957-1968), one of 
her most iconic works. The museum opened only ten years later, amid the turbulent 
years of the late 1960s, when the country was experiencing the toughest period of the 
military dictatorship. Embodying a series of principles for cultural practice present in 
the architect’s vision, the intervention was also responsible for bringing to the city of 
São Paulo a democratic public space, one of the few voids in the urban landscape of 
Paulista Avenue, occupied in a deconditioned manner by people. Over the decades, 
while the region has been growing at an ever-faster pace, the MASP space has been 
consolidating itself as a focus and meeting point for demonstrations, marches, carnivals, 
concerts, cultural events and fairs, among a variety of other uses. 

This article assumes that Bo Bardi conceived this and others of urban public spaces 
as spaces of resistance. From this, we seek to analyze the principles evidenced in 
the architect’s projects, with emphasis on MASP, aiming to understand the concept of 
citizen participation on public space and cultural action in Bo Bardi’s view, as well as 
the strong political sense that conformed in her path with this proposal. Therefore, the 
paper presents a referenced analysis of the work, considering as primary source of 
research the writings of the architect herself, elementary in her conception. Within the 
conclusions obtained from this analysis, it is noteworthy that the architect presented 
a view of culture opposed to intellectualization, and the social sense of the museum 
would begin in its own relationship with the city. Besides that, Bo Bardi developed other 
projects based on common ideals, placing the buildings with an openness to eventual 
actions of civic and collective character, as was the case of Solar do Unhão (1959-
1963), SESC Pompeia Factory (1977-1986) and the Oficina Theater (1980-1991).

KEYWORDS: Lina Bo Bardi; Public place; Architecture and Politics.
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POR UMA ARQUITETURA À SERVIÇO DO POVO

No campo da arquitetura brasileira, a década de 1950 foi um momento de 
efervescência cultural e repercussão de debates de diversas naturezas, 
que desenvolvia-se principalmente sobre o legado do Movimento Moderno. 
Podendo ser encarada como continuidade ou ruptura, a produção que 
desenvolveu-se a partir dos anos de 1950 apresentou, sobretudo, um 
reconhecimento e consequente posicionamento frente à produção anterior.

Inserido neste momento de crítica e revisões de ideais, estabeleceu-se a partir 
dos arquitetos de São Paulo a chamada linha paulista no campo da arquitetura, 
alternativa à já consolidada “escola carioca”. Seguindo a tendência formal e 
construtiva do “brutalismo”, que então apresentava diferentes expressões na 
cena internacional, a linha paulista trouxe atenção para a associação entre 
o caráter ético e o estético da arquitetura (SEGAWA, 2010). Encontrando 
bastante fomento na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 
de São Paulo – tendo como figura central Vilanova Artigas (1915-1985) – esta 
“escola” encontrou um cenário propício ao seu desenvolvimento. 

Contudo, nesta conjuntura, frente a esta arquitetura que firmava-se, a 
produção da arquiteta de origem italiana Lina Bo Bardi (1914-1992) apareceu 
no Brasil, não completamente alinhada ao discurso da linha paulista, mas com 
uma postura relativamente excêntrica (BASTOS; ZEIN, 2011). A arquiteta, 
que havia sido responsável por uma intensa campanha jornalística1 na Itália 
ainda no início da década de 1940, ligada à importantes nomes como Gio 
Ponti (1891-1979) e Giuseppe Pagano (1896-1945), havia desembarcado no 
Brasil em meados da mesma década, juntamente com seu esposo Pietro 
Maria Bardi (1900-1999)2. Estabelecendo-se em São Paulo, em 1947 o casal 
foi convidado por Assis Chateaubriand (1892-1968)3 para fundar e dirigir um 
museu de arte na cidade, instituição que carregava o ideário de formação e 

¹Neste período, ela atuou intensamente, escrevendo em publicações que traziam para o debate 
público temas relativos à modernidade, à arquitetura tradicional produzida sem arquitetos, ao modo 
de vida das pessoas e ao comportamento da mulher.

² Bardi era então bastante respeitado na Europa, tendo atuado como jornalista e influente marchand.

³Empresário de comunicações de grande renome e influência no Brasil, Chateaubriand foi uma 
figura bastante próxima do casal Bardi e um dos grandes responsáveis pela criação do Museu de 
Arte de São Paulo (MASP) em 1947, patrocinando o empreendimento.
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educação do povo a partir da arte. 

Em 1950, com o museu se consolidando, a arquiteta seguiu sua produção 
jornalística como crítica de arquitetura e da cultura corrente fundando 
a revista “Habitat - Revista das Artes no Brasil”. A ideia central estava em 
movimentar um debate aberto ao grande público, sendo que a publicação 
poderia ser encontrada em bancas de revistas (GRINOVER, 2018), visão 
democrática que alinhava-se com a proposta do próprio museu. Há ainda a 
recorrente discussão, através da revista, da importância da cultura popular 
brasileira, expressa na arte e na arquitetura produzida de maneira vernacular 
e espontânea, sobretudo em regiões periféricas e comunidades carentes.

Nestes anos de 1950, Bo Bardi projetou poucas obras, embora de grande 
repercussão, como foi o caso da sua própria residência no Morumbi (1950-
1951). Além disso, entre 1955 e 1957 Bo Bardi iniciou atividade de docência 
da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, sendo convidada em 1958 
para ministrar aulas na Universidade Federal da Bahia, ao que mudou-se 
para Salvador e iniciou uma série de ações culturais na cidade. A vivência 
cotidiana com a cultura popular da região Nordeste estabeleceu-se como 
fundamental na construção de seus conceitos, sendo a base de muitos dos 
seus ideais (RUBINO; GRINOVER, 2009). Durante o período a arquiteta 
esteve envolvida com o projeto de restauro do Solar do Unhão (1959-1963), 
além da própria direção do Museu de Arte Moderna da Bahia que veio a 
instalar-se em tal conjunto. 

Inaugurado em 1963, um ano antes do golpe militar ocorrido no país, a obra é 
uma importante referência de um período de intensa efervescência cultural no 
estado da Bahia, que esteve voltada principalmente para as manifestações 
de caráter popular. Vale notar que o período em que Bo Bardi atuou como 
diretora do MAM Bahia coincidiu com os anos de formação e início de atuação 
profissional de várias figuras ligadas à cultura em Salvador – como Glauber 
Rocha (1939-1981), Caetano Veloso (1942), Gilberto Gil (1942), Torquato 
Neto (1944-1972), Gal Costa (1945), Maria Bethânia (1946), dentre outros 
–, sendo fundamental para a construção dos ideais de movimentos como a 
Tropicália e o Cinema Novo (BASUALDO, 2007).

No âmbito da produção cultural, Bo Bardi4 aponta que, durante a década de 

4 No texto “Inatualidade da cultura”, originalmente publicado em 1958. 
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1950, “os espetáculos continuam sendo monopólio dos poucos eleitos e a 
massa está excluída e continua na ignorância a respeito da arte” (BARDI, 
1958 in RUBINO; GRINOVER, 2009, p.94). Em contraposição a isso e como 
desdobramento direto do interesse pela cultura popular, suas ações culturais 
mostraram-se como crítica ao padrão burguês das artes – teatros como 
espetáculos frios e elitizados, museus como espaços excludentes –, mais 
encarnadas e permeadas pela vida e espontaneidade.

Assim, Bo Bardi carregou suas obras de um espírito democrático, voltado 
para o popular como potência na construção da identidade nacional e para a 
desintelectualização da cultura. Houve, sobretudo, um audacioso objetivo de 
mudar a realidade social e ser resistência ao autoritarismo da ditadura militar 
implantada no país, sendo que as artes, a arquitetura e as ações culturais 
promovidas por ela, eram alguns dos meios para chegar a este fim. Vivendo 
entre São Paulo e Salvador, este é precisamente o momento em que Bo 
Bardi desenvolveu um dos mais importantes e emblemáticos projetos de sua 
trajetória profissional: a sede do Museu de Arte de São Paulo - MASP (1957-
1968)5.

O SINGULAR NO MUSEU DE ARTE DE SÃO PAULO 

A ser implantado na Avenida Paulista, o projeto de Lina Bo Bardi para o 
MASP visava, inicialmente, expressar a modernidade da cidade, grande 
polo econômico e de promoção cultural do país. O MASP revisou o sentido 
tradicional de museu, alinhando-se em uma chave onde ele deveria ser 
espaço de formação e educação cidadã, em detrimento da preservação 
e conservação das obras (RUBINO, 2002). Assim, aproxima-se mais do 
conceito americano6 de vanguarda para os museus de arte moderna do que 
do tradicional padrão europeu. 

O terreno para o MASP estava localizado entre o parque do Trianon e 
um vale, apresentando uma ótima vista da cidade. Ao longo dos anos, Bo 

5 Trata-se do antigo Museu de Arte, fundado por ela e seu marido Pietro Maria Bardi em 1947.

6 O conceito do MASP alinha-se aos ideais dos museu de arte moderna americanos (GRINOVER, 
2018) e de outros Museus de Arte Moderna no Brasil, com destaque para o MAM/RJ, que estava 
sendo construído no mesmo período, projetado por Reidy (1952-1967).
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Bardi7, a prefeitura e os demais agentes envolvidos na idealização do MASP 
construíram um discurso de que a família que havia doado este terreno à 
prefeitura “impôs como condição a manutenção daquela vista, que deveria 
ficar para sempre na história da cidade” (BARDI, sd in FERRAZ, 2015a, p.4). 
Contudo, é importante destacar que, segundo pesquisas históricas recentes, 
esta exigência de fato nunca existiu8 (ANGIOLILLO, 2019), sendo, portanto, 
um princípio que deve ser creditado unicamente à concepção de Bo Bardi 
para a intervenção, estando presente desde os seus primeiros estudos para 
o projeto.

O projeto foi inaugurado em 1968, onze anos após o início de sua concepção, 
devido à diversos atrasos, configurando-se como um importante equipamento 
de promoção cultural para a cidade de São Paulo e um dos principais polos 
de cultura do país. Contudo, além disso, o projeto do museu traz um forte 
protagonismo para o espaço público, já desde os seus primeiros estudos 
de ocupação, com a integração do edifício à cidade, mas também grandes 
inovações no âmbito cultural. Segundo Pereira, o MASP apresentava uma 
clara dimensão social, sendo que  

O projeto era combativo, denunciava os abusos 
formais, os excessos decorativos e o estilismo 
epidêmico, ao mesmo tempo que clamava por 
mais ética e moral na arquitetura. Na visão da 
arquiteta no projeto, estava embutida uma nova 
proposta de monumento, que não vinha oprimir 
a população com sua dimensão, mas servi-la. 
(PEREIRA, 2014, p.113).

Assim, nota-se que a influência da cultura popular nordestina sobre Bo 
Bardi aparece claramente no ideal de “arquitetura pobre” (BARDI, 1993 
in FERRAZ, 2018, p.100) presente no MASP, onde a arquiteta optou por 
soluções simples, mas impregnadas de um forte caráter popular e coletivo. 
Neste sentido, Perrotta-Bosch (2014) defende que este viés fica evidente a 
partir de uma análise mais atenta sobre os próprios desenhos produzidos por 

7 No texto “Museu de Arte de São Paulo”, publicado originalmente em 1993.
.
8 Segundo o historiador italiano Daniele Pisani, trata-se de uma mentira construída ao longo 
dos anos para justificar a escolha pelo projeto proposto por Bo Bardi, em detrimento do projeto 
desenvolvido por Affonso Eduardo Reidy (1909-1964) para o MASP (ANGIOLILLO, 2019).
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Bo Bardi para o projeto, antes e durante sua vivência em Salvador. Se em 
um primeiro momento os estudos são bastante técnicos, objetivos e voltados 
para a definição da arquitetura, após a experiência na Bahia eles assumem 
uma dimensão mais humana, incorporando a poderosa energia da ocupação 
do povo sobre o espaço, capaz de transformar e dar novos significados para 
o lugar. Desta forma, nestes últimos croquis o edifício é colocado em um 
segundo plano, sendo que o destaque está nas atividades coletivas a se 
desenrolarem de maneira livre e descondicionada pelas pessoas (Figura 01).

FIGURA 01. Croqui de Lina Bo Bardi para o projeto do Museu de Arte de São Paulo - MASP. 

Fonte: FERRAZ (2018, p.111).

Visando tal objetivo, a arquiteta optou pela divisão do programa de 
necessidades em dois grandes setores, um acima do nível da rua, elevado, 
e outro abaixo da mesma, de maneira a liberar um grande espaço vazio 
conectado diretamente à Avenida Paulista. Para Aldo Van Eyck (1918-1999), 
renomado arquiteto holandês que também enxergava a arquitetura como um 
importante instrumento a serviço da sociedade, esta solução de Bo Bardi é um 
ponto chave dentro da concepção do museu. No texto “Um dom superlativo”, 
originalmente publicado em 1997, o autor coloca que “o gesto [de liberar um 
grande espaço vazio conectado à Avenida Paulista] é de tirar o fôlego, e 
majestoso também, pois ela não só manteve a cidade aberta nesse ponto 
espetacular, mas também construiu um espaço enorme para o povo. Para o 
seu povo, pois assim é que ela o via” (EYCK, 1997 in FERRAZ, 2015a, p.48). 

A ambição da arquiteta pela ocupação do vão livre pelas pessoas fica clara 
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já em seus croquis para o MASP (FERRAZ, 2018). Nestes desenhos é 
recorrente a representação de um grande número de usuários convivendo 
e desenvolvendo diferentes atividades coletivas sobre o espaço projetado, 
com a vida cotidiana permeando os espaços propostos. Como acontece 
em diversos de seus desenhos, as marcas da ação humana e da ação do 
tempo sobre o edifício também são representadas. Assim, destaca-se um 
dos seus croquis (Figura 02) que representa o futuro do vão do edifício, com 
uma série de pichações sob a laje onde pode-se ler a palavra “LIBERDADE” 
com destaque. A escolha desta palavra para o desenho não é aleatória, mas 
parece bem alinhada a toda a ideia de Bo Bardi para a proposta, onde ela 
buscou, sobretudo, inserir a liberdade como parte da vivência cotidiana das 

pessoas.

FIGURA 02. Croqui de Lina Bo Bardi para o projeto do Museu de Arte de São Paulo - MASP. 

Fonte: FERRAZ (2018, p.101).

Desta forma, tem-se que a inserção de um espaço vazio de grandes 
dimensões e de uso público, diretamente ligado à cidade, parece ter sido 
um dos maiores princípios geradores do conceito do projeto. Para Montaner,

Bo Bardi foi radical em todas as obras que 
abordava. Seu edifício público mais importante, o 
MASP, Museu de Arte de São Paulo (1957-1968), 
é o museu mais transparente e de maior planta 
livre já construído. [...] O MASP eleva-se sobre 
o solo como se estivesse se desculpando por ter 
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eliminado o antigo belvedere. (MONTANER, 2001, 
p.15).

O potencial para aglutinar pessoas com diferentes perfis sociais e propiciar 
distintas formas de participação no espaço da cidade sempre esteve inerente 
ao MASP, como comprovado pelo número e repercussão de eventos que 
seguidamente acontece na praça. Neste sentido, é bastante emblemático o 
fato do MASP ter sido inaugurado no ano de 1968. Trata-se do ano em que 
acirravam-se as manifestações populares em oposição à ditadura, que em 
breve seriam suprimidas pelas implicações do Ato Institucional n.59 e pelo 
início dos “anos de chumbo”10.

FIGURA 03. Vista do Museu de Arte de São Paulo - MASP a partir da Avenida Paulista. Fonte: 

acervo do autor, outubro de 2018.

Vale notar que, durante a década de 1960, boa parte das manifestações 
populares em oposição à ditadura realizadas em São Paulo ocorriam na 
região central da cidade. Contudo, com o passar das décadas, a Avenida 
Paulista, tendo o vão do MASP como ponto principal (Figura 03), consolidou-
se como foco de encontro de manifestações, carnaval, shows, eventos 

9 Ato instituído inicialmente como medida provisória, em 1968, mas que foi revogado somente em 
1978. Este ato dava maior poder aos órgãos de fiscalização e repressão no Brasil, estabelecendo 
a censura e a tortura como práticas correntes no país.

10 Período compreendido entre dezembro de 1968, com a promulgação do AI-5, até 1976, quando 
a ditadura militar começou a enfraquecer. Nesse período ocorreu o desmantelamento de diversas 
formas de oposição à ditadura, com intensificação da censura de produção cultural, além de 
perseguição e tortura de figuras que, de alguma forma, eram entendidas como opositores.
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culturais e feiras, dentre uma diversidade de outros usos. Em conferência 
realizada em 1990, Bo Bardi cita a impressão que o músico norte-americano 
John Cage (1912-1992)11 teve sobre o lugar, remontando exatamente estes 
potenciais do MASP:

Quando o músico e poeta americano John Cage 
veio a São Paulo, de passagem pela avenida 
Paulista mandou parar o carro na frente do 
MASP, desceu, e andando de um lado para outro 
do belvedere, os braços levantados, gritou: “É 
a arquitetura da liberdade!”. Acostumada aos 
elogios pelo “maior vão livre do mundo, com 
carga permanente, coberto em plano”, achei que 
o julgamento do grande artista talvez estivesse 
conseguindo comunicar aquilo que queria dizer 
quando projetei o MASP: o museu era um “nada”, 
uma procura da liberdade, a eliminação de 
obstáculos, a capacidade de ser livre perante as 
coisas. (BARDI, 1990 in RUBINO; GRINOVER, 

2009, p.166).

Analisando o discurso de Bo Bardi sobre o projeto do vão do MASP, tem-se 
que o espaço foi concebido como lugar para expressão da liberdade. Assim, 
não é difícil entender as razões dele ter se tornado, com o passar dos anos, 
um importante foco de manifestações e protestos populares.  Mesmo após a 
construção de muitos outros equipamentos públicos e culturais pela cidade, 
o lugar continua representando uma preponderância no que concerne à 
capacidade e potência de concentração de cidadãos. Segundo Oliveira, o 
gesto de Bo Bardi para o projeto do MASP originou o “único momento de 
respiração, de pausa nessa longa avenida de São Paulo, hoje inteiramente 
verticalizada” (OLIVEIRA, 2014, p.60), sendo que:

É um vazio impregnado de possibilidades que 
configura lugar de encontro, de troca, praça, ágora 
democrática, espaço aberto a manifestações 
de diversos tipos, feira de antiguidades, 
concentrações políticas, apresentações musicais, 
exposições de arte, performances, espaço de 

11 Um dos grandes revolucionários da cena musical de vanguarda norte-americana neste momento.
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lazer. [...] é um lugar de escuta do outro, aberto 
ao acaso, isto é, ao indeterminado. Esse “intervalo 
silencioso” é um motivo nuclear na obra de Lina, 
é o lugar da não repressão de qualquer impulso, 
dentro do melhor espírito surrealista. (OLIVEIRA, 
2014, p.60).

Sob esta perspectiva, pode-se pensar que o espaço público criado por Bo 
Bardi para o vão do MASP (Figura 04) poderia muito bem ter abrigado as 
manifestações artísticas12, tão populares na virada da década de 1960 para 
1970. No pensamento da arquiteta, assim como para muitos dos artistas e 
pensadores contemporâneos, as ações culturais deveriam ser acessíveis, 
abertas ao povo e permeadas de um espírito libertário, sendo que a integração 
ao espaço público da cidade poderia ser uma chave fundamental para este 
processo. 

Quanto aos dois robustos pórticos que sustentam as lajes do edifício, vale 
destacar que eles só foram pintados na cor vermelha na década de 1990, 
mais de vinte anos após a inauguração do MASP. Durante o período da 
ditadura militar, a mentalidade conservadora das pessoas e dos militares 
enxergava com suspeita o uso desta cor, associando-a diretamente com o 
pensamento comunista (RUBINO, 2002). Neste sentido, destaca-se que os 
pórticos do edifício do MASP só vieram a ser pintados de vermelho na década 
de 1990, mais de vinte anos após a sua inauguração, tendo como justificativa 
para a pintura questões técnicas – impermeabilização da estrutura – e os 
ideais da arquiteta, utilizando a mesma cor do Museu de Arte Moderna 
da Bahia (1959-1963) em referência à cultura popular. A ditadura já havia 
chegado ao fim desde meados da década anterior, sendo que este gesto, que 
poderia facilmente ter sido enxergado pelos militares como algo subversivo, 
foi executado sem complicações.

12 Destaca-se, sobretudo, as experiências de performance no espaço urbano desenvolvidas no 
final da década de 1960 por Hélio Oiticica (1937-1980) e por Lygia Pape (1927-2004).
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FIGURA 04. Vista do vão livre do Museu de Arte de São Paulo - MASP a partir da escada de 

acesso à pinacoteca. Fonte: acervo do autor, outubro de 2018.

Ao propor um espaço público democrático, a ser ocupado de maneira 
descondicionada pelas pessoas, o projeto de Bo Bardi remete à totalidade de 
seu conceito para o museu. Em sua concepção cultural – desenvolvida em 
outros projetos como o Solar do Unhão (1959-1963), em Salvador, o Sesc 
Fábrica da Pompeia (1977-1986) e o Teatro Oficina (1980-1991), ambos em 
São Paulo – a arquiteta sempre carregou a visão de cultura associada a 
desintelectualização. Assim, Bo Bardi13 apontou que foi “neste novo sentido 
social que se constituiu o Museu de Arte de São Paulo, que se dirige 
especificamente à massa não informada, nem intelectual, nem preparada” 
(BARDI, sd in FERRAZ, 2015a, p.4), onde fica manifesto o seu interesse por 
uma mudança expressiva na prática cultural. Ainda segundo ela:

Um recanto de memória? Um túmulo para múmias 
ilustres? Um depósito ou um arquivo de obras 
que, feitas pelos homens para os homens, já 
são obsoletas e devem ser administradas com 
um sentido de piedade? Nada disso. Os museus 
novos devem abrir suas portas, deixar entrar o ar 
puro, a luz nova. Entre passado e presente não há 
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solução de continuidade. É necessário entrosar a 
vida moderna, infelizmente melancólica e distraída 
por toda espécie de pesadelos, na grande e nobre 
corrente da arte. (BARDI, sd in FERRAZ, 2015a, 
p.4).

FIGURA 05 e 06. Croqui de Bo Bardi representando ocupação do vão livre do MASP 
com o Circo Piolin e imagem real do MASP com o circo funcionando, no ano de 1972. 
Fonte: FERRAZ (2018, p.113).

As intenções de Bo Bardi para o espaço público do MASP, que deveria ser 
menos ligado à uma cultura elitista e mais conectado à cultura popular, ficam 
ainda expressas em vários de seus croquis, onde a arquiteta representou o 
espaço do vão ocupado pelo Circo Piolin (Figura 05). Vale notar que no Brasil 
deste período o circo representava uma das maiores expressões da cultura 
popular, sendo que esta perspectiva de apropriação pública do espaço, de fato 
concretizada em 1972 (Figura 06), exprime claramente os ideais de Bo Bardi 
para a ação cultural. Além disso, destaca-se que, dentro da concepção da 
arquiteta, o museu deveria ser aberto e gratuito, não sendo prevista por ela a 
bilheteria que delimita hoje a fronteira entre o espaço público e o institucional. 
A visão do papel social e educativo da cultura começaria, portanto, na maior 
acessibilidade dada ao espaço.

É necessário reconhecer que o ideário de produção cultural associada ao 
povo, como fator fundamental para a desestetização, foi princípio elementar 
de boa parte da trajetória de Bo Bardi. A própria arquiteta14 ressaltou que 
o “detentor desta total liberdade do corpo, desta desinstitucionalização, é o 
povo” (BARDI, 1993 in FERRAZ, 2018, p.234), sendo evidente o interesse 

14  No texto “A fábrica da Pompeia”, publicado originalmente em 1993.
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pelo potencial criativo das camadas populares do país enquanto agente de 
transformação da produção cultural. 

Assim, Bo Bardi concebeu uma forma de arquitetura que propunha-se a 
libertar o homem para novos comportamentos. Segundo Ferraz (2015b, 
p.29), na concepção da arquiteta o objetivo maior estava em estimular a ação 
coletiva, a convivência entre as pessoas, sendo esta a “fórmula infalível de 
produção cultural”. Neste sentido, nota-se também uma forte aproximação 
entre os ideais da arquiteta com os do teórico José Teixeira Coelho Netto15, 
que aponta:

Os espaços atuais não são vividos, são espaços 
vistos. [...] Mas a vida não é um teatro – pelo menos 
não sempre, e o ver precisa ser substituído pelo 
viver, pelo sentir, e que em arquitetura se define 
pelo experimentar, tocar, percorrer, modificar: numa 
palavra, ação. [...] E se esse espaço não pode ser 
constantemente modificado pela própria natureza 
do projeto arquitetural, pelo menos se modifique 
a percepção desse espaço; [...] Temporalizar o 
espaço: propor um espaço que se modifica pela 
possibilidade de vivê-lo realmente, de percorrê-lo. 
(COELHO, 1979, p.78-80).

As ambições de Bo Bardi para todo o equipamento cultural do MASP eram 
bastante pretensiosas, no âmbito da sua significância cultural. Contudo, é 
possível que as intenções relativas ao espaço público do MASP não previssem 
a importância cívica que o lugar representaria para a cidade de São Paulo, 
mesmo depois de cinquenta anos após a sua inauguração. Desta maneira, a 
contribuição do projeto para a cidade acabou extrapolando as conformações 
de seu programa de necessidades culturais, conformando diferentes formas 
de resistência. Se por um lado a proposta ofereceu à cidade um espaço 
público aberto às livres e descondicionadas apropriações dos usuários, palco 
de inúmeros eventos, por outro o conceito do museu carregou um forte papel 
acessível e educativo, algo essencial dentro da visão de Bo Bardi.

Analisando o conjunto da obra da arquiteta nota-se que, assim como o projeto 

15 Museólogo e professor universitário, Coelho Netto é autor de diversos livros que abordam a 
produção cultural, atuando ainda como curador-coordenador do Museu de Arte de São Paulo 
(MASP) entre os anos de 2006 e 2014.
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do MASP, muitos outros de seus trabalhos apresentaram implicações sociais 
e éticas (LIMA, 2014). Suas obras seguiram uma linha humanista, atenta 
a ocupação das pessoas sobre os espaços, distanciando-se da arquitetura 
de edifícios monumentais e teatralizados, característicos do Movimento 
Moderno. O caráter monumental da arquitetura do MASP existe e é bastante 
evidente, embora esteja intrinsecamente associado à sua dimensão cívica. 
Nota-se, sobretudo, um posicionamento político de Lina a partir dessa 
proposta, algo que pode ser lido como uma estratégia para a construção de 
um país socialmente mais justo.  
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Resumo   

Em consequência a mentalidade contemporânea, em que muito se exalta a liberdade 
que o homem possui de exercer o seu individualismo e sua autonomia corporal, surge 
um paradoxal problema contemporâneo: A “Privação sensorial” (SENNET, 2008, p.15). 
Por estar focado apenas no “eu” e pouco interagir com o seu redor, a privação sensorial 
é fruto desta desconexão que a maioria dos sujeitos possuem, atualmente, com o local 
em que estão inseridos. Como resultado desta forma de pensamento o homem passou 
a vivenciar a cidade de maneira diferente. Não a enxergando mais como um todo, mas 
sim como um espaço fragmentado. Os ambientes que antes eram um lugar de vivência 
transformaram-se em meros lugares de passagem. A maior parte das ambiências urba-
nas modificaram, tornando-se locais sem atrativos de permanência. O indivíduo trans-
formou-se no usuário, que utiliza da cidade apenas como um meio de se deslocar. Não 
se prioriza a vivência, mas sim as grandes vias, passagens e velocidade. Tal realida-
de vem sendo observada globalmente e principalmente em centros urbanos. Goiânia, 
capital de Goiás, apesar de ser uma jovem cidade e ter sido planejada também está 
inserida nesse contexto global. A região central apresenta o típico abandono dos cen-
tros urbanos. Locais subutilizados, edifícios históricos abandonados e vias de trânsito 
rápido são facilmente identificados em uma breve caminhada pelo centro. Diante desta 
negligência da vida pública e da desvalorização do humanismo na arquitetura o pre-
sente trabalho buscou investigar o modo como a arquitetura vem sendo pensada, pro-
duzida e vivenciada atualmente. Tomou-se como recorte a região central de Goiânia. 
Área medular do tecido urbano da cidade. Possui valor histórico e arquitetônico, o uso 
é preponderantemente comercial e contém um fluxo contínuo de pessoas. O objetivo 
central deste trabalho é compreender como o centro de Goiânia comunica, estimula e 
interage sensorialmente com os seus vários usuários. O caminho escolhido para essa 
investigação foi em um primeiro momento uma revisão bibliográfica sobre a questão 
da percepção e experiência na arquitetura, através de autores que possuem o foco na 
escala do sensível. Posteriormente foram realizadas visitas in loco, coleta de dados e 
análise do sítio para compreensão da realidade local e suas preexistências. Ao final 
foi realizado o cruzamento das informações bibliográficas, arquivísticas e observações 
para que se identifica-se as peculiaridades e formas de estímulo do Setor Central e 
Sul. Tais dados foram processados em forma de mapas que possibilitam compreender 
como a urbe de Goiânia interfere e interage com seus usuários em termos sensoriais. 
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Realizadas as análises pode-se perceber que a região central de Goiânia suas ruas e 
seus corpos exprimem como é a relação sensorial na cidade contemporânea e a pobre-
za da narrativa urbana. A jovem cidade planejada traduz um pouco do que é viver nas 
grandes cidades brasileiras: a preponderância do veículo em detrimento do pedestre, 
o corpo ignorado e inadequadamente estimulado, o desrespeito à arborização e cal-
çamento urbanos, dentre outras limitações. São essas as sensações capturadas pelos 
olhos fotográficos, de quem observou, cheirou, suou, tropeçou e conheceu a cidade 
mediante seu corpo.

PALAVRAS-CHAVE: Goiânia; Corpo; Sentidos;

ABSTRACT

Because of the contemporary mentality, in which the freedom of man to exert his indi-
vidualism and bodily autonomy is greatly exalted, a paradoxical contemporary problem 
arises: The “Sensory Deprivation” (SENNET, 2008, p.15). Because it is focused only on 
the “I” and has little interaction with its surroundings, sensory deprivation is the result of 
this disconnect that most subjects currently have with the place in which they are insert-
ed. As a result of this way of thinking, man began to experience the city differently. Not 
seeing it as an entire anymore but as a fragmented space. The environments that were 
once a place of experience have become mere places of passage. Most urban environ-
ments have changed, becoming unattractive places to stay. The individual has become 
the user, who uses the city only as a means of moving. The experience is not prioritized, 
but the fast roads, passages, and speed. Such reality has been observed globally and 
especially in urban centers. Goiânia, the capital of Goiás, despite being a young city 
and has been planned is also inserted in this global context. The central region presents 
the typical abandonment of urban centers. Underused locations, abandoned historic 
buildings, and highways are easily identified in a short walk through the center. Given 
this neglect of public life and the devaluation of humanism in architecture, the present 
work sought to investigate the way architecture has been thought, produced and expe-
rienced today. The central region of Goiânia was taken as a cut. It’s a main area of the 
urban tissue of the city. It has historical and architectural value; its use is predominantly 
commercial and contains a continuous flow of people. The main objective of this work 
is to understand how the center of Goiânia communicates, stimulates and sensorially 
interacts with its various users. The path chosen for this investigation was initially a 
literature review on the issue of perception and experience in architecture, through au-
thors who focus on a sensitive scale. Subsequently, site visits, data collection, and site 
analysis were performed to understand the local reality and its preexistences. In the 
end, the bibliographic, archival and observation information was crossed to identify the 
peculiarities and forms of stimulus of the Central and South neighborhood. These data 
were processed in the form of maps that make it possible to understand how Goiânia 
interferes and interacts with its users in sensory terms. Performed the analyzes can be 
seen that the central region of Goiânia its streets and bodies express how is the sensory 
relationship in the contemporary cities and the poverty of urban narrative. The planned 
young city reflects slightly what it is like to live in the large Brazilian cities: the prepon-
derance of the vehicle over the pedestrian, the ignored and inadequately stimulated 
body, the disrespect for urban afforestation and pavement, among other limitations. 
These are the sensations captured by the photographic eyes of those who observed, 
smelled, sweated, stumbled and knew the city through his body.

KEYWORDS: Goiânia; Body; Senses;
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INTRODUÇÃO

“É evidente que uma arquitetura “que intensifique a vida” deva provocar todos 
os sentidos simultaneamente e fundir nossa imagem de indivíduos com nossa 
experiência do mundo. A tarefa mental essencial da arquitetura é acomodar e 
integrar.” (PALLASMAA, 2011, p. 11).

Na contemporaneidade, período no qual os interesses e convicções pessoais, 
a liberdade de ir e vir, e de ter pleno controle do seu próprio corpo tornou-se 
prioridade para o homem, este passou a se desconectar do ambiente em 
que ele vive. Passando a ter com o meio interações sensoriais superficiais. 
E é este processo de perceber de modo superficial, de não se estabelecer 
contato/conexão com o que está ao seu redor, pois já não são mais de seu 
interesse, que é tido como privação sensorial. “O individualismo moderno 
sedimentou o silêncio dos cidadãos na cidade.” (SENNET, 2008, p. 289).

Tal realidade vem sendo observada globalmente e principalmente em cen-
tros urbanos. Goiânia, capital do estado de Goiás, apesar de ser uma cidade 
jovem e ter sido projetada, também está inserida nesse contexto global. A 
região central apresenta o típico abandono dos centros urbanos. Locais su-
butilizados, edifícios históricos abandonados e vias de trânsito rápido são 
facilmente identificados em uma breve caminhada pelo centro.

 Diante deste abandono da vida pública e da “falta de humanismo da arqui-
tetura e das cidades contemporâneas, como consequência da negligência 
com o corpo e os sentidos” (PALLASMAA, 2011, p. 15). O presente trabalho 
busca investigar se região central de Goiânia, em especial os setores Central 
e Sul estão inseridos na realidade global da fragmentação e baixo estímulo 
sensorial para com o usuário.

PERCURSOS DA PESQUISA

OBJETIVOS E JUSTIFICATIVA

O objetivo central deste trabalho é compreender como o centro de Goiânia 
comunica, estimula e interage sensorialmente com os seus vários usuários. 
Compreender por meio do corpo e permanência diária nos bairros analisa-
dos como essa região da cidade estimula experiências e vivências sensoriais 
(tato; olfato; paladar; visão; audição) atualmente, em suas ruas, calçadas, 
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bancos e caminhar.

O presente projeto pretende incitar uma reflexão sobre como a arquitetura 
vem sendo pensada na contemporaneidade. Analisar a cidade sob uma nova 
perspectiva que inclua o usuário de forma mais ativa, participativa e dinâmica.

Para realizar essas aproximação e análise da região central a abordagem 
proposta foi a de percebê-la na complexidade da relação do corpo e seus 
sentidos. A observação participativa, por meio de uma etnografia de rua (RO-
CHA; ECKERT, 2013), permitiu fazer importantes constatações sobre os Se-
tores Central e Sul. Ainda tangenciando a antropologia, utilizou-se Massimo 
Canevacci (1993), que descreve a cidade como uma estrutura polifônica, 
composta por diversos ritmos e sons que vão desde a escala mais íntima do 
indivíduo até os amplos espaços urbanos, potencializando a sua percepção 
e compreensão. A polifonia urbana é percebida no perder-se na cidade, onde 
a sobreposição de informações leva ao seu reconhecimento. Rocha e Eckert 
(2013) e Canevacci (1993) foram apoios que vieram da antropologia urbana 
para compreender a cidade. 

A relação corpo e espaço é o objeto de análise, ou mais especificamente, 
corpo e cidade. Portanto, atenta-se para a ação do corpo e seus sentidos, 
como afirma Pallasmaa:

“toda experiência comovente com a arquitetura é multissensorial; as caracte-
rísticas de espaço, matéria e escala são medidas igualmente por nossos olhos, 
ouvidos, nariz, pele, língua, esqueleto e músculos”. (PALLASMAA, 2011, p. 
39).

Utilizando do método etnográfico urbano o centro de Goiânia se torna o cam-
po de observação da experiência corporal na cidade. Limitado no tempo e na 
curiosidade de quem o registra. 

METODOLOGIA

1º Revisão Bibliográfica.

- Sobre a questão da percepção e experiência na arquitetura;

-Referencial teórico sobre intervenções urbanas – autores que possuem 
como foco a escala do sensível;

2º Pesquisa in loco / objetiva.
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-Coleta de dados de usuários;

-Análise do sítio e local/ compreensão da realidade local e suas pré-existên-
cias;

3º Cruzamento das informações bibliográficas, arquivísticas e observações 
in loco, para que se identifique as peculiaridades do Setor Central e Sul, 
possibilitando estabelecer conexões identitárias com seus frequentadores e 
moradores e assim compreender como a cidade de Goiânia comunica com 
os seus vários usuários.

A partir de uma da seleção de autores que estudem a escala do sensível e a 
relação do corpo com a arquitetura. Optou-se por compreender a cidade de 
maneira próxima e participativa tomando como base etnografia urbana. Ca-
nevacci (1993), Rocha e Eckert (2013) e Pallasmaa (2011) foram os autores 
que serviram de base para esse estudo.

Não se estabeleceu roteiro de visitas, mas sim um raio de análise. Tomando 
a Praça Cívica como centro ordenador dos fluxos da região central e por ser 
um marco urbano com valor histórico e arquitetônico para cidade traçou-se 
um raio de 1,2km a partir da praça. Escolhe-se esse raio de abrangência pois 
decide-se trabalhar prioritariamente com o Centro Histórico de Goiânia, que 
possui o traçado tombado, e importantes áreas verdes do Setor Sul. É uma 
região que engloba uma diversidade de usos, grandes fluxos de pessoas e 
um comércio ativo.

Diante da importância social da arquitetura para a identidade pessoal e cole-
tiva e por compreender que o espaço arquitetônico é o local onde as relações 
sociais se materializam, não foi estabelecido um grupo focal a ser analisado. 
Todas as pessoas que percorriam o centro estavam sendo de alguma ma-
neira estimuladas e se comunicavam com a cidade. Por isso o observador 
buscou se manter atento a comunicação não verbal dos vários usuários que 
percorreram a região analisada.
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Figura 01: mapa raio de análise e bairros analisados.

Fonte: Anna Laura Prado, 2018.

O CORPO E OS SENTIDOS

O CORPO, A ARQUITETURA E A CIDADE

O Corpo e a Arquitetura possuem uma correlação desde o início do desenvol-
vimento humano em sociedades. Na origem das primeiras estruturas arquite-
tônicas criadas pelo homem, o corpo precisava da arquitetura como forma de 
abrigo/proteção. E a arquitetura era produzida para o corpo/indivíduo.  Essa 
relação - corpo/arquitetura - permeou toda a história, desde a antiguidade até 
a contemporaneidade. Porém, ela foi se transformando e adaptando ao longo 
dos tempos.

No decorrer da antiguidade clássica o corpo foi tido como referência métrica 
e estética. Um exemplar dessa relação é o desenho do Homem Vitruviano. 
Esta gravura ilustra as ideias de Vitrúvio e Leonardo da Vinci, na qual “o 
homem é a medida de todas as coisas”. Para eles tudo que era produzido 
pelo homem deveria seguir as proporções do corpo humano. Portanto, tudo 
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o que era esteticamente belo possuía o corpo como referência e razão de 
proporção. 

Durante a arquitetura funcionalista moderna ocorreu uma importante mudan-
ça na relação corpo/arquitetura. O homem passou a ser o corpo que habita/
ocupa e não mais o meio de criação. A arquitetura passou a ser pensada 
como forma de hospedar o corpo e não mais projetada por meio dele. As-
sim sendo a tradição racionalista de origem cartesiana gerou a cisão razão/
mente e corpo/sentidos. A arquitetura não era mais projetada para o corpo e 
tampouco para estimular os sentidos. Não se projetava pensando no corpo 
humano como meio de experimentação e identificação do homem no espaço.

Em consequência a essa cisão gerada na arquitetura funcionalista, a pós-
-modernidade trouxe consigo a necessidade de se repensar a maneira como 
o corpo vem sendo tratado na arquitetura. Autores como Bernard Tschumi, 
Peter Eisenman, Juhani Pallasmaa entre outros trazem à tona a importância 
da “renovação do corpo na arquitetura” (NESBITT, 2013).  Estes autores dis-
cutem sobre a necessidade de se recuperar o protagonismo do corpo, junta-
mente com seus sentidos e movimento, no processo de percepção e criação 
do espaço arquitetônico.

Neste contexto contemporâneo de repensar a relação corpo e arquitetura, 
abre-se espaço para repensar também a relação corpo e cidade. Apesar dos 
debates corpo/arquitetura estabelecidos em meados dos anos 1970 e 1980, 
no contexto de produção e discussão da arquitetura atual, o corpo ainda é 
tratado de modo superficial. Richard Sennet em “Carne e Pedra: O corpo e 
a cidade na civilização ocidental” (2008) analisa como o corpo é trabalhado 
atualmente na arquitetura. Para o autor o mundo moderno sedimentou o indi-
vidualismo, a privação sensorial o que torna menos propício o encontro entre 
corpos, edifícios, espaços e cidades.

Sennet afirma que o modo como os projetos arquitetônicos e urbanos são 
pensados até finais da década de 1990, em sua maioria, e herdeiras de uma 
tradição funcionalista, geram a Privação Sensorial. Na qual o espaço vem 
impedindo as sensações do corpo e a liberdade de movimento.  Consequen-
temente vive-se em um impasse gerado pela privação da experiência, negli-
gência sensorial e corporal na experiência da arquitetura.

[...] a privação sensorial a que estamos aparente-
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mente condenados pelos projetos arquitetônicos 
dos mais modernos edifícios; a passividade, a mo-
notonia, o cerceamento tátil que aflige o ambien-
te urbano [marcam o problema contemporâneo]. 
Essa carência dos sentidos se tornou ainda mais 
notável nos tempos modernos em que tanto se pri-
vilegiam as sensações do corpo e a liberdade dos 
movimentos (SENNET, 2008, p. 15).

Simultaneamente a apatia dos habitantes em relação a cidade diagnosticada 
por Sennet, passa por outro problema sensorial na contemporaneidade: o 
apelo visual. Juhani Pallasmaa discorre sobre o predomínio da imagem e da 
visão no processo de percepção da arquitetura. Para o autor a forma de se 
projetar em arquitetura, em geral, prioriza a visão como forma de compreen-
der e interagir com a arquitetura. Contudo esse “[...] predomino dos olhos e a 
supressão dos outros sentidos tende a nos forçar à alienação e a exteriorida-
de. (PALLASMAA, 2011, p. 17).

Portanto, a forma da relação corpo/arquitetura estabelecida até então não é 
privilegiada. Pois, conforme defendido por Pallasmaa, não existe corpo sepa-
rado de seu lugar no mundo, e não existe espaço desvinculado da imagem de 
nossa identidade pessoal. Desta forma a arquitetura atualmente estabelecida 
prejudica a experiência do homem na cidade, e ao mesmo tempo danifica a 
construção de sua identidade e do espaço. 

Em “Os olhos de pele. A arquitetura e os sentidos” (2011) Juhani Pallasmaa 
discorre sobre a maneira como a relação corpo/arquitetura atual pode ser 
aprimorada. Para o autor a arquitetura não tem como ser percebida em sua 
plenitude apenas pelo somatório de imagens, ou pelos sentidos de forma 
isolada. A arquitetura só pode ser verdadeiramente experimentada em sua 
completa e integrada característica multissensorial (PALLASMAA, 2011, p. 
32). Por isso, é necessário produzir uma arquitetura que articula os sentidos 
e, portanto, a experiência do indivíduo de se fazer parte do mundo e sua 
identidade pessoal.

O corpo é o principal meio pelo qual o homem relaciona-se com o universo 
que o cerca. Portanto, projetar uma arquitetura que estimule os sentidos apri-
morará a relação do sujeito com o espaço. O corpo voltará a ter sua devida 
importância na arquitetura. E o principal benefício será uma experiência de 
vida humana mais efetiva, na qual o indivíduo melhor se conhecerá e ao meio 
a sua volta. 
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EXPERIMENTAÇÃO SENSITIVA DO LOCAL E DA CIDADE

“Eu me experimento na cidade, a cidade existe 
por meio de minha experiência corporal. A cida-
de e meu corpo se complementam e se definem. 
Eu moro na cidade, e a cidade mora em mim.” 
(PALLASMAA, 2011, p. 38)

Conforme discutido anteriormente a arquitetura é diretamente influente na 
percepção do homem no espaço. É através dela que o homem constrói a sua 
experiência de fazer parte do mundo e sua identidade pessoal. Verdade esta 
que está presente em toda forma e escala da arquitetura. Deste modo, o meio 
urbano também atua fortemente na relação corpo/arquitetura. Devido à des-
proporção dos projetos urbanos em relação ao corpo humano, essa relação 
e interferência, no corpo perante o espaço, acontece de maneira distinta às 
realizadas por edifícios ou obras de menor escala.

Na escala urbana o indivíduo é pensado como um corpo que se move, por-
tanto, a maioria dos estímulos sensoriais são visuais para conseguirem cap-
tar a atenção do usuário de forma rápida. Os outros sentidos não são propria-
mente estimulados para intensificar a experiência do usuário no meio urbano.  
Audição, tato, olfato e paladar são explorados de forma secundária, como 
consequência de outras ações propostas pelo planejamento urbano. Existe 
em grandes centros urbanos, principalmente em locais comerciais, uma hi-
perestimulação sensorial, devido ao excesso de cores, grande quantidade 
de ruídos e movimentação de pessoas. Mas este extremo produz um efeito 
contrário ao ideal, pois gera enorme desconforto ao indivíduo e acaba por 
dificultar e o afastar da experimentação da cidade. 

O corpo na escala da edificação possui sensação de estar contido neste. Já 
no espaço urbano, devido à enorme escala do meio em relação ao indivíduo, 
quando os sentidos não são incitados o usuário tem a sensação de estar 
reduzido e distante do ambiente que o cerca. O que acaba por o distanciar 
ainda mais da vivência urbana.

Richard Sennet em “Carne e Pedra: O corpo e a cidade na civilização oci-
dental” (2008) diagnosticou que os projetos urbanos atuais não são pensa-
dos para escala do usuário. A cidade atualmente é projetada prioritariamente 
para o carro. As grandes vias, os fluxos rápidos e os grandes edifícios são 
os elementos que recebem atenção durante o processo de projeto. Sendo o 
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usuário, seu corpo e sentidos esquecidos durante a criação da urbe. 

Sennet afirma que a forma atual de projetar o espaço urbano resultou na 
privação sensorial do indivíduo. O corpo está anestesiado, ele não é esti-
mulado, foi esquecido e agora apenas se move pela cidade sem a perceber 
ou se identificar na mesma. “O corpo se move passivamente, anestesiado 
no espaço, para destinos fragmentados e descontínuos.” (SENNET, 2008, 
p. 11).  Portanto, os sentidos não são efetivamente trabalhados na escala 
urbana, existe um isolamento ainda maior entre corpo/urbe devido a escala/
proporção dos projetos. Pode-se afirmar, então, que a escala urbana, atual-
mente, também possui uma desconexão com o corpo. Essa relação - corpo/
urbe – explora de forma ineficaz os sentidos.

ARQUITETURA COMO EXPERIÊNCIA

CONTEXTO LOCAL

Idealizada para ser um marco de modernidade para o estado de Goiás, na 
década de 30, Goiânia se consolidou como um espaço urbano independente 
a partir dos anos 50.  Embora tenha sido uma cidade planejada e ainda muito 
jovem, a região central apresenta atualmente um acelerado processo de de-
gradação típico de grandes centros urbanos. A região central, em especial o 
Setor Central e Sul, sofre hoje com um aparente desinteresse da população. 
A região está perdendo o vínculo com seus usuários. 

Diante dessa realidade atual do centro, esse trabalho busca investigar se o 
processo de degradação, perca de relevância e se a forma como o traçado 
urbano foi planejado estão resultando em uma anestesia sensorial na cidade. 
Busca-se entender a forma como atualmente o setor Central e Sul se apre-
sentam e comunicam com os seus cidadãos. 

SETOR CENTRAL

Percorrer o centro de Goiânia não é uma tarefa fácil. São muitas pessoas, 
muitos carros e diversas ações que se realizam continuamente. Mesmo que 
o habitante tente permanecer parado e ausente ao que acontece ao seu re-
dor, ele será empurrado, espremido e esbarrado por várias pessoas. Sons, 
cheiros e fatos chamarão a sua atenção. 
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A primeira e mais vívida percepção que o corpo terá é a do forte calor da 
região. Temperaturas elevadas em torno dos 26ºC, mesmo pela manhã. Os 
habitantes procuraram por sombras, mas elas são escassas. Apesar da boa 
arborização nas ruas, principalmente na Av. Goiás, ela é insuficiente para 
trazer frescor nos dias mais quentes.

 As ruas são cheias e movimentadas, existem pessoas andando em todas 
as direções e sentidos. Nos passeios, as pessoas dividem o espaço com 
animais, vasos, comerciantes e mercadorias. As calçadas são estreitas, de-
suniformes, com diferentes níveis e materiais e a todo o momento precisa-se 
subir ou descer degraus que não são sinalizados. Muitas das pavimentações 
estão deterioradas, com buracos e peças soltas. Por isso, não são conside-
radas pelos usuários como locais de descanso ou permanência. O caminhar 
ocorre prioritariamente nas áreas de sombra.

Nas pistas de rolamento dos carros não existe fuga, o automóvel domina 
absoluto. As pessoas têm receio em atravessar a rua. Cruzam a via, de uma 
calçada à outra, quase correndo, pois tem medo, pressa, urgência. O canteiro 
central apesar de imponente pela sua extensão, timidamente convida para 
sentar-se em seus bancos. Ele é visto, mas poucos o utilizam. 

A insegurança é uma constante observada no caminhar. O corpo em uma 
postura de atenção, pronto para se defender caso algo ocorra. 

Tudo no centro acontece com muita intensidade, a quantidade de pessoas, 
carros e o comércio parece deixar tudo exacerbado. A vivência é caótica, os 
estímulos são muitos. A cidade parece de uma maneira muda gritar para ser 
vista. Mas o movimento de tudo que ali acontece parece nos deixar zonzos 
no meio da multidão.
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 Figura 02: mapa identificando pontos de estímulos no Setor Central 
Fonte: Anna Laura Prado, 2018

SETOR SUL

Caminhar pelo setor Sul, é uma experiência muito distinta da vivida no Setor 
Central. As grandes vias ainda estão presentes e os carros cortam a visão 
a todo momento. Mas a quantidade de pessoas e comércio são menores. A 
cidade nessa região parece estar entorpecida. O movimento parece estar 
escondido, nas pequenas vielas ou cruzamentos.

O desenho das ruas trás estímulos muito diversos. Caminhar pelas vias prin-
cipais é ter seu corpo não convidado a estar ali. As calçadas são estaciona-
mento, as fachadas apesar de serem em sua maioria comerciais são robus-
tas, e não convidam a permanecer. Não existe canteiros central, bancos ou 
árvores. É um caminhar solitário pelo espaço, ouvindo os carros, o cheiro de 
asfalto e o calor.

Optando-se por caminhar pelas ruas residências, a sensação de perten-
cimento é maior. O gabarito das casas e muros é menor e mais atrativo. 
Mas em sua maioria não existe ninguém caminhando por ali. A sensação de 
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solitude se confunde com a insegurança. A umidade nessas áreas é maior 
e o corpo se sente um pouco mais relaxado. As calçadas são ainda mais 
desiguais que as do centro. Muitas quebradas e com musgo e estreitas. O 
caminhar pela via é o habitual.

As vielas do Setor Sul trazem vivências muito particulares. Cada qual tem um 
desenho, forma e atividade. Geralmente com muito verde e alguns brinque-
dos. Os grafites parecem ser uma forma de sinalização para convidar a entrar 
nas vielas. Mas a sensação de insegurança também é muito presente. Pou-
cos são os que utilizam, e os muros fechados afastam ainda mais o corpo.

Tudo no centro acontece com muita intensidade, a quantidade de pessoas, 
carros e o comércio parece deixar tudo exacerbado. A vivência é caótica, os 
estímulos são muitos. A cidade parece de uma maneira muda gritar para ser 
vista. Mas o movimento de tudo que ali acontece parece nos deixar zonzos 
no meio da multidão.

De forma complementar ao Setor Central, o Setor Sul se apresenta como um 
pequeno mar calmo, para que os se aventuram o desvendar.  Em meio do 
caos urbano, ainda existem muitas áreas se silêncio, calma e verde.

 

Figura 03: mapa identificando pontos de estímulos no Setor Sul.

Fonte: Anna Laura Prado, 2018
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PERCEPÇÃO DA CIDADE

A partir da vivência nos setores Central e Sul pode-se concluir que eles estão 
parcialmente inseridos na realidade global da fragmentação e baixo estímulo 
sensorial para com o usuário. Contudo, esta não é uma realidade uniforme-
mente presente em ambos os bairros. Apesar do usuário estar em sua maio-
ria focada na velocidade do movimentar e possuir dificuldade de perceber 
os setores como um todo esses ainda possuem um grande valor histórico e 
simbólico, que comunica com todos os que ali convive.

A narrativa urbana presente, atualmente, tem espaço para ser aprimorada. 
Existem variados estímulos, vivências e interações sensoriais que aconte-
cem. No entanto, poucos foram pensados para estimular a permanência do 
homem no espaço urbano. O corpo não é lembrado no processo de plane-
jamento da cidade, e muito menos seus sentidos. O modo como o centro de 
Goiânia se apresenta atualmente mostra como a arquitetura não vem sendo 
pensada para ser um espaço multissensorial. A identificação e processo de 
pertencimento, do homem, ao ambiente público poderia ser muito mais efe-
tivo se o modo de produção da arquitetura atual articula-se os sentidos e, 
portanto, a experiência do indivíduo de se fazer parte do mundo e sua iden-
tidade pessoal.

Baseado nas vivências obtidas na região central de Goiânia e junto aos au-
tores estudos criou-se 10 estratégias que podem ser pensadas durante o 
processo do planejamento urbano, para que a experiência do corpo cidade 
se torne efetiva:

01. Projetar para pessoas;

02. Pensar sempre na escala do usuário;

03. Trabalhar o corpo e os sentidos como um todo;

04. Criar formas de experiências sensorial;

05. Uma cidade que comunique com seu usuário;

06. Priorizar a vivência;

07. Retomar memórias;
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08. Requalificar áreas abandonadas e subutilizadas;

09. Gerar novos usos e espaços;

10. Pensar uma cidade mais dinâmica e interativa;

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O corpo e seus sentidos (visão, audição, tato, olfato e paladar) possibilitaram 
analisar como o indivíduo se move e interage com o ambiente construído. 
Bem como quais são os estímulos que o habitante está recebendo e de que 
maneira eles ampliam ou interferem nas relações que o usuário estabelece 
com seu contexto.

O caminhar e conviver pelo centro de Goiânia possibilitou compreender que 
a cidade não está totalmente inserida na realidade contemporânea da priva-
ção sensorial (SENNET,2008). Inúmeros e variados são os estímulos sen-
soriais que ali acontecem. O comércio e toda a movimentação de pessoas 
cria, em vários locais, “uma arquitetura que intensifique a vida e provoca os 
sentidos” (PALLASMA, 2011, p.11) dos indivíduos. Contudo, existe um mal 
planejamento urbano que dá a prioridade aos carros e ignora a escala do 
corpo ao se pensar a cidade. Poucos são as situações que foram pensadas 
para estimular os sentidos do usuário positivamente. Ocorrem em algumas 
regiões específicas há ausência ou o excesso de estímulos. Mas são áreas 
que possuem o potencial de serem melhoradas. Apesar disso, não se pode 
considerar que os habitantes de Goiânia estão inseridos em uma local sem 
referências, percepção e consciência.

O Setor Central juntamente com o Setor Sul são espaços determinantes para 
o tecido urbano de Goiânia. Apesar das enormes mudanças morfológicas, de 
usos e das pessoas que ali convivem os bairros não perderam sua importân-
cia histórica e carga simbólica para a cidade. A população ainda possui fortes 
relações afetivas e de memórias com eles. Ainda que houve mudança do 
fluxo e a velocidade do movimentar pela cidade, a região central comunica e 
interage com seus usuários. Todavia, entende-se que a forma como a cidade, 
em especial a região estudada, comunica com os que nela convivem pode 
ser melhor desenvolvida. A narrativa urbana pode ser mais bem pensada, 
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aproximando mais do indivíduo e de seu corpo.

O homem ainda não experimenta de forma completa sua cidade e os espaços 
urbanos que percorre. Para que essa relação seja aprimorada e para que a 
cidade melhor se comunique com o seu usuário é necessário se pensar em 
uma arquitetura multissensorial também na escala urbana. Que o corpo volte 
a ter sua devida importância em todas as escalas projetuais. Projetos que 
estimulem o usuário e seus sentidos. E como resultado uma experiência de 
vida mais intensa em toda e qualquer forma e escala de espaço.

A partir do estudo do Centro é possível compreender um amplo aspecto da 
história de Goiânia e as transformações que a cidade passou. Cerne estru-
turador da cidade, a região é capaz de demonstrar a diversidade comercial, 
de pessoas e atividades que ocorrem no restante da cidade. A movimentação 
é intensa, diversas são as ações que ali ocorrem simultaneamente. A área 
percorrida traduz um pouco do que é viver nas grandes cidades brasileiras: a 
preponderância do veículo em detrimento do pedestre, as alternativas traba-
lhistas manifestas nos ambulantes, o desrespeito à arborização e calçamento 
urbanos, o corpo que se move, mas que poderia ser mais bem estimulado.

São essas as sensações capturadas pelos olhos, fotográficos ou não, de 
quem observou, cheirou, suou, tropeçou e conheceu uma rua mediante seu 
corpo.

 

 Figura 04: Colagem percepção da cidade  
Fonte: Anna Laura Prado, 2018
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Resumo

As transformações no centro urbano são um processo de contínua mudança, em 
que a paisagem se configura como algo não estanque, de modo que há rupturas 
e continuidades em sua conformação a todo momento. A leitura da paisagem pelo 
imaginário social permitiu o acréscimo de novas compreensões históricas, vivência e 
apropriação dos espaços da cidade. Dessa forma, este trabalho tem por objetivo analisar 
as diferentes formas de apropriação da paisagem urbana no Centro de Goiânia dos 
anos 1970 até os dias atuais, tendo como objetos de pesquisa os espaços não fixos no 
meio urbano, como as feiras livres, o comércio ambulante e os eventos socioculturais. 
Esses espaços efêmeros se modificam ao longo do dia e criam paisagens itinerantes 
que modifica continuamente o espaço público. Goiânia, sob a ótica de uma cidade 
contemporânea, entra em conflito com ideário de cidade moderna e ordenada em 
contraponto com a nova apropriação do meio urbano. Parte da população passa a 
adotar uma perspectiva comparativa entre a paisagem do passado como modelo a 
ser mantido e a conformação do presente como uma situação disforme que precisa 
ser corrigida. Assim o artigo aponta como as narrativas históricas são construídas e de 
que forma o imaginário social atribui características às paisagens itinerantes do Centro 
de Goiânia, mostrando que parte dessas novas relações estabelecidas na cidade são 
vistas de forma prejudicial e que subtraem a vivacidade dessa paisagem. O trabalho 
se baseia em métodos historiográficos que usa como fonte reportagens jornalísticas, 
registros fotográficos e levantamento in loco para realizar a leitura da paisagem e 
quais os reflexos do imaginário social sobre ela. Portanto, a pesquisa revela que o 
imaginário social atribui à paisagem do Centro de Goiânia o ideário de um meio urbano 
estável que precisa constantemente ser mantido em equilíbrio, sendo que essa ideia 
limita a compreensão da cidade contemporânea e leva a conclusões imprecisas e/
ou equivocadas. Nesse sentido, a paisagem não se mostra como pano de fundo dos 
acontecimentos sociais, mas como um participante na construção de sua imagem que 
se altera, renova e adapta a cada período histórico para atender às novas apropriações 
do espaço urbano.

DOI: 10.29327/114056.2-14
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Abstract

The transformations in the urban center are a process of continuous change, wherein 
the landscape configures as something not stagnant, so that there are ruptures and 
continuities in its conformation all the time. The understanding of the landscape by the 
social imaginary allowed the addition of new historical comprehensions, experience 
and appropriation of city spaces. Thus, this work aims to analyze the different ways 
of appropriation of the urban landscape in the center of Goiânia from the 1970’s to 
the present day, having as research objectives the unfixed spaces of the urban 
environment, such as the free markets, the street trading and the sociocultural events. 
These ephemeral spaces alter along the day and they create itinerant landscapes that 
continuously modify the public space. Goiânia, under the optics of a contemporary city, 
conflicts with the modern and ordered city in contrast to the new appropriation of the 
urban environment. Part of the population adopts a comparative perspective between 
the past landscape as a model to be maintained and the present conformation as a 
deformed situation that needs to be fixed. To this extent, the paper points out how the 
historical narratives are built and how the social imaginary attributes characteristics to 
the itinerant landscapes of the center of Goiânia, indicating which part of these new 
established relations in the town are seen as detrimental and that subtract the liveliness 
of this landscape. The article is based on historiographical methods that uses as 
source journalistic reports, photographic records and on-site inspection to understand 
the landscape and which are the reflexes of the social imaginary on it. Therefore, the 
research reveals that the social imaginary attributes to the center of Goiânia the ideal 
of a stable urban environment that constantly needs to be kept in balance, plus this 
idea limits the comprehension of the contemporary city and it takes to imprecise and/
or wrong conclusions. In this sense, the landscape is not shown as a background of 
the social events, but it is a participant in the construction of its image that is changed, 
is renewed and is adapted in every historical period to meet the new appropriations of 
urban space.

KEYWORDS: Itinerant landscapes; social imaginary; downtown

PAISAGEM E SUA FORMAÇÃO 

A relevância das discussões a respeito das transformações da paisagem 
urbana e a arquitetura de territórios estão presentes não só na área de 
conhecimento urbano, mas também no imaginário literário, como nos contos 
de Ítalo Calvino (2017, p.62-23), em As cidades invisíveis.

“Ao entrar no território que tem Eutrópia como 
capital, o viajante não vê uma mas muitas cidades, 
todas do mesmo tamanho e não dessemelhantes 
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entre si, espalhadas por um vasto e ondulado 
planalto. Eutrópia não é apenas uma dessas 
cidades, mas todas juntas; somente uma é 
habitada, as outras são desertas; e isso se dá por 
turnos.” (2017, p.62-23)

Em um paralelo com Eutrópia, Goiânia também incorpora as 
multiterritorialidades em sua formação. As camadas históricas sobrepostas 
na cidade desenham paisagens urbanas tão complexas que ao longo do 
tempo incorporaram gradativamente mais fragmentos de épocas diferentes e 
ações dos agentes modificadores do espaço urbano. Dessa forma, o centro 
urbano deve ser entendido como território que abriga a história da cidade e, 
assim, reconhecê-lo como mantenedor da memória urbana. 

O reconhecimento da área como importância histórica, de acordo com 
Abreu (1998), possibilita a retomada e a valoração do passado. Assim, para 
compreender a construção da paisagem do Setor Central no imaginário social, 
deve-se entender a cidade como temporalidades sobrepostas que registram 
de forma edificada a história não verbal da cidade. Em contrapartida, esse 
mesmo espaço também é território social, onde são construídas fronteiras 
simbólicas advindas de características socioeconômicas e políticas dos 
diferentes grupos da sociedade.

As camadas históricas sobrepostas na cidade desenham paisagens urbanas 
complexas que ao longo do tempo incorporaram gradativamente mais 
fragmentos de épocas diferentes e ações dos agentes modificadores do 
espaço urbano. No caso goianiense, Graeff (1985) cita que, em 1933, Attílio 
Correa Lima elabora o desenho que daria início ao projeto urbanístico de 
Goiânia. A paisagem do setor central passa a se consolidar e ter ares de vida 
mais urbana entre as décadas de 1940 a 1950. Dois dos principais pontos 
para lazer, encontros entre políticos, intelectuais e jovens na capital, eram em 
frente ao Grande Hotel, na Avenida Goiás, e ao longo da Rua 6. 

Os encontros no Centro de Goiânia entre jovens rapazes e moças eram 
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recorrentes. O footing, assim chamado, era mais comum na Avenida Goiás 
e Avenida Anhanguera, o espaço público, como demonstrado na figura 1, 
detinha importância nas relações sociais. Assim, a paisagem urbana incorpora 
as modificações não só dos elementos materiais, como as ruas, as avenidas, 
os edifícios, mas também se atribui a ela o caráter imaterial decorrente das 
lembranças da população que ali viveu.

Figura 1 –Av. Anhanguera anos 1960 

Fonte: Christovam Pompeu e Pina. Página Goiânia Antiga

Edifícios como o do Automóvel Clube, que posteriormente se transformou em 
Jóquei Clube, também contribuiu na consolidação da imagem de um centro 
próspero e vida social agitada. “O réveillon do Jóquei era o mais prestigiado 
na cidade na década de 1950. Começava com a orquestra tocando música 
lenta e, depois da meia-noite, música de carnaval.” (ROCHA, 2003, p.143).

Esta referência do centro como o principal local de acontecimentos da vida 
cotidiana e econômica de Goiânia se consolida no imaginário social até 
meados da década de 1960. Tal fato contribuiu gradativamente a posicionar 
a região a ser o reduto da vida política e socioeconômica de classes mais 
abastadas. Com um desenho urbano planejado e edifícios de arquitetura 
arrojada para a época, esses elementos associados resultaram na construção 
do chamado auge do bairro central. 
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PAISAGENS NÃO OFICIAIS 

As transformações no centro urbano são um processo de contínua mudança, 
em que a paisagem se configura como algo não estanque, de modo que 
há a todo momento rupturas e continuidades em sua conformação. Em 
1975, a Lei n° 5.019, proposta por Jaime Lemer, permite a conexão da área 
central da cidade com a região periférica por via do transporte coletivo, o que 
possibilitou um grande fluxo diário de pessoas no Centro da capital. Este é um 
dos indicadores do processo popularização do centro, que passam a abrigar 
o uso predominantemente comercial e moradores de menor poder aquisitivo 
que em relação a Goiânia proporcionou um intenso desenvolvimento do 
comércio popular nas ruas. Dá-se início à articulação entre os novos usos do 
espaço público, em conjunto com as antigas estruturas existentes no Setor 
Central. (VAZ, 2002; BONATES 2009).

Desta forma, o comércio, o serviço e a habitação, antes preferencialmente 
instaurados no Centro, passam a migrar a partir dos anos 1970 para áreas 
mais valorizadas da cidade, como o Setor Sul, o Setor Oeste e o Setor 
Aeroporto (VAZ, 2002). As paisagens itinerantes formadas pela Feira Hippie 
se constroem sobre as paisagens já existentes como a Avenida Goiás. O 
desenho moderno da cidade planejada, é incorporado à nova configuração 
espacial, sendo parte indivisível da paisagem e que se transforma quase 
que instantaneamente. As novas apropriações do Setor Central são 
gradativamente absorvidas pelo cotidiano, em conjunto com as antigas 
estruturas existentes, sobrepondo no imaginário social as memórias do 
passado e presente. 
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Figura 2 – Feira Hippie na Av. Goiás - 1972

Fonte: Página Goiânia Antiga

As ações políticas e socioeconômicas em Goiânia contribuem no contínuo 
processo de modificação da paisagem urbana. O comércio, o serviço e a 
habitação, antes preferencialmente instaurados no Centro, passam a migrar 
a partir da metade da década 1970 para áreas mais valorizadas da cidade, 
como o Setor Sul, o Setor Oeste e o Setor Aeroporto. Em 1981, a construção 
Flamboyant shopping center na área do Jardim Goiás institui o novo padrão 
de consumo e mais uma centralidade para a capital goiana (VAZ, 2002). 

Surgem novos locais de entretenimento e lazer em outros bairros da capital, 
os cinemas de rua sempre presente, por exemplo, paulatinamente reduzem 
seu ritmo de funcionamento ou fecham. As novas paisagens do cotidiano 
passam a estimular uma perspectiva comparativa entre a paisagem do 
passado como modelo a ser mantido e a conformação do presente como uma 
situação disforme. Sob a perspectiva do sentimento nostálgico, o imaginário 
social tenta rememorar as antigas paisagens: “Foi aquele um tempo de muita 
alegria e felicidade, quando havia segurança para as pessoas, sem nenhuma 
ameaça de assalto, ou de coisas semelhantes. Tempos áureos aqueles!” 
(SOUZA, 1989 p.107). A degradação de elementos arquitetônicos simbólicos 
contribuiu negativamente para a repercussão da imagem do Centro perante 
a população e a mídia local. 

Naquela época, a vida social das pessoas girava 
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quase que exclusivamente em torno das praças, 
onde se realizavam os chamados footings, onde os 
rapazes e moças se viam pela primeira vez, onde 
se marcava os encontros de namorados. A praça 
era o local propício para a diversão das crianças, 
dos pais, dos velhos e de qualquer pessoa que 
saísse de casa com a intenção de descansar, 
divertir, conversar e namorar. (O POPULAR, 1981 
– SEPLAM grifo nosso)

As paisagens presenciadas de outras épocas, passam a ser reconstruídas e 
rememoradas por meio do imaginário social dos habitantes que ali viveram 
nas décadas anteriores, “É um sentimento de perda e de deslocamento, 
mas também é um romance da própria fantasia” (BYM, 2001 p.16 apud 
BAUMAN, 2017, p.2017). As narrativas sociais incumbem vitalidade ao Setor 
Central do passado. O vigor, o agito e a vitalidade vividos em outros tempos 
pelos moradores e frequentadores da época são retomados na memória e 
concedido a paisagem pregressa.

PAISAGENS: CONSENSOS E DISSENSOS

As relações sociais nas metrópoles passam a ser quantificadas pela máquina, 
o ritmo de vida frenético entra em descompasso com tempo biológico 
(CARLOS, 2007) e, deste modo, o automóvel é criado para acompanhar 
o compasso da cidade contemporânea. Assim, a paisagem do espaço 
público entra em conflito com o carácter momentâneo de estacionamento 
que o largo da praça adquire durante o dia (figura 3), a manchete afirma: 
“O progresso descaracteriza a Praça Cívica” (O Popular, 18 set. 1995). Tais 
acontecimentos, por sua vez, resultaram na transição de uma imagem de 
Centro emblemático e requintado para uma imagem estigmatizada tida 
como processo de popularização. Vargas e Castilho (2015) descrevem que 
a degradação urbana está relacionada com depreciação da paisagem física 
urbana, obsolescência de suas funções e inferiorizarão nas transações 
financeiras.
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Figura 3 – Estacionamento na Praça Cívica – Década de 1980

Fonte: Biblioteca SEPLAN

Dessa forma, os debates acerca das intervenções urbanas se tornam mais 
evidentes em Goiânia a partir da década de 1990, de modo que surgem 
discussões na imprensa local a respeito do desprestígio adquirido pela região 
central. Títulos das manchetes, como os citados a seguir, reforçam a ideia de 
reavivar a imagem do centro da capital goiana. “Um novo visual para Goiânia. 
” (DIÁRIO DA MANHÃ, 7 fev 1995), “Lento Caminho da Revitalização. ” 
(BASTOS, 14 jul 1996), “Revitalização: O Centro pede socorro. ” (HAMU, 14 
jan 1997).

Essa forma de atribuir analogias para analisar o espaço urbano não só está 
presente nos discursos da mídia local, mas também nos planos de intervenção 
elaborados pelos profissionais da área do urbanismo. Dentre as propostas 
estão Projeto Goiânia 21 elaborado em 1998, sob o mandato do prefeito 
Nion Albernaz e o Grupo Executivo de Revitalização de Centro (Gecentro) 
desenvolvido em 2002, na gestão do prefeito Pedro Wilson e ambos tiveram 
seus projetos implementados de forma pontualmente e segmentada. Ao 
analisar o caderno de proposições do Projeto Goiânia 21, encontram-se 
análises feitas a partir das metáforas biológicas, partindo do princípio que a 
intervenção é responsável pela recuperação da saúde e manutenção da vida 
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do espaço urbano:

A natureza do processo que resultou na perda de 
competitividade e deterioração do centro pode ser 
lida sob três aspectos principais: transformações, 
substituições e alterações. O agente desses 
fenômenos, considerando-se a cidade como um 
organismo vivo, é o dinamismo da vida e das 
relações urbanas. (GRUPOQUATRO, 1998, pp.6, 
grifo do autor).

Figura 4 – Ocupação por ambulante Avenida Goiás – 2002
Fonte: GECENTRO

A presença de analogias em documentos de profissionais da arquitetura e 
urbanismo para descrever a cidade e a paisagem urbana, denotam que o 
discurso das metáforas não é apenas uma retórica do imaginário popular, 
mas também uma forma de leitura e intervenção do meio técnico. Para além 
de terminologias da escrita, adotar a postura de metáforas para entender a 
cidade, como descreve Gun; Correia (2001), traz profundas implicações que 
não consideram a histórica como processo, apostando na ideia da cidade 
idealizada que busca uma constate perfeição. A nova forma de apropriação 
do espaço na Avenida Goiás, passa a ser vista como uma paisagem itinerante 
que mina a vivacidade do Centro de Goiânia.

Por outro lado, iniciativas culturais como o Cinema na Calçada, promovidas 
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em parceria com órgãos públicos, reconstrói no imaginário social a (re)
apropriação da paisagem do Centro. A paisagem itinerante rememora os 
antigos cinemas de rua e dá uma nova apropriação a Avenida Goiás. O espaço 
urbano passa a ser lido não como um mero palco dos acontecimentos da vida 
social, mas parte integrante dos consensos e dissensos da transformação da 
paisagem. 

Figura 5 – Cinema na Calçada - 2013

Fonte: Diário da Manhã

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Compreender a paisagem como uma mutua relação entre ambiente construído 
e sociedade, evoca a ela sua característica de constante transformação. 
Assim, as paisagens itinerantes devem ser compreendidas tanto em suas 
manifestações socioculturais, que detém uma prévia organização, quanto 
das situações rotineiras e banais. Reconhecer as paisagens em todas as 
suas manifestações (oficiais e espontâneas) é considerar a complexidade 
de transformações que o mesmo espaço urbano pode proporcionar, pois “a 
experiência da paisagem coloca em relevo, em destaque, uma porção do 
espaço vivido, fazendo ressoar também o que se encontra fora do nosso 
campo de visão. ” (DIAS, 2010 p.145)
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Figura 6 – Avenida Goiás sábado às 12:00h – 2018
Fonte: Autor – acervo pessoal

 

Figura 7 – Avenida Goiás sábado às 14:00h – 2018
Fonte: Autor – acervo pessoal

O espaço delimitado das lojas transborda para o espaço público (figuras 6 
e 7) e reconstrói outro tipo de composição paisagística urbana, podendo ela 
ser atribuída a paisagem distintas características. Dessa forma, as paisagens 
itinerantes do status de composições secundárias a protagonistas, que 
transacionam de acontecimentos culturais a registros dos acontecimentos do 
cotidiano. Assim as paisagens itinerantes, nos conduz a analisar para além de 
distinções qualitativas, pois como afirma Luchiari (2001) apud (CAMARGO, 
2019) a paisagem não morre, mas se transforma continuamente. Ela é 
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portadora dos elementos do presente e passado, cujas suas significações 
estão constantemente sendo alteradas e modificadas. A paisagem ela não 
se esgota, mas incorpora distintos períodos históricos que engloba questões 
sociais complexas.
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RESUMO

O presente artigo trata do patrimônio urbano contemporâneo da Praça da Liberdade, 
em Belo Horizonte, o qual compõe o Circuito Liberdade, buscando debater no campo 
da teoria, história e crítica da arquitetura e urbanismo a proposta de implementação 
deste circuito cultural. O objetivo é analisar o processo de patrimonialização cultural da 
praça, enquanto conjunto urbano de valor histórico, arquitetônico e refletir sobre suas 
apropriações, por meio dos conceitos de patrimônio urbano, memória e identidade. 
Este trabalho buscou, ainda, compreender as distintas temporalidades referentes 
às intervenções arquitetônicas ocorridas nos edifícios do seu entorno, a partir de 
discussões sobre as linguagens arquitetônicas e o resultado de suas adoções no 
conjunto urbano em questão. Assim, este trabalho se estruturou em três partes na 
busca da compreensão das apropriações do Circuito Liberdade. O primeiro foi uma 
retrospectiva histórica da Praça da Liberdade, desde a fundação da cidade, passando 
pelos projetos pioneiros do seu entorno até os projetos mais recentes. Posteriormente, 
foram discutidas questões conceituais que envolvem o debate da preservação cultural, 
como as ideias de imagem e imaginário das cidades e os discursos predominantes 
que as promove; a noção de memória e identidade e as relações destas com a história 
cultural por meio das unidades de tempo e lugar; e o conceito de patrimônio cultural 
contemporâneo. Por último, apresentou-se como foi constituído o Circuito Liberdade, 
abordando um breve histórico do processo de idealização do projeto cultural e como 
foram realizadas algumas intervenções no sítio tombado, as diferentes linguagens 
arquitetônicas incorporadas e suas relações com o espaço, o tempo e a própria cidade. 
Essas novas sobreposições no ambiente construído promovem diversas interpretações 
e marcaram a fase de implantação do circuito cultural. O processo da organização 
do Circuito e sua gestão também foram avaliados para entender todo o contexto da 
preservação do patrimônio cultural de Belo Horizonte. Deste modo, construiu-se o 
debate sobre as maneiras de atuação em sítio de valor histórico, patrimonial e cultural.
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ABSTRACT

This paper deals with Architecture and Urbanism by discussing a tourist and cultural 
Brazilian project called Liberty Circuit – which concerns itself a public spot, Praça da 
Liberdade (Liberty Square), placed in Belo Horizonte. Therefore, it aims to analyze 
the process of cultural patrimonialization of the square – publicly deemed as an urban 
set with historical and architectural significance – while pondering on its appropriations 
based on concepts as urban heritage, memory and identity. This work also sought to 
understand different temporalities related to architectural interventions carried out in 
surrounding properties by broaching matters which include architectural languages 
and the influence of those activities on the scenario in question. Thus, this work is 
structured into three parts. The first one brings to light a historical retrospective of 
Praça da Liberdade considering from Belo Horizonte’s foundation and its pioneering 
architectonic projects to the its recent urban accomplishments. Subsequently, conceptual 
approaches involving cultural preservation were issued, concerning predominant 
discourses about urban landscapes idealizations; the notions of memory and identity; 
cultural history via time and place; and contemporary heritage. Lastly, this article also 
analyzes Liberty Circuit’s constitution by addressing a brief description of its creation 
while also elucidating how structural and visual transformations in Praça da Liberdade 
(which is listed by a local Heritage Committee) foster different public interpretations 
and became a milestone in the project’s implementation phase. Therefore, that whole 
context was scrutinized and evaluated in order to understand the concepts pervading 
Belo Horizonte’s cultural heritage preservation and to promote important discussions on 
public actions concerning locations of historical, heritage and cultural value.

KEYWORDS: contemporary architecture; landscape; cultural heritage

INTRODUÇÃO

Belo Horizonte é o centro político de Minas Gerais. Com a mudança da capital 
de Ouro Preto em 1897, para o então Curral del Rei, tem início o processo 
de uma cidade planejada. O planejamento não era apenas urbanístico, BH 
(como é conhecida popularmente) foi concebida como símbolo da República 
e expressão de poder de Minas Gerais. O centro deste poder concentrava-
se no núcleo urbano, denominado Praça da Liberdade, espaço público que 
organizava as principais instituições do poder executivo local. Com o passar 
do tempo, a praça foi sofrendo várias modificações e seu entorno foi ocupado 
por prédios de diferentes linguagens arquitetônicas, uma efusão de imagens 
e formas de apropriar-se. Nenhum outro lugar da cidade conseguiria reunir 
forças tão antagônicas de forma harmoniosa como a Liberdade. “Melhor ainda, 
o centro da cidade é sempre vivido como espaço onde agem e se encontram 
forças subversivas, forças de rupturas, forças lúdicas.” (BARTHES, 2001). 
Assim, constitui-se a Praça da Liberdade. 



Paisagem Urbana

No cenário belo-horizontino, o maior conjunto patrimonial urbano é a Praça 
da Liberdade, tornando o debate do Circuito mais sensível por tratar-se de 
um lugar de memória coletiva e com grande importância arquitetônica para 
a historiografia nacional. Os modos de apropriar-se desta praça, contudo, 
sofreram fortes mudanças. O patrimônio urbano contemporâneo deste espaço 
público, atualmente, compõe o Circuito Liberdade. Uma ação de parceria 
público-privada que busca a preservação dos bens materiais da cidade 
por meio da preservação cultural. Mas qual é a apropriação do patrimônio 
urbano cultural deste espaço? Essa indagação surge pela curiosidade 
de compreender a lógica desse lugar perante o cenário socioeconômico 
atual, buscando compreender os paradigmas que envolvem a preservação 
cultural através da memória e da identidade coletiva ou a mercantilização do 
patrimônio, marcado pela patrimonialização excessiva. 

Assim, este trabalho se estruturou em três partes, na busca da compreensão 
das apropriações do Circuito Liberdade. O primeiro foi uma retrospectiva 
histórica da Praça da Liberdade, desde a fundação da cidade. Buscou-
se compreender quais atores atuaram e quais os principais marcos 
arquitetônicos em cada período da história da praça e de seu entorno imediato. 
Posteriormente, foram discutidas questões conceituais que envolvem o 
debate da preservação cultural, como as ideias de imagem e imaginário das 
cidades e os discursos predominantes que as promove; a noção de memória e 
identidade e as relações destas com a história cultural por meio das unidades 
de tempo e lugar; e o conceito de patrimônio cultural contemporâneo. Por 
último, apresentou-se como foi constituído o Circuito Liberdade, abordando 
um breve histórico do processo de idealização do projeto cultural e como 
foram realizadas algumas intervenções no sítio tombado. O processo da 
organização do Circuito e sua gestão também foram avaliados para entender 
todo o cenário que constitui a preservação do patrimônio e da cultural de Belo 
Horizonte. Deste modo, construiu-se o debate sobre as maneiras de atuação 
em sítio de valor histórico, patrimonial e cultural. 

HISTÓRICO DA PRAÇA DA LIBERDADE

A Praça da Liberdade faz parte do conjunto arquitetônico-urbanístico pioneiro 
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de Belo Horizonte. O espaço público, símbolo da mudança da capital estadual 
de Ouro Preto para Belo Horizonte, marcava a modernidade e o poder em Minas 
Gerais. Seu sítio, na colina Alto da Boa Vista, foi estrategicamente planejado 
pelo Engenheiro Aarão Reis para criar uma perspectiva monumental à praça 
e ao Palácio da Liberdade, sede do executivo estadual projetada em 1895 por 
José de Magalhães. Segundo Baeta e Nery (2016), a Comissão Construtora 
da capital, após Reis deixar sua chefia, modifica o plano de isolar o Palácio 
da Liberdade e transfere as Secretarias de Estado para o entorno da praça. 
Entre os anos de 1895 e 1897, são edificadas as 3 primeiras Secretarias, 
projetadas também pelo arquiteto José de Magalhães em estilo eclético. A 
quarta Secretaria que compõe o entorno imediato da praça é projetada em 
1926 pelo arquiteto Luiz Signorelli, em estilo eclético, com características 
neoclássicas e art déco. (CIRCUITO LIBERDADE, 2019a). 

No final do século XIX, a Praça da Liberdade era apenas um largo descampado 
(Figura 01) que articulava os prédios governamentais recém-construídos. 
Posteriormente, adota-se um paisagismo bucólico de características 
inglesas, o qual teria sido supostamente, planejado pelo paisagista francês, 
Paul Villon somente no século XX e perdurando até 1920. (BAETA e NERY, 
2016). Nessa época, em razão da estadia do monarca belga no Palácio da 
Liberdade, a praça foi totalmente modificada, passando a apresentar um 
paisagismo geométrico com fontes e estátuas, conservando apenas o coreto 
da proposta anterior. O projeto do paisagista Reynaldo Dieberger, segundo 
Veloso e Andrade (2015), possuía uma linguagem mais racionalista, inspirada 
na geometria dos jardins do Palácio de Versalhes, na França.
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Figura 01: Fotografia da festa de inauguração de Belo Horizonte na Praça da Liberdade. Ano 

1897. Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte Fonte: GUIMARÃES, 2013.

O início do século XX foi o período de consolidação do entorno deste 
espaço público. Nesta época, os quarteirões trapezoidais simétricos, nos 
quais as Secretarias (conhecidas também pelas cores de suas fachadas, 
principalmente a Secretaria da Educação e Saúde - Prédio Rosa - e Secretaria 
de Viação - Prédio Verde) estão inseridas, não possuíam este formato. As 
quadras eram retangulares, havendo um pequeno espaço público triangular 
separado por uma via em ambos os lados da praça. Em 1906, no terreno 
triangular da Avenida Brasil, o arquiteto João Morandi edifica o Palacete 
Dolabela, de propriedade privada.  (FIGURA 02)
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Figura 02: Foto aérea da Praça da Liberdade em 1934, mostrando a Alameda Central com 
suas Palmeiras Imperiais, as quatro Secretarias de Estado e o Palácio da Liberdade (à direita). 
Destaque para o terreno triangular (acima) onde então se assentava o Palacete Dolabela. Foto 

divulgação [Guia de bens tombados IEPHA-MG] Fonte: BAETA e NERY, 2016

Na segunda metade deste século, a praça sofreu mais uma reforma 
consistente. Essa modificação foi desenhada pelo arquiteto Dilson Gestal 
Pereira, em 1969, o qual propunha o fechamento ao trânsito na alameda 
ladeada de palmeiras imperiais que formava o eixo de simetria da praça e 
reduzia as laterais da mesma para ampliar a pista de rolamento. (BAETA 
e NERY, 2016). Na década anterior, durante o governo de Juscelino 
Kubitschek, o Palacete Dolabela do entorno da praça foi demolido e em seu 
lugar foi edificado um residencial vertical assinado por Niemeyer. O mestre 
do modernismo também criou a Biblioteca Pública Estadual Professor Luís de 
Bessa na mesma época, marcando a paisagem do entorno com dois edifícios 
de tipologias distintas. Outros projetos modernos também são construídos 
nas imediações, como o anexo da Secretaria de Educação projetada pelo 
arquiteto Galileu Reis, inaugurado em 1961; o prédio do IPSEMG projetado 
pelo arquiteto Raphael Hardy Filho, inaugurado em 1965 e o Palácio dos 
Despachos, projetado por Luciano Amédee Péret como apoio administrativo 
do governo, durante a ditadura militar, em 1967. (CIRCUITO LIBERDADE, 
2019a). 

Neste período, a unidade original do entorno da praça começa a se 
fragmentar. Segundo Baeta e Nery (2016), a Praça da Liberdade viveu seu 
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auge de conformação coesa e unitária entre a edificação da Secretaria de Luiz 
Signorelli, a qual completou a simetria das 3 primeiras, até os anos de 1950. 
Os edifícios modernistas, posteriores a esse período, possuem implantações 
destoantes no conjunto. Depois da construção do Ed. Niemeyer, o terreno 
simétrico à ele continua vazio, enquanto o prédio do arquiteto Galileu Reis, 
implanta-se ao lado do Prédio Rosa, reforçando a assimetria. Esta questão 
plástica somente será resolvida em 1991, com a inauguração do Centro de 
Atendimento ao Turista Tancredo Neves, conhecido popularmente como 
Rainha da Sucata, de autoria dos arquitetos pós-modernos, Éolo Maia 
e Sylvio de Podestá. A obra, contudo, foi polêmica, por apresentar uma 
linguagem com várias referências complexas e contraditórias empregadas 
de forma bem-humorada no edifício. Essa atitude vem demarcar uma nova 
fase da Praça de Liberdade, a qual permitiu intervenções contemporâneas.

Para Aldo Rossi (2001) as camadas da cidade têm grande importância como 
fatos urbanos mediados pela memória coletiva. Pesavento complementa:

Cada intervenção urbana é uma leitura do passado 
feita pelo presente e que acrescenta, ela também, 
à história dessa cidade. Cada intervenção indica 
uma compreensão e uma reinvenção do tempo 
que passou e cujos traços se procura preservar. 
(PESAVENTO, 2012, p.35)   

A sociedade mineira já havia se modificado muito desde a construção de 
Belo Horizonte e a Praça da Liberdade acompanhou tais mudanças. A praça, 
na década de 1990, já não era um lugar de lazer, galanteios e footing como 
relatado nas décadas de 1930 e 1940. (BAETA e NERY, 2016; VELOSO 
e ANDRADE, 2015). Agora, as feiras locais e de artesanato ocupam o 
espaço público, degradando rapidamente o paisagismo existente. Assim, 
fez-se urgente uma restauração da Praça da Liberdade, comandada por 
Jô Vasconcellos em 1991. O projeto da arquiteta é quase um trabalho de 
reconstrução arqueológica. Ela retorna o paisagismo de 1920, rebaixa ao 
nível original para permitir a visão da base até coroamento dos edifícios e 
desenha novos equipamentos públicos para a praça e entorno imediato. Seu 
projeto é parcialmente realizado e a praça restaurada é inaugurada em 1992.

Todo esse processo fora acompanhado pelo IEPHA, órgão de proteção 
patrimonial do Estado de Minas Gerais, devido o tombamento em nível 



Anais II SEPPAS - II Seminário de Planejamento, Paisagem urbana e Sustentabilidade 
04 a 06 de novembro de 2019

estadual no ano de 1977 e financiado pela empresa Vale. Essa parceria 
público-privada é a primeira que envolve a Praça da Liberdade e a partir 
desta, torna-se o embrião de futuras intervenções do Circuito Liberdade. 
Esse procedimento de parceria entre as esferas públicas e privadas sob o 
acompanhamento do órgão patrimonial se repetiria em vários projetos que 
transformaram a paisagem da Praça da Liberdade.

IMAGEM, MEMÓRIA, IDENTIDADE E ESPETACULARIZAÇÃO DO 
PATRIMÔNIO 

Belo Horizonte sempre possuiu uma imagem associada à modernidade. 
Segundo Julião (1996) apud Baeta e Nery (2016), a capital era tida como 
obra simbólica da República recém-proclamada, tendo uma imagem de 
grande envergadura em Minas Gerais. Belo Horizonte, cidade concebida 
nas pranchetas, assim como outras, simbolizam a vontade modernizadora 
da sociedade em superar os eventos anteriores à sua concepção, deixando 
a memória e tradições em último plano (FREITAG, 2002). De acordo com 
Pallasmaa (2013), a arquitetura é a principal ferramenta de orientação do 
homem. Neste caso, a imagem orientadora da cidade sempre foi sua malha 
urbana pioneira, seus edifícios monumentais e o simbólico paisagismo da 
Praça da Liberdade. O ecletismo foi a primeira linguagem moderna adotada e 
primeira experiência arquitetônica profunda dos belo-horizontinos. 

A imagem adotada pela Comissão Construtora certamente impactou muito 
toda população do estado, criando uma “sedução” a todos os visitantes. 
Nessa vontade de modernização constante, a cidade adota várias linguagens 
arquitetônicas nas décadas seguintes: diferentes combinações ecléticas, 
neoclássicas, Art Déco, modernistas e pós-modernistas. O modernismo, 
mesmo no contexto eclético da Praça da Liberdade, é recebido positivamente 
como linguagem modernizadora. (GUIMARÃES, 2013).

A presença do Edifício Niemeyer no imaginário 
coletivo se confirma pela estampagem iconográfica 
de sua figura. As fotografias na capa de catálogo 
telefônico ou em anúncios de empresas 
imobiliárias, bem como sua representação lúdica 
na pintura de ônibus escolares e em anúncios 
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turísticos, são exemplos da multiplicação e da 
disseminação de sua imagem no espaço urbano. 
(GUIMARÃES, 2013, p.5)

Os prédios de Niemeyer, principalmente, foram os mais bem recebidos pela 
população, após seu sucesso com o conjunto da Pampulha (1943), pois como 
diria Pallasmaa (2013, p.138) provoca “inconscientes do imaginário poético 
a fim de criar imagens que podem se tornar parte de nossas vidas, imagens 
que nos comovem pela sutileza e pelo frescor de sua autêntica novidade.” 
Contudo, demais prédios modernistas demoraram para serem incorporados 
à imagem da cidade. O exemplo mais claro foi o Palácio dos Despachos 
edificado pelo regime militar, sendo sua imagem fortemente associada à 
repressão e censura. 

Trabalhar com a memória e a identidade da população de uma cidade é uma 
atividade cidadã, dificilmente valorizada em regimes totalitários. O direito à 
cidade é antes de qualquer coisa, o direito à história, e consequentemente, 
à memória e à identidade (PESAVENTO, 2012). A cidade, portanto, pode 
ser vista como “cenário da cultura de um povo” (FREITAG, 2002) e como 
tal, seguindo a ideia de Pesavento (2012) pode ser definida como uma 
“unidade de lugar e tempo.” Assim, a cidade apreendida do ponto de vista da 
memória, extrapola a ideia dos espaços físicos e equipamentos urbanos que 
a compõem. As lembranças pessoais, os compromissos da vida cotidiana, 
as apreensões temporais, as práticas sociais e as significações compõem a 
cidade.

A memória é, por definição, uma luta contra 
o esquecimento. Nesta medida, arquitetura, 
memória e história poderiam ser definidas como 
atividades humanas marcadas pelo enfrentamento 
com o tempo, assegurando registros voltados para 
a durabilidade. (PESAVENTO. 2012, p.25)

A capacidade de reconhecer-se na cidade permite a população estabelecer 
relações de afetividade e pertencimento com o espaço público, formando as 
demandas identitárias, as quais pode reavivar a memória, mesmo sendo, 
segundo Candau (2011), adquirida antes da construção da identidade. Este 
processo, através da história, da arquitetura e da própria memória, constrói, 
segundo Pesavento (2012), a meta-memória de Candau. Isto é, a meta-
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memória para a cidade é “à construção de representações sobre o passado, 
que reconfiguram lembranças e vivências de um outro tempo, dotando-as de 
um sentido para o presente” (PESAVENTO, 2012).

De fato, a memória e identidade se entrecruzam 
indissociáveis, se reforçam mutuamente desde o 
momento de sua emergência até sua inevitável 
dissolução. Não há busca identitária sem memória 
e, inversamente, a busca memorial é sempre 
acompanhada de um sentimento de identidade, 
pelo menos individualmente. (CANDAU, 2011, 

p.19)

Assim, surge a necessidade patrimonial, como instrumento de continuidade, 
ou ilusão da continuidade, da memória (CANDAU, 2011). Com a abertura 
política, o passado foi novamente revisitado, agora, como local de 
intervenções e experimentações. Esse pensamento, com salienta Pesavento 
(2012), fomentou em várias cidades brasileiras, iniciativas em universidades 
quanto em empresas privadas o interesse pelo patrimônio cultural urbano. 
Esse interesse excessivo no patrimônio, na história e na cultura não é mera 
coincidência. Segundo Arantes (1996), o mercado cultural ou culturalismo 
de mercado demonstra o estágio do capitalismo globalizado de todos os 
espectros ideológicos, o qual busca utilizar-se a cultura como instrumento 
de poder. Essa atitude produz a patrimonialização e a museificação, que 
transforma o patrimônio cultural urbano em uma moeda conhecida como 
“espetacularização mercantil das cidades” (JACQUES, 2003).
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Figura 03: Imagem publicitária do Guia, em Inglês, do Circuito Liberdade, Belo Horizonte. Ano 

2017. Fonte: Circuito Liberdade, 2019b

A Praça da Liberdade, por ser a principal centralidade da cidade, constitui-
se em um lugar privilegiado para encontros da sociedade, transformando-se 
um lugar de memória e identidade para grande parcela da população. Mas 
essa qualidade também a torna suscetível à valorização mercadológica e 
consequentemente como “peça central na máquina reprodutiva do capitalismo, 
a sua mola propulsora.” (ARANTES, 1996, p. 233). Com a instituição do 
Circuito Liberdade em 2010, percebe-se a intenção de promover e vender 
a imagem de Belo Horizonte como um pólo cultural. Jacques (2003) reforça 
que as cidades-mercadorias funcionam como empresas, buscando alcance 
internacional à medida em que incentiva e exportação de sua imagem para 
consumo externo (FIGURA 03). Percebe-se, portanto, a busca da valorização 
internacional, por meio da venda da imagem de cidade cultural.

Essa mercantilização do patrimônio cultural busca estimular o turismo 
enobrecido, atraindo assim, o capital por meio do potencial de espetáculo 
que a cultura pode proporcionar e ainda não foi explorado (JACQUES, 
2003). O turismo, segundo Lins e Altheman (2018), estimula uma indústria 
da patrimonialização de bens culturais urbanos relacionados ao incentivo 
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turístico como modo de fomentar o enobrecimento de regiões, gerando capital 
em locais que a elite possui maior interesse, sem realmente, preocupar-se 
com a memória e a identidade coletiva.

O patrimônio é menos um conteúdo que uma 
prática da memória obedecendo a um projeto 
de afirmação de si mesma. Esse projeto está 
destinado a permanecer sempre inacabado; ele 
pode mesmo se esgotar na esperança de chegar a 
uma memória total. (CANDAU 2011, p.163)

Para tanto, o patrimônio passa a ser considerado um produto de alto valor 
econômico agregado, no qual sua revitalização não visa à salvaguardar a 
da memória cultural, mas a geração de dinheiro (JACQUES, 2003), através 
de parceria público-privada, valorização imobiliária ou uso comercial de área 
anteriormente degradada. Jacques (2003) sugere então, que a participação 
popular é inversamente proporcional a espetacularização das revitalizações 
urbanas. Sendo este, um instrumento para identificar qual ator realmente 
é o protagonista do espaço público, a cidade do cidadão ou a cidade do 
espetáculo.

CIRCUITO LIBERDADE E SUAS INTERVENÇÕES RECENTES

A experiência da Restauração da Praça da Liberdade por parceria público-
privada (1991) e sua gestão posterior pela mesma foi o primeiro passo para 
criação do Circuito Liberdade. Outro marco, porém, foi o provável embrião 
do Circuito. De acordo com Gonçalves, Souza e Abjaud (2015), no ano 
do centenário de Belo Horizonte, o senador Francelino Pereira propôs um 
projeto de lei que instaura o Espaço Cultural da Liberdade. O projeto, de 
alcance local, não seguiu adiante. Nos anos de 2005, 2006 e 2007, o IEPHA 
contratou uma empresa para fazer o levantamento e inventário dos prédios 
do entorno da praça. 

Com a construção da Cidade Administrativa, na zona norte de Belo Horizonte, 
retornou-se em 2003, o debate sobre a criação do Circuito. (BAETA e NERY, 
2016). Em 2010, após profunda discussão se instala o Circuito Cultural 
Praça da Liberdade. Inicialmente, este circuito englobou prédios do entorno 
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imediato, promovendo intervenções nas antigas secretarias de estado, no 
entorno imediato desses prédios, no anexo da secretaria de Educação, na 
época, a reitoria da UEMG e restaurando a Rainha da Sucata.

De todas as intervenções, duas se destacam: o Espaço do Conhecimento 
UFMG (2010) e o Museu das Minas e do Metal (2010), por formar com a Rainha 
da Sucata um repertório contemporâneo mais contrastivo na intervenção do 
patrimônio. O primeiro é de autoria de Jô Vasconcellos. Esta arquiteta foi 
consultora do Projeto Estruturador do Circuito e acompanhou a concepção 
de todos os projetos iniciais (FLORESTA, 2010). Sendo convidada pelos 
gestores do Circuito, para desenvolver o projeto de intervenção na antiga 
reitoria da UEMG, convertendo-a em um planetário, conhecido como Espaço 
do Conhecimento UFMG. Segundo Baeta e Nery (2016, p.33), o prédio 
da reitoria era um “edifício modernista, sóbrio e débil, que se destacava 
negativamente no contexto pelo contraste de sua arquitetura hermética com 
o exuberante cenário envoltório.” A arquiteta, então propõe, uma solução 
ousada, ao revestir toda a fachada com um vidro jateado, criando um grande 
telão para projetar imagens em suas fachadas. 

O Espaço do Conhecimento UFMG, conhecido como Prédio Rosa, fica entre 
os edifícios da Rainha da Sucata e o Prédio Rosa. Este último foi o escolhido 
para abrigar o Museu das Minas e do Metal. Seu projeto arquitetônico é 
do arquiteto Paulo Mendes da Rocha e o projeto museográfico do curador 
Marcello Dantas. O projeto propunha um anexo externo nos fundos do prédio 
eclético. A atuação concentrou-se em um anexo feito em 1960, criando uma 
caixa de circulação metálica vermelha com um prisma envidraçado. Essa 
intervenção, segundo Jô Vasconcellos, foi contestada pelo IEPHA, mas a 
comissão, por meio de realidade virtual conseguiu esclarecer as dúvidas 
e satisfazer o órgão. (CIRCUITO LIBERDADE, 2019a). Ambos os projetos 
não ficaram livres de críticas da população e de especialistas, por tratarem 
de soluções ousadas como sempre foram as intervenções na Praça da 
Liberdade.

Essas intervenções no entorno imediato, foram as precursoras para viabilizar 
o percurso expográfico do circuito. Como forma de viabilizar financeiramente 
o projeto, os gestores recorreram ao mesmo formato de parceria público-
privada, a qual havia viabilizado a restauração da Praça da Liberdade duas 
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décadas antes. Este processo distanciou a população das decisões, mantendo 
apenas técnicos como intermediadores entre a concepção dos projetos e 
os gestores públicos. Devido ao nível preliminar da pesquisa não se sabe 
o grau de envolvimento dos parceiros privados em relação às intervenções 
arquitetônicas. Contudo, é conhecida sua influência na divulgação da imagem 
da marca do Circuito Liberdade e parte das exposições permanentes dos 
andares de acesso de várias instituições que compõem o circuito. 

Figura 04: Imagem publicitária do Mapa do Circuito Liberdade, Belo Horizonte. Ano 2019. Fonte: 

Circuito Liberdade, 2019b

Atualmente existem 17 instituições que compõem o circuito. (FIGURA 4) É 
importante salientar que novas instituições privadas que possuem centros 
culturais próximos à Praça da Liberdade se incorporaram ao mesmo. Esta 
decisão ampliou o cuidado com a preservação dos bens materiais, ao mesmo 
tempo em que modificou a marca do Circuito Cultural Praça da Liberdade 
para Circuito Liberdade, alargando a esfera de atuação e as preocupações 
de salvaguarda do mesmo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A mercantilização do patrimônio e a educação patrimonial dos belo-
horizontinos são elementos presentes no Circuito que disputam forças. 
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Constata-se também que as intervenções recentes, mesmo procurando 
envolver a população e criar espaços de convivência e uso, acabam 
promovendo a espetacularização do patrimônio, como forma de atração 
turística e cultural. Assim, os projetos arquitetônicos, mesmo procurando 
promover a requalificação dos espaços que envolvem o Circuito, acabam por 
reproduzir um discurso dominante, preterindo a devolução aos seus cidadãos 
naturais e prestigiando o visitante em busca por imagens e paisagens com 
identidade local, experiências cênicas a serem colecionadas e descartadas. 
As obras em questão, portanto, acabam manifestando uma complexidade 
de interpretações. As intervenções executadas, contudo, possuem um 
convívio harmônico, criando um conjunto integrado que busca refletir uma 
suposta identidade da cultura mineira, como forma de promoção do turismo, 
apropriando-se da vivência no espaço público e histórico da Praça da 
Liberdade. Recentemente, a partir de 2015, essa lógica capitalista se altera 
no Circuito Liberdade com a mudança de gestão. Essa modificação local, 
talvez possa refletir uma transformação do próprio capitalismo. 

Mesmo assim, a mudança de gestão do Circuito Liberdade, em seu 
primeiro ano, segundo Lemos Junior (2016), apoiado por suas pesquisas 
qualitativas e quantitativas, demonstra que ainda não há uma participação 
belo-horizontina efetiva. O Circuito insere Belo Horizonte nas “dinâmicas 
competitivas de captação de recursos e turistas, sem, contudo, ficar evidente 
que a população local participa ativamente e usufrui deste processo.” 
(LEMOS JUNIOR, 2016, p. 202). Desse modo, retoma-se o pressuposto de 
Jacques (2003) com base nos dados de Lemos Junior (2016), afere-se que 
o Circuito Liberdade se utiliza mais da lógica da espetacularização do que 
da participação democrática ao patrimônio urbano contemporâneo. Contudo, 
constata-se, em meio ao direcionamento explícito, uma maior preocupação 
da atual gestão em promover a participação popular.
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Resumo
A paisagem urbana neste artigo considera as relações sociais na construção do es-
paço, assim como as vivências e as individualidades dos habitantes que participam 
da história do lugar. Neste contexto, foi selecionado como objeto de estudo o Condo-
mínio horizontal Privê Atlântico, localizado na região sudoeste de Goiânia. Surgiu na 
década de 1970 como parte do loteamento do bairro Jardim Atlântico e posteriormente 
se denominou condomínio na década de 1990. Passou por grandes modificações, re-
sultado tanto das dinâmicas espaciais quanto sociais ao longo do tempo. O objetivo 
é compreender as transformações que ocorreram na paisagem do Condomínio Privê 
Atlântico, através de sua análise histórica no contexto do bairro e da cidade de Goiânia 
e  comparar com as percepções dos moradores em relação às mudanças internas 
do condomínio. Para esta discussão, apresentamos mapas do bairro com enfoque no 
objeto em questão, com o intuito de visualizarmos as alterações no espaço urbano. 
Também adotamos como fonte recortes de entrevistas feitas com os moradores do 
Privê de pesquisas de outros autores, uma realizada em 2003 e outra no ano de 2017, 
dessa maneira é possível contrapor as falas e identificar as relações com o lugar nos 
diferentes períodos. Através das investigações percebe-se que a história da configu-
ração urbana do Privê foi marcada por importantes fases. A primeiro entre as décadas 
de 1960-1970 com a construção dos conjuntos habitacionais como indutores do cresci-
mento urbano. Posteriormente, nos anos 1980 e 1990, com o surgimento de um novo 
modo de morar em condomínios fechados horizontais e, mais recentemente, sob a 
influência da construção de parques no meio urbano. Estas mudanças também foram 
sentidas pelos moradores de diferentes maneiras, os mais antigos recordam da distân-
cia do setor em relação ao núcleo de Goiânia, outros tiveram que sair do local devido a 
valorização da região e algumas regras internas também sofreram alterações. Discutir 
a paisagem urbana com base na história vivida e contada pelos seus habitantes pro-
porciona entender o sentimento de pertencimento e construção do lugar e também traz 
grandes contribuições para a investigação do processo de urbanização e crescimento 
das cidades. 

PALAVRAS-CHAVE: Paisagem Urbana; História; Condomínio Privê Atlântico.

Abstract

The urban landscape in this article considers the social relations in the construction of 
the space, as the experiences and individualities of the population that participate in the 
local history. In this context, the study object is the Privê Atlântico, a residential condo-
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minium located in the south-west region of Goiânia. Was built in the decade of 1970 
as a part of the allotment of the neighborhood Jardim Atlântico and only in 1990 was 
recognized as a gate community. Has passed through a lot of transformations, result of 
both spatial and social dynamics over time. The goal is to understand the transforma-
tions that occurred in the landscape of Privê Atlântico, through its historical analysis in 
the context of the neighborhood and the city of Goiânia and compare with the residents’ 
perceptions regarding the internal changes of the condominium. For this discussion, 
we presented maps of the neighborhood highlighting the study object, with the intent to 
visualize the transformations in the urban space. We also adopted as source, interview 
clippings with the residents of Privê from research by other authors, one held in 2003 
and another in 2017, so it is possible to contrast the lines and identify the relationships 
with the place in different periods. Through the investigations we noticed that the urban 
history configuration of Privê had important phases. The first one was between 1960 
and 1970 with the construction of housing states as a inductor of urban spreading. After 
that, in the decades of 1980 and 1990, with the new concept of living in gate commu-
nities and recently by the construction of urban parks. This changes were also felt by 
the residents in different ways, the older ones remember the long distance of the Privê 
to the center of Goiânia, others had to leave the condominium due the speculation of 
the region and also some internal rules has changed. Discussing the urban landscape 
based on the history lived and told by its inhabitant, provides understanding of the sen-
se of belonging and construction of the place and also brings great contributions to the 
investigation of the process of urbanization and growth of cities.

KEYWORDS: Urban landscape; History; Privê Atlântico.

INTRODUÇÃO 

A paisagem urbana, neste trabalho, é interpretada através dos significados 
atribuídos pelas percepções dos sujeitos. A análise urbana subjetiva conside-
ra as relações sociais na construção do espaço, assim como as vivências e a 
individualidades dos habitantes, considerando a paisagem como dependente 
das suas ações particulares, mas também das relações compartilhadas. Utili-
za-se dos conceitos de Ferrara (2000) sobre as imagens que a cidade produz 
diante das representações da sociedade e de Halbwachs (2003) sobre a me-
mória presente nos relatos dos moradores. 

Esta pesquisa tem como objeto de estudo o condomínio horizontal Privê 
Atlântico, localizado na região sudoeste da cidade de Goiânia. O objeto em 
questão se diferencia dos demais condomínios fechados, porque se origina 
como parte do loteamento do bairro Jardim Atlântico, na década de 1970. 
Sua história é ainda complexa e difusa, existem várias versões sobre o seu 
surgimento e alguns estudos também não afirmam com certeza sobre a sua 
origem. Além dos mais de 40 anos de sua existência, onde passa por grandes 
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transformações sociais e espaciais, e que dificulta o encontro de informações 
para análise. 

A cidade de Goiânia é marcada por alguns períodos de modificações no seu 
espaço urbano, ressaltamos aqui os que influenciaram na construção da pai-
sagem do bairro e do condomínio em questão. De acordo com Mota (2004) 
entre as décadas de 1960-1970 Goiânia se destaca com a construção dos 
conjuntos habitacionais. Posteriormente, nos anos 1980 e 1990, com o sur-
gimento de um novo modo de morar em condomínios fechados horizontais 
e, mais recentemente, sob a influência da construção de parques no meio 
urbano. 

O intuito é discutir a história do Privê, analisando previamente os fatores que 
contribuíram para modificar a paisagem urbana do condomínio no contexto 
do bairro e da cidade de Goiânia; e posteriormente, analisar os relatos dos 
moradores entrevistados nas pesquisas: Condomínios Horizontais fechados 
em Goiânia. Um caso: Privê Atlântico, de Rosana Fernandes da Silva e Privê 
Atlântico – de conjunto habitacional a condomínio: um caso incomum de valo-
rização imobiliária, de Adriana Figueiredo Carvalho. Para isso, foi seleciona-
do alguns recortes que nos façam compreender a percepção dos habitantes 
sobre a origem do Condomínio, em comparação com a análise urbana prévia 
e também perceber as divergências e convergências nas falas dos entrevis-
tados sobre estas transformações. 

A paisagem urbana como história vivida

A cidade, enquanto objeto de análise, geralmente é discutida através de uma 
visão morfológica, assim como a história é comumente compreendida por um 
conjunto de fatos gerais e impessoais. A intenção deste artigo é compreender 
a paisagem através das imagens que ela produz, imagens estas que são re-
presentações do cotidiano, do conhecimento, da cultura, das relações sociais 
do urbano como afirma Ferrara (2000) e discutir a história do lugar tal como 
meio social, apreendido por nós de forma pessoal, dessa maneira, gerando 
lembranças específicas, as quais constituem uma memória. (HALBWACHS, 
2003)
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É necessário distinguir a memória do conceito de história, pois esta é o estudo 
geral por tempos determinados e a memória registra mutuamente a realidade 
coletiva, percebemos que ela é sim capaz de representar o grupo, pois se 
modifica a todo instante de acordo com as transformações que ele sofre. Hal-
bwachs (2003) define o conceito de memória como a história vivida, sendo 
esta o conjunto de acontecimentos sociais, econômicos, políticos, e outros, 
que compuseram e foram reflexo de determinado tempo e espaço. Para que 
a memória não se confunda como uma mera impressão pessoal, ela precisa 
sair de si e olhar para as demais experiências do grupo, assim compreen-
deria melhor o acontecimento e retrataria a realidade histórica. Neste artigo, 
então, partiremos da análise de relatos individuais dos moradores do condo-
mínio Privê Atlântico com o intuito de mapear as diferentes visões sobre o 
lugar e contribuir para a sua história. 

O espaço e o sujeito são ambos produtores urbanos. “A cidade é cenário 
e atriz de uma relação social que contracena com o homem.” (FERRARA, 
2000, p. 117). Assim o sujeito constrói o espaço e o mesmo também deixa 
sua marca no ser. Halbwachs (2003) complementa que as relações sociais 
estão conectadas com nossos espaços físicos, porque carregam nossas lem-
branças e a dos grupos que pertencemos, representando nossa imagem, ou 
seja, o espaço material e o homem se transformam simultaneamente. Ao 
mesmo tempo em que o grupo modifica o espaço, os aspectos físicos do local 
também determinam o modo de vida dos habitantes.

Neste sentido, a paisagem urbana revela múltiplas representações com inú-
meros significados. De acordo com Corrêa (2003), a paisagem urbana é com-
posta de um lado por relações de poder e controle social e por outro lado ex-
pressa sentimentos e experiências dos grupos sociais. “Consequentemente, 
a leitura da paisagem urbana não se encontra redutível a sua morfologia, ao 
desenho da cidade ou às suas atividades econômicas, mas envolve, sobretu-
do, as suas propriedades simbólicas” (SILVA, ALMEIDA, 2000, p. 7). 

Nesta concepção não é possível apenas pensar o espaço como um conjunto 
das formas que percebemos ao nosso redor. Há a necessidade de compreen-
dermos a atuação do grupo relacionada com aquele espaço, para isso, en-
tender a sua imaginação e pensamento, que constituem a sua memória. Este 
trabalho analisa no primeiro tópico a história do condomínio Privê no contexto 
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urbano através de bibliografias, que em um segundo momento é contrastada 
e complementa com a análise dos relatos dos habitantes. 

O Privê Atlântico diante das transformações urbanas de Goiânia 

O Condomínio Horizontal Fechado Privê Atlântico, localiza-se no bairro Jar-
dim Atlântico, na região sudoeste de Goiânia. Buscaremos analisar os fatores 
que contribuíram para as transformações urbanas e o adensamento da re-
gião que afetaram a configuração do condomínio em questão. Seu contexto 
urbano é marcado pela inserção das políticas habitacionais na década de 
1960, pela implantação do plano de desenvolvimento integrado de Goiânia 
(PDIG), de 1975, posteriormente pelo surgimento dos condomínios fechados 
na década de 1990 e também pela construção de Parques que induziram a 
valorização do entorno. 

Na década de 1960, de acordo com Lucas (2016):

As entidades principais que produziam habitação 
social na década de 1960 eram a Caixa Econômi-
ca de Goiás (CAIXEGO) — que promovia habita-
ção, sobretudo, para funcionários públicos; a Com-
panhia de Habitação (COHAB) — responsável por 
produzir habitação para população de baixa renda; 
e o Instituto de Orientação às Cooperativas Habi-
tacionais Operárias do Estado de Goiás (INO-
COOP/GO) — que tinha a finalidade de orientar as 
cooperativas em todas as operações necessárias 
para construir conjuntos habitacionais. (LUCAS, 
2016, p.81)

A INOCOOP não será discutida neste trabalho por não encontrarmos relação 
com a história do condomínio. Poucas informações também foram identifica-
das sobre a CAIXEGO, criada em 1962 e destituída em 1990. Ressaltamos 
a sua importância na intermediação de recursos para investimentos urbanos 
do Estado e municípios e sua relação com o financiamento habitacional como 
agente do Banco Nacional de Habitação (BNH). 

O BNH é criado em 1964 para produzir habitações para população de bai-
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xa renda. Dados de Lucas (2016) afirmam que 2,4 milhões de unidades do 
BNH, foram construídas pela COHAB, com recursos do Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço (FGTS) e outras 1,9 milhões destinaram-se a classe 
média, com auxílio do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE). 
Em Goiânia, os primeiros conjuntos construídos foram: a Vila Redenção, 
União e Alvorada e o Bairro Feliz. Ao todo, até 1980 foram implantados 32 
conjuntos habitacionais pela política do Sistema Financeiro da Habitação 
(SFH) (LUCAS, 2016). 

De acordo com Bonduki (2008) o programa BNH entregou casas com solu-
ções uniformizadas, não considerando a implantação urbana, as especifici-
dades de cada região, ou mesmo as configurações familiares. Na maior parte 
de sua produção, gerou conjuntos em áreas periféricas da cidade e projetos 
com baixa qualidade arquitetônica. 

Neste panorama habitacional, o Jardim Atlântico foi aprovado em 1968, 
como loteamento na região sudoeste de Goiânia. Como apresenta Carvalho 
(2017), o Privê se originou de um recorte do bairro Jardim Atlântico (figura 1) 
e se compõe de 23 quadras. Relatos de alguns moradores afirmam que fo-
ram entregues casas padrões prontas, com a possibilidade de financiamento, 
em algumas quadras do loteamento e nas demais foram vendidos somente 
os lotes vazios. Há controvérsias em relação ao financiamento, o qual pode 
ter sido realizado pela Caixego ou pelo BNH. 

 

Figura 1. Recorte do Condomínio Privê Atlântico localizado no Jardim Atlântico.

Fonte: Organizado pela autora, 2019
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Carvalho (2017) identifica uma matéria publicada pelo Diário da Manhã 
(AFONSO, 12,18 de setembro de 1987, APUD, CARVALHO, 2017), na qual 
traz a origem pela Caixego como certa e afirma que o mesmo foi entregue 
com uma infraestrutura quase completa, com água tratada, iluminação, pa-
vimentação asfáltica e áreas de lazer, faltando apenas a rede de esgoto. 
Nesta mesma reportagem se diz também que o local já funcionava como um 
condomínio fechado, com entradas controladas por meio de um único portão 
que contava com a presença de seguranças.

O conhecimento sobre tal reportagem permite comparação direta com o re-
lato apresentado em documento1 entregue à Prefeitura de Goiânia em 2004 
pela Associação de Moradores do Privê Atlântico (SOMOPA). No mesmo, 
os moradores colocam que o conjunto pôde florir graças a sua segurança, 
tranquilidade e facilidade de financiamento pelo BNH, afirmando assim – e 
em contraposição a reportagem – que o financiador era o banco supracitado. 
Porém, como vimos a Caixego era agente financiadora do BNH, o que nos 
permite compreender a dicotomia na fala dos moradores e da reportagem do 
Diário da Manhã, em que ambas podem estar corretas. 

Neste período, influenciada pela produção habitacional, o adensamento da 
região também ocorre em função do plano de desenvolvimento integrado de 
Goiânia (PDIG), de 1979, realizado por Jorge Wilheim entre 1967 e 1978 
(MOTA, 2004). Este plano foi de grande importância por contextualizar a habi-
tação como questão urbana e dessa maneira, desenvolve três propostas em 
que define linhas de crescimento para vários sentidos da cidade e indica os 
vetores que propiciaram esta expansão. 

Em seu primeiro estudo (figura 2), baseia-se no crescimento para a direção 
Norte-Sul, prevendo a conurbação com Aparecida de Goiânia. A BR-153 apa-
rece como um vetor para atrair a localização das indústrias e induzir a cons-
trução de novas vias paralelas a rodovia. (WILHEIM, 1969). 
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Figura 2. Primeira proposta do PDIG DE 1968.
Fonte: Medeiros, 2014

Na segunda proposta (figura 3), a BR-153 atuaria como uma barreira, refor-
çando a função comercial da Avenida Anhanguera e induzindo o crescimen-
to no sentido oeste e contínuo para sudoeste. Assim, alia-se com a política 
habitacional para a implantação dos conjuntos nesta região com o intuito de 

promover a expansão. (WILHEIM, 1969) 

Figura 3. Segunda proposta do PDIG DE 1968
Fonte: Medeiros, 2014

Na terceira hipótese (figura 4) o desenvolvimento linear daria-se ao longo do 
Rio Meia Ponte, englobando a Br-153. O jardim Goiás seria o bairro atrativo e 
conduziria o crescimento. O eixo comercial deixaria de ser a Avenida Anhan-
guera e este novo eixo criado seria a distribuição das pequenas e médias 
indústrias. 
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Figura 4. Terceira proposta do PDIG DE 1968.
Fonte: Medeiros, 2014

Dentre estas três propostas, Wilheim adota a segunda, com o objetivo de 
adensar a região sudoeste e inibir o crescimento para os demais sentidos, 
sua escolha se pauta na justificativa que ao norte existia a presença de ma-
nanciais e reservas florestais, a Leste a BR-153 limitava o crescimento e o 
sul possuía fatores favoráveis como o solo, a topografia e grandes vazios 
urbanos (SILVA, 2003). Com o seu plano em ação, reafirma a importância da 
habitação como vetor da expansão de Goiânia e estabelece um acordo com 
as entidades promotoras da época - Caixego, Cohab e Inocoop — para se 
comprometerem com a criação dos conjuntos, seguindo os objetivos estipu-

lados no plano (figura 5). 

Figura 5. Estudo das habitações sociais integradas à segunda proposta do PDIG. 
Fonte: Medeiros, 2014
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De acordo com Silva (2003, p. 39) “a partir de 1975, a formação do espaço 
urbano de Goiânia vai resultar de dois grandes processos: o adensamento 
exagerado e pontual de alguns bairros e da dispersão exagerada da perife-
ria”. O caso do Privê Atlântico enquadra-se neste último, pois a expansão em 
direção à região sudoeste deu-se primeiramente por um crescimento desor-
denado, pela aprovação de loteamentos sem infraestrutura prévia e desco-
nexos do tecido urbano. Como Carvalho (2017) afirma, o condomínio passou 
durante muitos anos com seu entorno desabitado. (figura 6)

Figura 6: Goiânia em 1992, destacando o Jardim Atlântico e os bairros do entorno. 
Fonte: Prefeitura de Goiânia

No final da década de 1980 e início da de 1990, Goiânia passa por um boom 
no mercado imobiliário com o surgimento de vários condomínios horizontais 
fechados. O surgimento influência na configuração do Privê, pois mesmo ten-
do sua origem em 1978, ganhou a concessão de condomínio apenas em 
1996. Assim vemos a paisagem urbana do bairro transformar-se e o tecido 
urbano se espraiar com a localização destes empreendimentos nas franjas 

urbanas, afetando a densidade do Jardim Atlântico e entorno. (figura 7)
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Figura 7: Goiânia em 2002, destacando o Jardim Atlântico e os bairros do entorno.
Fonte: Prefeitura de Goiânia

Em 2009, tem-se a construção do Parque Cascavel no Jardim Atlântico e 
percebe-se sua influência direta na valorização do bairro, com o asfaltamento 
de todo o setor que não o possuía, por completo, desde a década de 1960 
(CARVALHO, 2017) (figura 8). O andamento da implantação de parte do Par-
que linear Macambira Anicuns (PUAMA), localizado no Setor Faiçalville, pró-
ximo ao Privê Atlântico, também vem contribuir para atrair a construção de 
edifícios de habitações coletivas ao seu redor. 

Figura 8:  Imagem aérea de Goiânia em 2006, destacando o Jardim Atlântico e os bairros do 
entorno, ainda com ruas sem asfalto. Fonte: Prefeitura de Goiânia
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Os parques são implementados em Goiânia como um investimento imobi-
liário, assim como vemos nos casos do Parque Vaca Brava no Setor Bueno 
e do Parque Flamboyant no Jardim Goiás, construídos anos antes na capi-
tal. No entanto, segundo Carvalho (2017), as margens do córrego Cascavel 
sofreram assoreamento e o parque estava inutilizado, não cumprindo com 
a valorização econômica almejada. Porém, as obras de intervenção foram 
concluídas no final de 2018, dessa maneira, a região passa por novas modi-
ficações e atualmente volta a receber investimentos. 

O Privê pela percepção dos moradores 

Inicialmente, deve-se levar em consideração que o conhecimento do passa-
do é indireto, dependendo da pesquisa de forma substancial de fontes, obje-
tos e demais formas de expressão humanas advindas do período estudado. 
Tal afirmação abriga importante reflexão para este artigo, uma vez que se 
pretende aqui analisar os relatos de diferentes moradores do Condomínio 
Privê Atlântico. Todavia, não podemos esquecer que, dentro desses mesmos 
relatos, a subjetividade dos entrevistados deve ser levada em consideração, 
uma vez que: 

No imenso tecido de acontecimentos, gestos e pa-
lavras de que se compõe o destino de um grupo 
humano, o indivíduo percebe apenas um cantinho, 
estreitamente limitado por seus sentidos e sua fa-
culdade de atenção (BLOCH, 2001, p.70).

Portanto, os relatos não são verdades absolutas, devendo sua análise en-
tender – dentro da medida do possível - as particularidades de visão de cada 
entrevistado. March Bloch (2001) compara tal posição do pesquisador com a 
de uma pessoa sentada no último lugar de uma fila, onde avisos são trans-
mitidos desde seu início até o seu final, deixando-o em uma posição de inse-
gurança em relação a informação transmitida. Vemos então que os relatos, 
embebidos primordialmente de memória, movem-se de acordo com as vivên-
cias e percepções das pessoas que os emitem. 

Sendo assim, iremos analisar as entrevistas retiradas da dissertação de Sil-
va, do ano de 2003 e da dissertação de Carvalho no ano de 2017, com o 
intuito de contrapor os relatos e informações coletadas nos diferentes anos. 
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Busca-se discutir as mudanças nos perfis dos moradores e as transforma-
ções urbanas que os habitantes perceberam ao longo dos anos.

No surgimento do Privê, Silva (2003) relata que os primeiros moradores eram 
em sua maioria funcionários públicos que desejavam sair do aluguel. Pela 
vontade de adquirir a casa própria, compraram a ideia de se viver entre mu-
ros, em que os pontos negativos eram a distância do centro da cidade as-
sociada a falta de infraestrutura e equipamentos, em contraposição com a 
tranquilidade e o espaço maior das casas térreas para se viver.

Além disso, os entrevistados relatam o preço muito barato das casas e a faci-
lidade do financiamento pela Caixego. O preço se associava a precariedade 
da região em 1970, apesar do Privê possuir asfaltamento, os moradores mais 
antigos lembram da paisagem do entorno com as ruas sem asfalto, sanea-
mento, energia, e transporte público.

Para o entrevistado número 12 , residente no local desde o seu início, o Privê 
Atlântico só sobreviveu por causa do apoio que os moradores davam uns 
para os outros, uma vez que era muito distante do restante da cidade, impos-
sibilitando deslocamentos constantes para a mesma. Vemos esse sentimento 
de vizinhança também no documento (Processo nº 24064387, 2004, apud 
CARVALHO, 2017), que mostra a união dos habitantes em busca de benefí-
cios para a região. 

Durante todos esses anos os moradores do Privê 
Atlântico batalharam melhorias para toda a região: 
transporte coletivo urbano, os serviços de telefo-
nia, a segurança, o saneamento básico, inclusive 
a construção de redes de esgoto, que não existia 
antes, o asfalto, a iluminação e toda a urbanização 
da Av. Ipanema, hoje com um intenso comércio.  
A conquista de todos esses benefícios, que mu-
daram a realidade e trouxeram maior qualidade 
de vida para a região, teve com toda a certeza, 
a participação expressiva dos moradores do Privê 
Atlântico (PROCESSO n° 24064387 apud CARVA-

² Os nomes dos entrevistados serão suprimidos a fim de garantir sua privacidade, uma 
vez que as entrevistas não foram concedidas para a autora deste artigo, mas sim, en-
contradas nos trabalhos citados. 
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LHO, 2017, p. 91)

Dados coletados nesse processo, nos mostra que os primeiros moradores 
buscaram reivindicar o reconhecimento do Privê como condomínio em 1995 
e conseguiram O termo de Concessão de Uso. Porém, como o termo é ins-
tável, protocolaram outro em 2004 pela regularização definitiva, e não obtive-
ram sucesso (CARVALHO, 2017). Mesmo não regularizado como condomí-
nio, a partir da década de 1990, o Privê passa por reconfigurações internas, 
o tratando como tal. Além disso, há uma mudança no perfil dos moradores, 
conforme a pesquisa de Silva (2003), o condomínio começa a atrair os 
que viam nele um lugar tranquilo para se morar, somado as comodidades 
oferecidas internamente, como restaurantes, supermercados, salão de bele-
za etc. Isso já demonstra o reflexo do novo conceito de morar por causa do 
surgimento dos demais condomínios fechados em Goiânia neste período. 

Pelo depoimento do entrevistado n°1 vemos como as transformações inter-
nas afetaram a convivência no Privê. Os moradores mais antigos não enten-
dem de forma clara a transformação do conjunto em um condomínio e todas 
as obrigações que apareceram com tal mudança: 

O morador antigo cria caso por conta de pouca coi-
sa e não entende por que se um cachorro ficar sol-
to você vai pagar uma multa; [...] não entende por 
que você tem que pagar em dia o condomínio; por 
que é rateado, as despesas são pagas. Os nova-
tos não, os novatos nem perguntam. (CARVALHO, 
2017, P. 136).

Percebe-se então, que não foram todos que aprovaram e/ou se adaptaram 
à transformação empregada ao conjunto, como pode-se notar nesse outro 
trecho da entrevista:

É porque quando ficou a obrigação de pagar, muitos 
não tinham condições de pagar. Porque embora 
tinha nome de condomínio e pensava-se que todo 
mundo aqui era abastado e tinha condição econômi-
ca boa, não. Não tinha. (CARVALHO, 2017, P. 136).



Anais II SEPPAS - II Seminário de Planejamento, Paisagem urbana e Sustentabilidade 
04 a 06 de novembro de 2019

Assim sendo, parte desta falta de adaptação foi ocasionada diretamente por 
questões financeiras. Alguns ex moradores entrevistados por Silva (2003) 
confirmam que deixaram o local por questões financeiras. Entretanto, outros 
motivos também provocaram essa saída: alguns buscaram morar em locais 
mais centralizados devido ao trabalho e as escolas dos filhos; outros busca-
ram os condomínios fechados que vinha sendo construídos próximos e que 
proporcionam maior status social. Cardoso (2009) afirma que as cidades, e 
aqui o recorte específico que é o Privê Atlântico, é um lugar onde as relações 
capitalistas são visíveis, tanto em sua monumentalidade – como construção 
do muro e a mudança de conjunto para condomínio – como para a margina-
lização – ao forçar indiretamente a saída de pessoas que não conseguiam 
mais viver entre seus muros.

Já no estudo de Carvalho (2017), uma moradora entrevistada se mudou em 
2010 para o Privê Atlântico e justifica a sua escolha em função das peculiari-
dades do condomínio, que o diferem dos demais de Goiânia. Além da relação 
com os vizinhos, dos serviços comerciais que são oferecidos pelos próprios 
moradores, a heterogeneidade de classe social é uma vantagem para ela, já 
que vê nessa situação uma maneira de ensinar ao filho que todos são iguais. 
Mostra-se então que os relatos das pessoas falam das cidades de acordo 
com o lugar o qual ocupam (CARDOSO, 2009), demonstrando suas subjeti-
vidades e relações sociais. 

Ao discutir segurança, Carvalho (2017) entrevista duas pessoas com opi-
niões diversas sobre o mesmo: a primeira acredita que a segurança ocorre 
única e exclusivamente por causa da presença de seguranças e da portaria, 
já a segunda assume que a segurança não depende apenas disso, mas sim, 
da proximidade entre os moradores, que construiu uma relação de confiança 
e, por consequência, uma sensação maior de segurança. 

Dessa maneira, o Privê Atlântico como vimos, nos apresenta hoje como um 
“bairro de interior”, mas do que um condomínio em si, principalmente pela sua 
diversidade social. Há ainda muitos moradores antigos, que se conhecem e 
defendem a tranquilidade do mesmo, e os novos que também compartilham 
da boa vizinhança e buscaram o condomínio pelo conforto e segurança.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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O que hoje é considerado um condomínio, foi durante muito tempo, um con-
junto isolado de casas localizado no Jardim Atlântico. Tal pioneirismo fez com 
que o Privê Atlântico passasse por diferentes fases, tanto em relação a si 
mesmo como em questões que diziam respeito ao seu entorno imediato. 

Vimos a paisagem urbana do Privê Atlântico se transformar ao longo das dé-
cadas. Inicialmente marcada pela precariedade de recursos, posteriormente 
com a luta dos moradores por melhorias. Já na década de 90, o destaque 
para o adensamento da região pela construção dos outros condomínios fe-
chados e também a atração de novos perfis sociais. Relatamos também a 
evasão de alguns moradores mais antigos e a partir de 2010 a valorização da 
paisagem com os parques e o surgimento de outros moradores que buscam 
os benefícios do condomínio, mas com um custo de vida mais baixo. 

A análise das pesquisas realizadas em 2003 e outra em 2017 nos possibilitou 
percepções diferentes sobre o Privê e também a convergência de informa-
ções em cada temporalidade. Assim, convergindo os documentos históricos, 
as imagens aéreas e os relatos dos habitantes, conseguimos uma riqueza 
de informações, preenchendo lacunas sobre o seu surgimento e o tipo de 
financiamento das casas. 

Percebemos então a importância de não separar as memórias dos morado-
res da história do condomínio e da análise urbana, uma vez que são essas 
as pessoas que, de diversas formas, o construíram, seja em quesitos físicos 
como em questões identitárias. E são eles que, memorialmente, também vão 
delinear as diferentes versões de existência do condomínio.
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A PAISAGEM URBANA DEGENERADA:  
FRAGMENTOS FOTOGRÁFICOS, SIGNOS DA CIDADE
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FAV/UFG, Goiânia-GO, Brasil, arqfabiolima@gmail.com

Resumo

No âmbito social as percepções resultam de demoradas operações de treinamento e de 
uma disciplina que não se interrompe. A cidade parece ser percebida pelo paradigma 
do excesso, da saturação, onde o olhar deve estar preparado para muitos estímulos, 
muitas possibilidades de desvendar significados. O artigo se envereda pela busca 
desses significados urbanos a partir de diversos registros fotográficos, cujas abordagens 
teóricas são recontextualizadas sobre um problema específico e os parâmetros de 
observação baseados num método claramente antidedutivo. São registradas facetas 
humanas complexas, difíceis, assim como lugares degenerados, associados ao 
estrago e à deterioração. Os espaços marginais usados por moradores em situação de 
rua, edifícios abandonados onde reúnem-se usuários de drogas, ou ainda os redutos 
das práticas libertinas, cada um ao seu modo, causam uma corrupção da paisagem. 
As várias arquiteturas e os tantos outros lugares integrantes da paisagem urbana não 
se constituem como elementos isolados, e a eles são possíveis atribuir sentidos (de 
usos, de experiências, de signos evocativos pelos fragmentos remanescentes, etc.) a 
partir das pessoas que emprestam distintos ânimos a esses espaços, do corpo social 
heterogêneo, dessa tão complexa diversidade. Nos vários tipos de comportamentos e 
vivências, aparecem relações humanas complexas no cenário urbano com atmosfera 
carregada, contrastes observados na espreita singular de um mundo específico e suas 
sombras, lugares marcados de forma mais obscura, com certa decrepitude.

PALAVRAS-CHAVE: paisagem urbana, espaços degenerados, significados 

urbanos.

Abstract

In the social realm, perceptions are the result of lengthy training operations and 
uninterrupted discipline. The city seems to be perceived by the paradigm of excess, 
of saturation, where the eye must be prepared for many stimuli, many possibilities to 
unveil meanings. The paper focuses on the search for these urban meanings from 
several photographic records, whose theoretical approaches are recontextualized 
about a specific problem and the observation parameters based on a clearly antiductive 
method. Complex, difficult human facets, as well as degenerate places associated with 
damage and deterioration, are recorded. The marginal spaces used by homeless people, 
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abandoned buildings where drug users gather, or the strongholds of libertine practices, 
each in their own way, cause landscape corruption. The various architectures and the 
many other places that make up the urban landscape are not isolated elements, and to 
them they can attribute meanings (of uses, experiences, evocative signs by the remnant 
fragments, etc.) from the lenders these spaces, the heterogeneous social body, this 
complex diversity. In the various types of behaviors and experiences, complex human 
relations appear in the urban setting with a charged atmosphere, contrasts observed in 
the singular lurking of a specific world and its shadows, places more obscurely marked 
with some impoverished.

KEYWORDS: urban landscape, degenerate spaces, urban meanings. 

  

As cidades compreendem territórios fragmentados e palcos para relações 
diversas, sendo elas na sua grande maioria, efêmeras. Nos vários lugares 
apropriados, adensados em qualidades desiguais de tempo, as relações 
humanas dinamizam esses espaços, conferindo-lhes um significado. Essas 
porções espaciais podem ser definidas por características singulares pelos 
distintos modos com que são apropriadas. Configurações essas que não 
apenas se modificam no tempo como também se esgotam, podendo vir a se 
tornar um espaço corrompido, em não conformidade àquilo projetado.

O espaço corrompido, deteriorado, pode ser compreendido de diversas 
maneiras, e aqui, não apenas no sentido de degradação da paisagem, mas 
igualmente de difícil trato, capaz de incluir certos tipos de consequências 
funestas. Um lugar que provoca sensação desagradável não se reduz à 
impressão negativa na paisagem enquanto um tipo de imagem apenas, mas 
porque também envolve outros tipos de problemas inter-relacionados. Um 
lugar marginal, um edifício abandonado, um gueto, além de vários outros tipos 
de redutos, materializam espécies de tensões sociais silenciosas, complexas, 
simultaneamente envolvidas em fatores econômicos, comportamentais e 
culturais.

Se nessa paisagem formada por elementos degenerados existem inferências 
sígnicas específicas, o que afinal podem nos reportar? A partir das suas 
situações aviltadas, quais coisas são possíveis de se reconhecer? O modo 
como agimos, pensamos e criamos os diferentes aspectos do mundo material 
possui uma relação de grande ambiguidade, pois somos amplamente 
suscetíveis às complicações geradas por esses mesmos lugares. Os objetos, 
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espaços e paisagens artificiais (e, portanto, concebidos pelo homem) são 
capazes de vários tipos de sobreveniências, como um tipo de “retorno” contra 
certas leis naturais, causando diversos tipos de perturbações.

Ademais, os significados urbanos tendem a ocorrer em faixas de incidência 
não completamente legíveis e, por essa razão, a abordagem metodológica 
deve ser capaz de distingui-los e torná-los perceptivos. Torna-se necessário 
percrustar essas paisagens, esses enlevos urbanos, aprofundar no que 
se apresenta como melindre. A percepção dos espaços ocorre de modo 
concreto (direto, na tatilidade da visão) e pela apreensão do instante. Ela não 
é ilusória, não está falseada por outras interveniências, e assim igualmente 
passível de ser expressa.

As abordagens críticas desse artigo foram assentadas na sociologia de 
SIMMEL (2013, 2014), SARLO (2006), HALBWACHS (2006) e SEVCENKO 
(1995). Nas questões relativas ao contexto urbano e da paisagem, os 
argumentos são mediados por PEIXOTO (2003), AUMONT (1993, 2004) 
e HEIMSTRA (1978). O método de investigação utilizado é baseado na 
estratégia de leitura da paisagem urbana (FERRARA, 1981, 2000, 2002), 
seguido por abordagens peculiares de SIMMEL (2014). Além disso, muitos 
aspectos sígnicos desse contexto urbano foram complementados a partir de 
ECO (1999, 2003, 2004, 2007).

Dentro dos limites desse artigo, a pesquisa lida com uma quantidade 
relativamente pequena, de modo a recolher algumas amostras (e que elas 
nos sirvam como potenciais exemplares deflagradores de discussões). 
De qualquer modo, é oportuno dizer que as abordagens teóricas são 
recontextualizadas sobre um problema específico e os parâmetros de 
observação baseiam-se num método claramente antidedutivo. Essa mesma 
cidade percebida e consumida visualmente contém alguns traços do que é 
aprazível ao olhar, mas principalmente daquilo que causa aversão.

Torna-se importante salientar também que essas informações diagnosticadas 
não representam as únicas acepções possíveis e nem muito menos uma 
verdade inequívoca. Trata-se de uma visão parcial e circunscrita, não 
absoluta, não totalizante (por isso mesmo incapaz de abarcar todos os 
possíveis sentidos manifestados). Face à contínua mudança da paisagem 
urbana é necessário admitir ainda que os resultados são circunstanciais, 
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em conformidade a esse tempo presente, sujeitos a alterações de qualquer 
espécie. Constituem, portanto, imagens relativizadas da cidade, integrantes 
de um cenário complexo agasalhado por relações sociais adversas, altamente 
conflitantes.

A paisagem e os outros, o ver circunstancial

Nas cidades ocorre uma multiplicidade de coisas dispersas, simultâneas 
e por isso, também confusas. As pessoas são permeadas pelos mais 
diferentes estímulos, por uma enormidade de coisas reclamando sentido, 
contribuindo decisivamente para muitos dos seus comportamentos.  Nos 
diversos fenômenos que nos permeiam e em particular aqueles provenientes 
da cultura, a arquitetura e seu âmbito urbano causam muitos estímulos num 
“complexo de acontecimentos sensórios que provocam uma resposta” (ECO, 
2007, p.190). Todos os objetos arquitetônicos, os códigos e os símbolos 
inscritos, as linguagens e demais enunciações, no âmbito urbano promovem 
estímulos e estes afetam os comportamentos das pessoas, ao impregnar-lhes 
uma percepção. A cidade desperta nas pessoas diversos índices, “signos que 
dirigem a atenção para o objeto por meio de um impulso cego, mas sempre 
com base em códigos e convenções comunicacionais” (ECO, 2007, p.191), e 
são infringidos e vivenciados nesse contexto difícil.

Nessas circunstâncias, ver pode ser considerado um ato genérico e indistinto, 
percorrer o olho sem precisar levar quase nada em consideração. Nessa 
situação, faz surgir novos adjetivos ao olhar, aquele capaz de se adequar à 
velocidade, às percepções simultâneas, às transformações requeridas pelas 
mudanças e dinâmicas instauradas nessa vida, ajustada a tempos cada vez 
mais comprimidos (ver Figura 01).

Desse modo, o conhecimento pode ter origem numa imagem, num tipo de 
visão que se entende e igualmente causa também algum desprendimento 
estético (derivado do horror e da piedade). O prazer de descobrir abstrai-
se como conhecimento consciencioso. Nesse esforço para apreender, “a um 
só tempo, o momento que foge e compreendê-lo como momento fugidio e 
qualquer [...], o que se constitui é o ver: uma confiança nova dada à visão 
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como instrumento de conhecimento, e por que não de ciência” (AUMONT, 
2004, p.51). Essas imagens problematizam o que vemos, como vemos, 
permitindo analisar e criar crítica entre sujeitos. É assim instrumento de 
conhecimento, operando em novas posturas sociológicas, como fragmento 
metafórico dessa realidade.

Figura 01. Montagem exibindo parte dos infortúnios frequentes do cotidiano de uma metrópole: 
espaços de disputa, o digladiar contínuo pela sobrevivência, relações desiguais entre ricos e 

pobres.

Nesse contexto urbano as relações estabelecidas com os outros são 
fundamentais, uma vez que a cidade é constituída por esses laços. Um 
instante é representativo de um fragmento de tempo e espaço, oportunizando 
flagrar uma verdade muitas vezes invisível ou dissimulada que dispõe de força 
para metaforizar um universo muito mais amplo e complexo. Esse fragmento 
fotográfico pode dizer de forma rápida e sensível dos fatos que espreitam 
as relações, achado num golpe de luz e sombra e cujo âmbito expressivo 
é capaz de tocar nossa arquitetura interior. De modo que num mundo onde 
quase todos diagnosticam uma ‘escassez de sentidos’, abre-se um lugar para 
questões profundas, naquilo muitas vezes desprezado, perdido no cotidiano 
banal.

No âmbito social, as percepções resultam de demoradas operações de 
treinamento e de uma disciplina que não se interrompe (HALBWACHS, 
2006), onde o olhar deve estar preparado para muitos estímulos, muitas 
possibilidades de desvendar significados. Diferentes dinâmicas estratégicas, 
jogos psicológicos, necessidades e desejos são intensificados na vida urbana 
(SEVCENKO, 1995). Nessas situações, as imagens são fundantes para 
inúmeras coisas, principalmente como instrumentos de análise do mundo e 
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como suportes da memória (HALBWACHS, 2006). Com o passar do tempo, 
as qualidades com que os espaços foram pensados são perdidas, tornando-
se aviltados por processos vários de corrupção, a falta de cuidados, de 
readequações para novos usos. 

Sentir-se parte de uma cidade ocorre de maneiras muito distintas. Ainda que 
certos lugares possam conotar usos e funções muito específicas, claramente 
definidas por arquitetos e urbanistas, nada garante, de fato, que esses irão 
funcionar daquela maneira (ECO, 1999). As pessoas se apropriam dos 
lugares dos modos mais diversos possíveis e ali vão tecendo relações, criando 
rotinas que lhes são agradáveis ou proveitosas. Pertencer à cidade significa 
construir a vida tendo por referência as bases físicas, sociais, políticas e 
econômicas daquele lugar. Criam-se estados de ânimo e diferentes relações 
com esses lugares, como integrantes das memórias de qualquer fase da 
vida, partilhando momentos e vivências com vizinhos, conhecidos, etc. Nesse 
âmbito, rotinas comuns poderão ser indeléveis da memória e irão constituir 
partes importantes dos traços da personalidade e, em grupo, formadoras de 
identidade.

Como imagens integrantes da memória, são capazes de relacionar diferentes 
vivências bem como as características dos espaços onde elas ocorreram. 
Serão incorporadas ao imaginário e fundamentarão a subjetividade, a 
existência pessoal. Cada pessoa constitui um universo de experiências 
e de distintos sentidos atribuídos, naquilo que o lugar, a casa, a rua, a 
cidade possibilitou desenvolver. Nas variadas condições da existência, 
principalmente nas cidades, ver os outros e considerá-los dentro das relações 
sociais é mais do que inseri-los no corpo social. Muitas pessoas não possuem 
condições adequadas de ascender economicamente e tornam-se relegadas 
a situações subumanas, postas às margens da sociedade. A dignidade deve 
ser conquistada por méritos próprios, no ínterim de uma sociedade com 
princípios igualitários.

 

Crise urbana, caos na paisagem

A cidade é, por excelência, esse lugar onde certos comportamentos tornam-
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se extremos (não apenas pelo consumo de álcool, drogas, mas onde certas 
experiências ganham locus privilegiado). As pessoas tornaram-se vítimas 
de um grande sistema (de consumo, de rigor nos horários, tarefas) onde 
o cotidiano se vê completamente aparvalhado por um tempo comprimido. 
Há uma busca incansável por dinheiro e, nesse caminho, perdeu-se a 
valorização interior (ética, moral, conhecimento). O acúmulo de bens é cada 
vez mais sinônimo de felicidade (SARLO, 2006). Nesse sistema, um número 
muito extenso de pessoas fez surgir altas demandas de insumos, alimentos, 
vestuário, serviços e, por outro lado, levando à falta de espaço, além de altos 
índices de crimes, violência, habitações de baixa qualidade.

A crise urbana pode ser compreendida pelos problemas permeados no 
cotidiano de ordem econômica, social, cultural, tecnológica. A violência 
urbana, o congestionamento, a poluição, a destruição dos recursos naturais, a 
falta de habitação, a segregação espacial, os problemas de abastecimento de 
água e esgoto, de tratamento do lixo, são fatores dessa crise que repercutem 
a nível de comportamento individual e social: nas relações humanas, nos 
descumprimentos da lei, violência, má distribuição de renda, falta de educação, 
falta de acesso a serviços de saúde e bens de consumo. Cada um desses 
assuntos se constitui como uma contingência dessa crise e isso nos dá uma 
visão parcial do tamanho do problema (HEIMSTRA, 1978). Além disso, há a 
introdução cada vez maior de tecnologias no âmbito pessoal, obrigando as 
pessoas a terem um domínio muito maior de coisas concomitantes (estudo, 
lazer, trabalho interconectados) e a cumprirem diversas tarefas em um tempo 
cada vez menor, forçando-as a um ritmo intenso, vertiginoso e desconcertante. 

Tudo isso tem um impacto muito grande nos habitantes das cidades.
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Figura 02. Sequência de imagens sobre distintas percepções de Goiânia, desde o monumento ao 
bandeirante, a marginal botafogo (com vários viadutos, redutos para moradores de rua e usuários 
de drogas) a vários edifícios em construção abandonados. Perspectivas muito diversas que 
constituem uma complexa paisagem artificial.

Nesse ínterim, certas situações decadentes expressam “nossa incapacidade 
de controlar ou nos pôr a salvo das hostilidades” (HEIMSTRA, 1978, 
p.94). Alguns problemas no espaço urbano diretamente nos induzem a 
comportamentos hostis, mas de forma geral, é o todo que leva a distúrbios 
de ordem mental, desequilíbrios, instabilidades emocionais. Os problemas 
associados à crise urbana contribuem grandemente para a insatisfação das 
pessoas (ver Figura 02).

O espaço urbano contém tantos elementos díspares que assim parece ser 
indefinível (ou qualquer tentativa nesse sentido significaria uma abordagem 
muito rasa, incapaz de contemplar sua complexidade), e assim não pode ser 
apreendido em todas as suas nuances. Se mostra tão singular no tempo, 
e as coisas ocorrem todos os dias de forma desigual. As ações nunca são 
exatamente as mesmas, ainda que haja certa rotina. As diversas abordagens 
com que são tratados nas diversas áreas do conhecimento humano revela a 
incapacidade plena de sua compreensão.

A cidade, nos seus mais diferentes fluxos, movimentos incessantes de 
diferentes trabalhos, e as extensas demandas físicas necessárias à esse 
convívio, junto com o universo imaterial que as acompanha, moldam e 
reformulam as categorias da percepção dos indivíduos. Essas alterações 
trazem mudanças nas pessoas (nas definições dos sujeitos) no íntimo das 
pessoas, cuja ordem de apreensão das coisas é também da velocidade, da 
simultaneidade, por vezes do instantâneo que não é no seu todo apreendido. 
Essa percepção acelerada também se inclui como parte do fenômeno 
de homogeneização, onde as pessoas são superexpostas a diferentes 
estratégias de caráter persuasivo, testando suas habilidades em poder ou não 
se desvencilhar das coisas que chegam por todos os lados na vida urbana. 
As pessoas precisam desenvolver novas percepções frequentemente, 
como estratégia de sobrevivência (SIMMEL, 2013). Tamanha quantidade de 
diferentes sentidos qualificados às coisas em geral, onde efetivamente elas 
não têm, e que disputam a atenção daquele sujeito tratado sempre a nível 
médio, que aparenta incapaz de realizar suas próprias escolhas.
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O tratamento indiferenciado, a luta pela sobrevivência, e as desigualdades 
sociais favorecem a formação de indivíduos cada vez mais preocupados com 
suas próprias mazelas, cada vez mais preocupados em se sobressaírem 
em relação aos demais. Essa concorrência desenfreada pela sobrevivência 
encontra no palco urbano um lugar de disputas, uma conotação de arena. E 
assim a cidade fragmenta ricos e pobres, diferentes naturezas de consumo 
(consumir principalmente imagens), áreas públicas e privadas (cerceam 
os indivíduos a lugares específicos), trechos com alguns investimentos e 
diversos outros abandonados.

Fragmentos urbanos, espaços degenerados

Espaços degenerados são aqueles associados ao estrago, à corrupção, ao 
arruinamento. Na cidade essa ideia pode estar conjugada à deterioração 
de materiais, coisas poluentes ou imundas. O termo possui um grande 
lastro de sentido, por isso também readequado a conceitos que se queira 
instrumentalizar. Abre perspectivas de enunciação utilizadas por artistas 
plásticos, fotógrafos, antropólogos, sociólogos, ao recolherem resíduos ou 
fragmentos associados, índices desse estigma. Muitas vezes pode estar 
ligado ao sujo (e não necessariamente num sentido depreciativo), mas 
daquilo que se apresenta carregado, intenso, escurecido, abrangendo signos 
divergentes.

Nessa situação, a cidade é percebida pelo paradigma do excesso, da 
saturação. Lixo jogado nas calçadas, ruas esburacadas, paredões de 
concreto, emaranhado de fios enrolados nos postes, placas de sinalização 
pichadas, como se coisas desagradáveis não pudessem permanecer por 
muito tempo escondidas. Ao contrário, são lançadas para fora, arrancadas 
das entranhas (PEIXOTO, 2003). Edifícios enegrecidos pelo ar e no horizonte 
uma névoa que nunca termina, a poluição lançada pelos carros, pelas 
fábricas, vai complementando assim a porção da paisagem que pouco pode 
ser vista. Todos estamos contaminados por esse ar, por essas impressões, 
pela visão turva que vai prejudicando outros sentidos.
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Figura 03. Exemplos de lugares degenerados: becos, vielas e redutos usados para venda e 
consumo de drogas, pontos de prostituição; edifícios abandonados. Esses acima estão todos na 

região central de Goiânia.

  

  Os espaços, a paisagem, devem prestar-se aos mais diversos fins 
e os lugares parecem estar nessa contramão: costumam ser estritamente 
convencionados, estáticos, e assim também rapidamente obsoletos. Se a 
vida é uma animação ininterrupta, onde as coisas não cessam de acontecer, 
nada mais natural pensar que os lugares projetados para serem eternos 
tivessem também um fim muito rápido. O lugar degenerado não é apenas 
complexo por envolver os tantos fatores físicos, sociais, econômicos, culturais 
ou comportamentais da paisagem urbana (ou num certo limite, enveredados 
numa peculiar contingência urbana), mas porque, necessariamente sua 
compreensão está conduzida por motivações complexas e profundas. 

  Os espaços marginais usados por moradores em situação de rua, 
edifícios abandonados onde reúnem-se usuários de drogas, ou ainda os 
redutos das práticas libertinas, cada um ao seu modo, causam uma repulsa 
e uma corrupção da paisagem (ver Figura 03). Sob circunstâncias complexas 
dilaceram a paisagem, afastam as pessoas, corrompem suas imediações. 
Num certo aspecto, parecem impregnar uma natureza torpe (ver Figura 04).

  O sentido conferido não é imanente apenas à uma visão do lugar 
ou do espaço, mas destes enquanto manifestações interatuantes de vida. As 
várias arquiteturas e os tantos outros lugares integrantes da paisagem urbana 
não se constituem como elementos isolados, e a eles são possíveis atribuir 
sentidos (de usos, de experiências, de signos evocativos pelos fragmentos 
remanescentes, etc.) a partir das pessoas que emprestam distintos ânimos 
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a esses espaços, do corpo social heterogêneo, dessa tão complexa 
diversidade. A constituição da paisagem urbana, em outras palavras, pode 
ser entendida como a formação díspare das matérias espaciais coordenadas 
às porções subjetivas arroladas a cada um, que corresponde aos fragmentos 
dos próprios sujeitos, em contínuos movimentos e transformações.

Figura 04. Edifício de 13 pavimentos abandonado no centro de Goiânia; fios, postes, instalações 
elétricas velhas e aparentes de edifícios antigos do centro da capital, alguns deles utilizados para 

exibição de filmes eróticos, ponto de encontro de gays, travestis, garotos de programa. 

Considerações finais

Os indivíduos de uma cidade são profundamente afetados não apenas pelas 
relações estabelecidas com os outros, mas também pelas diferenças das 
características espaciais circundantes. Os espaços são fontes primárias para 
todos os tipos de sentidos que se fazem reverberar. Assim, afetos e desafetos 
ocorrem de forma direta e indireta (ao conviver com um espaço degenerado. 

As configurações se deixam apreender pela visão (mais imediata e ao mesmo 
tempo sujeita a certos estados de ânimo), por isso também de forte natureza 
movediça. A ideia de ver a paisagem urbana requer principalmente inquirir 
questões num dado contexto, onde esse fragmento de realidade possa 
ser questionado, onde instauram-se as possibilidades de uma semiótica 
da imagem. Não é um olhar inocente, ingênuo, mas em conformidade às 
dissimulações que se apresentam ao olhar anestesiado por essa própria 
realidade. As experiências devem ser transformadas em instrumentos 
científicos, permitindo modos de ver. Serão alvos de questionamentos, 
manifestando diferenças cruciais ocasionadas por seus significados. A 
realidade deve ser alvo de escrutínio, pormenorizada por todos os meios 
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disponíveis (verificando possíveis concordâncias ou contradições, explorando 
assim as tensões que surgem nessas abordagens).Nessas circunstâncias, 
existem lugares marcados de forma mais obscura, com certa decrepitude. 
Assim como a luz põe clareza e contorno às coisas e os faz resplandecer 
em vívidos matizes, instaurando o reconhecimento das coisas em si, há 
também o outro lado, o obscuro. Na contraparte àquilo que se apresenta 
claramente, como por contraste à essa existência, para que haja notoriedade 
da luz deve haver suficiente escuridão. E assim os lugares são atingidos por 
dessemelhanças acentuadas, como no âmago desse espaço em devir: duo 
insidioso. Eles parecem mesmo pertencer e refletir faces diferentes de uma 
mesma coisa, essa ambiguidade da natureza humana.
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Resumo

O urbanismo e planejamento urbano mostraram-se substancialmente guiados pela 
necessidade de contenção das doenças que assolavam as cidades em formação, 
buscando o ordenamento urbano com base em uma proposta de medicalização do 
espaço. Esse artigo propõe uma análise acerca do processo de combate às zoonoses 
(doenças transmissíveis entre os animais e seres humanos) em meio urbano e suas 
influências na transformação da paisagem urbana, com especial atenção a sua relação 
com o desenvolvimento dos equipamentos de saúde pública denominados Centros 
de Controle de Zoonoses (CCZ’s). O surgimento desse equipamento público ocorre 
diante de uma série de mudanças sociais e econômicas que demandaram rigorosas 
medidas de controle social em meio ao acelerado crescimento das cidades, buscando 
o reordenamento dos espaços urbanos. Tais medidas sanitárias para a manutenção 
da ordem social, marcas da passagem do século XIX para o XX, demonstram seu 
impacto no desenvolvimento  morfologia urbana. Para essa análise são considerados 
momentos bem delineados no contexto do combate às zoonoses em meio urbano: 
partindo da inserção do animal como parte substancial da vida urbana, passando pelo 
processo de exclusão e perseguição vivenciado em meio ao discurso higienista aplicado 
ao urbanismo - trazido com a Revolução Industrial, até chegar aos novos paradigmas 
atuais que suscitam por uma reconexão e maior conscientização acerca do convívio 
com animais nas cidades. Com interesse em situar a atual relação dos CCZ’s com as 
cidades, esse estudo está atento aos aspectos levantados pelo geógrafo brasileiro 
Milton Santos sobre o processo de organização do espaço urbano diante das novas 
demandas econômicas, bem como aos conceitos de porosidade (permeabilidade física 
e social) e de cidade aberta (open city) estabelecidos pelo sociólogo norte-americano 
Richard Sennett, e também a teorias como de Michel Foucault, considerando análises 
das ordenações simbólicas do espaço e suas relações de poder e dominação nas 
práticas sociais, buscando respaldo da iconografia e literatura. Permeado por exemplos 
de CCZ’s nos estados de São Paulo e Goiás, com considerações sobre aspectos de 
sua inserção urbana e vinculação com a paisagem urbana, esse artigo pretende, 
através do entendimento de um encadeamento inapelável entre cidade e arquitetura, 
fomentar a discussão acerca dessa complexa e multifacetada relação entre homem e 
animal na vida urbana, debate esse fundamental em meio à busca por sustentabilidade 
urbana e cidades mais éticas. A presente pesquisa parte de uma revisão da literatura, 
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com o intuito de apurar ocorrências do combate às zoonoses nas cidades, buscando 
compreender o contexto histórico do surgimento dos Centros de Controle de Zoonoses 
e suscitar o debate em relação sua inserção urbana. Não se pretende encontrar 
respostas ou elencar alternativas, essa investigação propõe um convite à reflexão 
crítica que possa abrir um horizonte que vislumbre cidades mais harmoniosas.

PALAVRAS-CHAVE: urbanismo; sustentabilidade urbana; porosidade urbana.

Abstract

Urbanism and urban planning were substantially guided by the need to contain the 
diseases that plagued the cities in formation, seeking urban planning based on a proposal 
for the medicalization of space. This paper proposes an analysis of the process of 
combating zoonoses (communicable diseases between animals and humans) in urban 
areas and their influences on the transformation of the urban landscape, with special 
attention to their relationship with the development of public health facilities called 
Centers Zoonosis Control System (CCZ’s). The emergence of this public equipment 
occurs in the face of a series of social and economic changes that demanded rigorous 
measures of social control amid the rapid growth of cities, seeking the reorganization of 
urban spaces. Such sanitary measures for the maintenance of the social order, marks 
of the passage from the nineteenth to the twentieth centuries, demonstrate their impact 
on the urban morphology development. For this analysis are considered well-delineated 
moments in the context of the fight against zoonoses in urban environment: starting 
from the insertion of the animal as a substantial part of urban life, going through the 
process of exclusion and persecution experienced in the hygienist discourse applied 
to urbanism - brought with the Industrial Revolution, until reaching the new current 
paradigms that raise for a reconnection and greater awareness about the conviviality 
with animals in the cities. With an interest in situating the current relationship of CCZ’s 
with cities, this study is aware of the aspects raised by Brazilian geographer Milton 
Santos about the process of organization of urban space in the face of new economic 
demands, as well as the concepts of porosity (physical and social permeability). ) and 
open city established by the American sociologist Richard Sennett, and also to theories 
such as Michel Foucault, considering analyzes of the symbolic orderings of space 
and their power and domination relations in social practices, seeking the support of 
iconography and literature. Perceived by examples of CCZ’s in the states of São Paulo 
and Goiás, with considerations on aspects of their urban insertion and connection with 
the urban landscape, this article intends, through the understanding of an unbreakable 
link between city and architecture, to foster the discussion about this complex. and 
multifaceted relationship between man and animal in urban life, this fundamental 
debate amidst the search for urban sustainability and more ethical cities. This research 
starts from a literature review, aiming to investigate occurrences of the fight against 
zoonoses in the cities, seeking to understand the historical context of the emergence of 
the Zoonosis Control Centers and to raise the debate regarding their urban insertion. It 
is not intended to find answers or to list alternatives, this research proposes an invitation 
for critical reflection that can open a horizon that glimpses more harmonious cities.

KEYWORDS: urbanismo; urban sustainability; urban porosity.
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ZOONOSES E A CIDADE

O processo de urbanização desenfreado, na maioria das cidades, trouxe 
consigo consequências na saúde pública e na qualidade de vida da 
população. Os animais sempre fizeram parte da vida humana e do ambiente 
que a cerca, portanto não há como desvinculá-los da realidade urbana. De 
acordo com Instituto Pasteur (2000), as zoonoses são doenças naturalmente 
transmissíveis entre animais e seres humanos 1e estima-se que elas 
representam cerca de 60% das doenças que afetam os humanos2. 

Diante do alastramento das epidemias, a preocupação com a questão da 
higiene nas residências e as estratégias de combate às pragas se tornam 
recorrentes nas cidades, e o tema também passa a dominar boa parte do 
debate urbanístico internacional do final do século XIX. Em virtude das 
condições sanitárias das cidades e do desconhecimento da etiologia das 
doenças infecciosas, grandes epidemias assolaram as nações no passado, 
dizimando suas populações, limitando o crescimento demográfico, e 
mudando, muitas vezes, o curso da história (REZENDE, 2009). Dentre as 
grandes epidemias, destaca-se a peste3, que no final da Idade Média dizimou 
um terço da população da Europa. 

Antes mesmo de Ildefons Cerdà lavrar pela primeira vez os termos urbanismo 
e urbanista, em 1859, já haviam estudos que buscavam diagnosticar e 
encontrar a “cura” para as cidades, com destaque para as Geografias e 
Topografias Médicas, relevantes instrumentos que procuravam analisar a 
relação dos fatores ambientais e das doenças no espaço. A preocupação 
com os condicionantes ambientais e sua vinculação com a qualidade de vida 
nas cidades têm suas raízes nas teorias desenvolvidas por Hipócrates no 
século V a.C, sobretudo a partir de sua mais citada obra Dos ares, das águas 
e dos lugares.

Foram esses princípios que orientaram os higienistas do século XVIII ao 

¹Dentre as zoonoses de relevante importância para a Saúde Pública destacam-se: raiva, 
leptospirose, brucelose, toxoplasmose, teníase e cisticercose etc.

² De acordo com a Organização Mundial de Saúde Animal (OIE).

³ A “Peste Negra”, uma zoonose, cujo vírus foi introduzido na Europa em 1348 e se propagou com 
grande rapidez. A difusão do vírus foi facilitada por uma série de fatores. Um dos principais foi a 
inadequação da estrutura urbana à concentração demográfica (ARRUDA, 1993)
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início do século XX e que justificaram as mudanças, tanto na estrutura física 
dos espaços da cidade como nas habitações e nos costumes dos indivíduos. 
A correta orientação dos prédios e das ruas a fim de controlar a insolação de 
verão e permitir a penetração dos ventos, assim como a procura por fontes 
de água pura e a eliminação de ambientes pantanosos e insalubres, foram 
alguns dos preceitos amplamente adotados e difundidos a partir da teoria de 
Hipócrates (COSTA, 2013).

Sennet (2018) destaca que os primeiros urbanistas que tentaram enfrentar 
decididamente os problemas que a cidade moderna enfrentava com a 
intensa proliferação de doenças, eram antes engenheiros do que médicos. 
Em busca de melhorar a qualidade da vida urbana mediante experiências 
técnicas, os engenheiros se tornavam artesãos da cidade moderna. Os 
engenheiros tornaram-se figuras heroicas na geração de Cerdà, pois lidavam 
com as questões de saúde pública na cidade de maneira mais proativa que 
os médicos (SENNET, 2018). Benevolo (1999) discorre sobre a história da 
cidade como organismo político, econômico e social, incluindo aspectos das 
transformações relacionados aos impactos das zoonoses e consequentes 
epidemias que acometiam as cidades, assim como a implementação 
dos serviços higiênicos públicos e privados e suas influencias sobre o 
desenvolvimento urbano.

Ao analisar as influências do discurso médico e do higienismo no ordenamento 
urbano, Costa (2013) ressalta a importância em analisar as percepções e 
concepções de saúde e doença do século XIX e sua repercussão diante 
do surgimento de nova racionalidade médica e de como esta repercutiu em 
uma mudança de mentalidade no mundo ocidental, interferindo no espaço 
e no modo de vida das populações. É preciso tentar compreender de que 
forma elas interferiram nas técnicas de organização do espaço urbano, 
nas intervenções na natureza, na elaboração de regras para localização e 
construção de cidades, cemitérios, hospitais, matadouros, fábricas, casas e 
outros equipamentos urbanos (COSTA, 2013).

A influência da linguagem médica no discurso urbano se concretiza na 
medicalização da sociedade e do espaço, influenciando as políticas urbanas, 
as formas de habitar, as práticas de higiene (COSTA, 2013). Ao destacar que 
as questões de saúde pública levaram os urbanistas a repensar as cidades, 
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Sennet (2018) exemplifica algumas medidas adotadas por engenheiros, 
como em relação à mudança dos materiais usados na pavimentação das 
ruas de Londres do século XVIII:

“As ruas varridas pela peste os levaram [os 
engenheiros] a repensar a fabricação de materiais 
usados na construção. A pavimentação das ruas com 
pedras lisas, necessárias para limpar eficazmente 
os excrementos de cavalos, foi experimentada pela 
primeira vez na região das praças londrinas de 
Bloomsbury no século XVIII, mas só se generalizou 
a partir de aproximadamente 1800, quando se tornou 
possível a produção industrial da pedra talhada”.

Claval (1995) afirma que a paisagem urbana é um suporte de representações, 
Costa (2003) destaca a importância em não só analisar as formas e o meio 
urbano, mas os discursos e as representações que contribuíram para a 
geração destas formas.

Emerge na Europa do século XVIII, uma demanda por novas instituições 
disciplinares, que tem como resultado a elaboração de novos edifícios para 
abrigá-las, de acordo com cada função emergente (como o asilo, o hospital, 
as escolas, as prisões). A associação entre cidade massiva e patologia era 
uma constante, ao mesmo tempo em que o receio diante da desordem e a 
necessidade de respostas em termos de políticas públicas podia ser verificado 
nos diferentes países europeus, ainda que com significativa variação nas 
propostas de reforma (LIMA, 2002). 

O pensamento médico que nasceu e se desenvolveu na Europa, se difundiu 
pelo mundo ocidental e mudou a forma de pensar a organização das cidades. 
Foi baseado nesses princípios que se promoveram intervenções urbanas 
radicais, das quais a mais importante e que grande influência teve sobre as 
obras foi a empreendida em Paris sob o comando do Barão Haussmann, 
entre 1853 a 1869 (COSTA, 2013). 

Esse modelo de urbanização influenciou a reforma urbana de várias cidades 
europeias como Viena, Berlim e Roma e inspirou a transformação da 
fisionomia urbana da capital do Brasil, o Rio de Janeiro. É possível verificar 
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a reprodução do padrão “haussmanianno” na cidade do Rio de Janeiro 
iniciada em 1904 com um projeto de reestruturação da cidade do engenheiro 
e político brasileiro Francisco Franco Pereira Passos faz uso das estratégias 
de Haussmann, do discurso de “embelezamento e saneamento” da cidade.

Figura 1. Reforma do centro do Rio de Janeiro Projeto Pereira Passos (1902 - 1906) - 

Alargamento da Rua da Carioca. Fonte: Malta (1905) - Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro.

Figura 2. Av. Central (Rio de Janeiro) depois da reforma. Fonte: COSTA, 2013.
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DISCURSO HIGIENISTA E O CCZ

Aprobato (2006) ressalta o papel da modernização e da busca pelo progresso 
em relação a tratativa com os animais na cidade, quando ao serem colocados 
sobre a mira do moderno, da higiene e da civilização, foram “ganhando 
outros graus de importância e valor, foram se transformando em objeto 
de novas formas de controle, uso, sensibilidade e atitude; e passam a ter 
outros significados e representações”. O pesquisador traça uma investigação 
acerca da relação dos animais no contexto do planejamento urbano no início 
do século XX, salientando a partir de sua análise da legislação municipal 
de São Paulo, como os animais transformam-se em alvo constante de 
“perseguição”, citando leis que claramente tem intenção de afastar, camuflar 
a suas existências na cidade, através de um “intenso controle”.

Segundo Foucault (2014) poder disciplinar na sociedade ocidental é 
alcançado através do ordenamento e manipulação das atividades dos corpos 
no tempo e no espaço. Os dispositivos disciplinares que buscaram organizar, 
disciplinar e dar ordem aos corpos orientou a dinâmica e morfologia urbana 
da época de modo incisivo. O autor salienta ainda que ”o terror da peste, 
das revoltas, dos crimes, da vagabundagem (...) estaria por trás desses 
dispositivos”, os sustentando. Definindo muito bem essa relação ao afirmar: 
“a peste como forma real e, ao mesmo tempo, imaginária da desordem tem a 
disciplina como correlato médico e político”.

Foucault (2014) analisa também o Panoptismo4 como estrutura arquitetônica 
que pode ser utilizada como dispositivo disciplinar, instrumento de poder. 
Esses dispositivos de controle do espaço já eram aplicados a nível urbano, 
como pode ser observado em algumas medidas estabelecidas por um 
regulamento do século XVII, de quando se declarava a peste em uma cidade: 
“(...) um policiamento espacial estrito: fechamento, claro da cidade e da “terra”, 
proibição de sair sob pena de morte, fim de todos animais errantes, divisão da 
cidade em quarteirões diversos onde se estabelece o poder de um intendente 
(...)” (FOUCAULT, 2014. p. 190). Desenvolvido como semi-circulo, circulo ou, 
de maneira mais espaçosa, com galerias radiais, esse esquema se estendeu 
por todo o mundo, especialmente nos edifícios penitenciários, mas também 

4 O Panóptico (“o olho que tudo vê”): uma referência ao projeto arquitetônico de uma prisão do 
inglês Jeremy Bentham.



Paisagem Urbana

em hospitais, manicômios, quarteis, fabricas e outras instituições baseadas 
no controle (MONTANER; ZAIDA, 2014).

Figura 3. Panóptico elaborado por Jeremy Bentham em 1785, com as celas circulares em torno 
de um ponto central de vigilância; Interior da penitenciária de Stateville, Estados Unidos, século 

XX. Fonte: Foucault, 2013. Fonte: Foucault, 2013.

Os chamados Centros de Controle de Zoonoses foram instituídos no Brasil 
na década de 70 e são classificados como equipamentos de saúde pública 
que tem por objetivo estabelecer o controle e proteção das populações 
animais e a prevenção e o controle das zoonoses nos municípios. Atualmente 
é possível verificar certo descompasso em relação ao avanço da legislação e 
das políticas públicas adotadas no início de seu funcionamento (tanto relativas 
ao combate às zoonoses quanto aos direitos e aspectos do bem-estar dos 
animais), e o processo de reconfiguração espacial dessas estruturas ao 
longo do tempo.
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A construção desse equipamento se consolida no Brasil em 1973, na cidade 
de São Paulo, em meio a uma epidemia de raiva que provocou muitas mortes 
humanas. Buscando conter a epidemia de raiva, foi criado no país o Programa 
Nacional de Profilaxia da Raiva (PNPR) focado no controle dessa zoonose 
nos animais domésticos e no tratamento específico das pessoas mordidas ou 
que tenham tido contato com animais raivosos. Dentre as medidas adotadas, 
estava o controle de cães soltos nas ruas da cidade, que eram apreendidos 
e sacrificados. De acordo com Aprobato (2006), os primeiros registros na 
legislação de São Paulo em que se estabelece o controle de cães soltos nas 
ruas datam o início do século XVIII.

Essa fase foi marcada pela carrocinha, veículo que capturava os animais 
soltos nas ruas e encaminhava para o CCZ, onde os animais permaneciam 
por exatos três dias antes de serem sacrificados (caso não fossem procurados 
por seus tutores nesse prazo). Em 1990 conclui-se que esse método de 
extermínio dos animais não apresentava um resultado prático satisfatório 
para o controle da raiva e de outras zoonoses, além de muito custoso para 
o Estado. 

Figura 04. Interior do canil coletivo do Centro de Controle de Zoonoses de Ribeirão Preto, no 

interior de São Paulo. Foto da autora, 2013.

Aprobato (2006) destaca o profundo, complexo e intrincado processo de 
recolonização sofrido pelos animais existentes em São Paulo, entre as 
décadas finais do século XIX e as primeiras do século XX, analisando como 
a “inumerável quantidade e variedade de animais que eram parte intrínseca, 
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explicita e compreensível da cidade no século XIX” adquiriram com o limiar 
do novo século, “novos papéis, novas funções e novos significados”. O autor 
afirma ter existido uma tentativa de romper a continuidade das práticas 
cotidianas e de “colocar os animais única e exclusivamente dentro de uma 
conjuntura mais ampla de tentativa de controle e ordenação de todas as 
esferas da vida urbana, como seres passivos aos seus interesses particulares 
ou do que entendiam como sendo o bem público”.

Santana (2006) estabelece duas etapas bem delineadas que caracterizam 
as políticas públicas até então adotadas visando o combate à disseminação 
de doenças e aos acidentes provocados pelos animais: a primeira etapa, que 
pode ser intitulada como fase da captura e extermínio; e a segunda etapa, 
que poderia ser descrita como fase da prevenção ao abandono.

Portanto, verifica-se uma ruptura entre o momento da criação desse espaço, 
destinado a prática de extermínios de animais, e a atual proposta desse 
equipamento de saúde pública como um difusor do cuidado animal e da 
prevenção de zoonoses através de medidas preventivas. Um espaço que 
recebia animais para serem exterminados, com acessos restritos e uma 
estrutura que buscava esconder a atividade que era praticada devido ao teor 
sombrio dessa prática. Esses equipamentos, portanto, são murados e sua 
estrutura é pensada de modo que esses blocos se isolem do contato visual 
da rua, sendo os espaços de confinamento animal, em geral, articulados para 
receber o veículo que depositava os animais nas “jaulas” antes de serem 
destinados ao extermínio. 

Após a mudança nas práticas de combate as zoonoses nas cidades, esse 
equipamento passa a alterar a ideia de confinar animais destinados ao 
extermínio, para então alojar animais que aguardam uma nova oportunidade 
em serem reinseridos na vida urbana, através da adoção. Como o enfoque 
dessa análise se concentra em verificar os aspectos relativos à inserção 
do equipamento na malha urbana e a relação que esse estabelece com a 
cidade, se mostra relevante analisar a alteração da dinâmica em relação aos 
usuários dentro desse marco da mudança da atividade desse equipamento. 

Mantendo suas estruturas antigas, esses espaços não costumam ser 
convidativos aos visitantes, e possuem suas fronteiras bem delineadas, e 
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muitas vezes carregam o fardo de ter sua imagem associada a crueldade que 
era promovida no inicio de seu funcionamento - época da captura e extermínio. 
Essa condição de fechamento é própria desse tipo de equipamento público, 
que GOFFMAN (2001) estabelece como “instituições totais”:

“(...) toda instituição tem tendências de “fechamento”. 
(...) algumas são muito mais “fechadas” do que outras. 
Seu “fechamento” ou seu caráter total é simbolizado 
pela barreira à relação social com o mundo externo 
e por proibições à saída que muitas vezes estão 
incluídas no esquema físico por exemplo, portas 
fechadas, paredes altas, arame farpado, fossos, água, 
flores ou pântanos. (...)” (GOFFMAN, 2001, p.16).

Ao analisar três Centros de Controle de Zoonoses, sendo dois deles no 
estado de São Paulo (capital e interior) e um no estado de Goiás (Aparecida 
de Goiás), é possível notar o vestígio dessa estrutura, que mantém seu rígido 
fechamento em relação a cidade. Os muros desses equipamentos em geral 
acompanham toda delimitação e extensão do lote, estabelecendo além da 
barreira física uma barreira visual substancial na paisagem urbana. No CCZ 
da cidade de São Paulo (fig. 5), o lote é murado em seus limites por toda 
a extensão do complexo, na entrada existe uma portaria com catraca que 
controla o acesso dos visitantes e organiza as entradas e saídas do edifício.

Figura 5. Centro de Controle de Zoonoses da cidade de São Paulo, localizado na Zona Norte. 

Indicação dos muros/barreiras. Fonte: Google Maps, alterações da autora.
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Sennet (2018) acredita que urbanista deveria estabelecer uma relação 
dinâmica entre porosidade e resistência (nem totalmente fechado, nem 
totalmente aberta), ao invés de imaginar que apenas o espaço aberto – um 
puro vazio – pode ser considerado poroso.

No caso do CCZ de Ribeirão Preto (fig. 6), no interior de São Paulo, há uma 
face do lote, voltada para uma Avenida de fluxo intenso, que possui uma 
barreira mais permeável quanto ao aspecto visual, com uma grade que 
delimita o espaço após um afastamento significativo da via (fig.7). Apesar 
disso, o edifício que abriga a parte administrativa e os laboratórios trata de 
criar a barreira física e visual que “protege” os outros blocos do complexo, 

principalmente aqueles destinados ao confinamento de animais.

Figura 6. Centro de Controle de Zoonoses de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Indicação dos 

muros/barreiras. Fonte: Google Maps, alterações da autora.

Figura 7. Acesso do Centro de Controle de Zoonoses de Ribeirão Preto. Fonte: Google Maps.
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Figura 8. Delimitação marcada por muros extensos no Centro de Controle de Zoonoses de 

Ribeirão Preto. Fonte: Google Maps.

Figura 9. Centro de Controle de Zoonoses de Aparecida de Goiânia, em Goiás. 
Fonte: Google Maps.

No exemplo do estado de Goiás, do CCZ da cidade de Aparecida de Goiânia 
(fig. 9), os limites são bem delineados, mas o acesso do público é feito pelo 
bloco administrativo que recua e cria a limitação e articulação com os demais 

blocos do complexo (fig.10). 
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Figura 10. Centro de Controle de Zoonoses de Aparecida de Goiânia, em Goiás. 
Fonte: Google Maps.

Essa condição de um fechamento pontual em relação a malha urbana se 
justifica ao compreender o contexto em que surge esse tipo de equipamento 
público, influenciado pelo discurso higienista e por uma política pública de 
extermínio de animais capturados soltos nas ruas. Diante dessa nova realidade 
apresentada, fundamentada e apoiada em leis que alteram as medidas adotas 
em relação ao combate as zoonoses nas cidades brasileiras, é necessário 
rever a inserção urbana e propor uma readequação que contemple uma 
análise acerca dos níveis de permeabilidade urbana atualmente oferecidos 
pela maioria dos CCZ’s construídos no Brasil?

É possível verificar certo condicionamento na prática projetual dos Centros 
de Controle de Zoonoses, inclusive em relação a sua inserção urbana. Esses 
equipamentos públicos costumam estabelecer uma fronteira significante com 
a cidade, construindo um sistema fechado que pode ser conflituoso com seus 
atuais propósitos e com as políticas públicas vigentes para o combate as 
zoonoses nas cidades contemporâneas.

A questão que se relaciona aos aspectos da sustentabilidade urbana no caso 
dos CCZ’s também possui papel mais amplo por conta do seu teor como 
equipamento de saúde pública, torna-se então fundamental estabelecer uma 
análise mais cuidadosa que considere o confinamento animal e as relações 
entre os animais e os seres humanos nas cidades. Com base num dos traços 
típicos do universo democrático, temos a individualidade dos animais, dos 
seres, e o direito a autenticidade, o qual se estabelece quando buscamos 
para todos animais especialmente o direito a igualdade de condições para que 
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possam viver a própria vida, com justiça e respeito moral seja independente 
do tipo de ser que for (FERRY, 2009).

Fundamentado em 1866 por Ernst Haeckel, o termo ecologia foi definido 
como “corpo de conhecimento referente à economia da natureza a qual 
compreende o estudo de todas as inter-relações complexas denominadas por 
Darwin como as condições de luta pela existência”. Já a expressão ecologia 
profunda (deep ecology) foi estabelecido pelo filósofo norueguês Arne Naess 
durante a década de 1970, em oposição ao que nomeava como ecologia 
superficial (shallow), que seria a visão convencional segundo a qual o meio 
ambiente deveria ser preservado apenas por conta da sua importância para 
o ser humano. 

Ferry (2009) destaca a importância a respeito dos motivadores acerca do 
cuidado e preservação ambiental, trazendo o conceito de ecologia profunda 
como uma alternativa para combater um pensamento antropocêntrico onde 
o homem se coloca como centro do mundo, buscando a preservação da 
natureza (como os rios, florestas, o solo) apenas por esses serem bens 
naturais imprescindíveis ao seu próprio bem-estar.

PRIMEIRO PASSO RUMO À UMA REVISÃO CRÍTICA – CONVITE À 
REFLEXÃO

Como já foi alertado na introdução deste artigo, não se pretende aqui propor 
soluções ou caminhos condicionados para uma reformulação espacial dos 
CCZ’s, e sim propor uma revisão crítica acerca da sua importância dentro 
da dinâmica da cidade como equipamento público e sua relação com a vida 
urbana nas cidades contemporâneas. Desde os primórdios dos aglomerados 
urbanos, o combate às doenças nas cidades - sendo as zoonoses parte 
significante dessas - se demonstra como um propulsor de mudanças tanto 
no nível urbano como também no que diz respeito às construções – desde 
habitações até edifícios e espaços públicos.

Os Centros de Controle de Zoonoses surgem somente no século XIX, com 
uma estrutura condicionada ao propósito definido na época como uma medida 
necessária ao combate à raiva: o extermínio dos animais capturados nas 
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ruas, funcionando por muitos anos com essa finalidade: receber animais que 
seriam exterminados. Mesmo com um vasto programa, que inclui uma ampla 
estrutura administrativa e laboratórios, uma boa parcela da área desses 
complexos é destinada ao alojamento animal. Considerando uma mudança 
significativa nas legislações e políticas públicas relacionadas ao combate às 
zoonoses, assim como no programa de necessidades e nas atividades desse 
equipamento público - que passa a receber visitantes em busca de animas 
para adoção, além de uma mudança significativa em relação ao tempo de 
permanência desses animais alojados - é necessário refletir sobre a inserção 
dessas estruturas no tecido urbano e suas relações com a cidade.

A incidência de zoonoses e as temíveis epidemias que assombravam as 
cidades estão longe de ser um problema solucionado e novos desafios 
surgem mediante as transformações constantes ocorridas em uma escala 
global. No último século, emergiram ou reemergiram pelo menos 14 doenças 
infecciosas ou parasitárias, com destaque para ebola, dengue, chikungunya, 
zika, febre amarela, tuberculose, sarampo, varíola, gripes (influenzas 
humana, aviária ou suína) etc. Mais de 75% delas são originárias de agentes 
microbianos de animais e podem ser uma ameaça como armas biológicas, 
por exemplo (SELEEM et al., 2010 apud ZANELLA, 2016). Ao tratar sobre 
zoonoses emergentes e reemergentes no Brasil, Zanella (2016) destaca que 
“conhecimento, vigilância e cooperação são forças que devem ser unidas para 
propor estratégias e evitar que o País seja berço de uma doença emergente, 
o que pode prejudicar as áreas de economia e saúde”.

Repensar essas estruturas e suas relações com a cidade, de modo a buscar 
equipamentos mais eficientes, se torna relevante ao considerar a importância 
do equilíbrio ambiental nas cidades, sendo o combate e o controle de doenças 
ainda um desafio para os tempos atuais. Reestabelecer uma relação de 
respeito e cuidado animal é um dos passos para uma reconexão saudável 
que reflete nas dinâmicas urbanas e no convívio entre os seres na cidade 
contemporânea.  Esse artigo não se propõe a indicar soluções acerca da 
problemática desses equipamentos de saúde pública, mas sim apresentar 
uma breve síntese que estabeleça a sua relevância e o seu potencial como 
um polo do combate às zoonoses, aspecto tão fundamental para se alcançar 
uma qualidade de vida mais elevada para todos que habitam as cidades.  
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 Santos (2012) afirma que a paisagem é resultado de uma acumulação dos 
tempos e que para cada lugar, cada porção de espaço, essa acumulação 
é diferente: “os objetos não mudam no mesmo lapso de tempo, na mesma 
velocidade ou na mesma direção”, sendo que a interpretação de um espaço 
ou de sua evolução só é possível por meio de uma análise global que combine 
simultaneamente três categorias analíticas: forma, estrutura e função, 
afirmando que essa relação seria não só funcional como estrutural. O autor 
ressalta ainda que a forma é alterada, renovada, suprimida para ceder lugar 
a uma nova forma que responda as necessidades novas da estrutura social.

É a cidade mesma, em definitivo, o mais eficaz 
banco de provas e de comparações: a interpretação 
da obra arquitetônica em seu contexto urbano dá 
a medida de seu impacto social, do seu valor em 
relação à outras obras arquitetônicas e à memória 
da cidade (MONTANER, 2007, pg.28)

Ao discorrer acerca das relações entre arquitetura e política, Montaner e Zaida 
Muxí (2014) ressaltam o potencial da ação política a partir da arquitetura 
e propõem o resgate de heranças crítico-transformadoras da disciplina e o 
enriquecimento de seu imaginário. Dentre os temas elencados, a arquitetura 
como instrumento do poder contextualiza as formas de dominância criadas 
pelos espaços, aprofundando nos aspectos da libertação das estruturas 
espaciais e da função do arquiteto. Os autores salientam a importância da 
crítica para abrir um novo horizonte, definindo que são muitas as ações 
pendentes: desde registrar a realidade criticamente, mapeando-a, até tornar 
visível aquilo que se tenta apagar, que ficou oculto. Esse projeto crítico deve 
ser enriquecido com a defesa de novas subjetividades ecológicas e solidarias 
(MONTANER; ZAIDA, 2014).

Não se trata de propor/pensar uma reformulação espacial genérica, 
adequando o edifício ao seu novo uso e buscando atender parâmetros 
mínimos de conforto, e sim fomentar a reflexão acerca de uma revisão que 
considere o potencial desse equipamento público em seu contexto urbano, 
buscando recuperar o importante equilíbrio ecológico entre as espécies e 
assim fortalecer seu papel como promotor de saúde pública dentro da 
dinâmica urbana.
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Resumo

As macropolíticas urbanas tem tratado como iguais cenários urbanos em situações 
extremamente distintas, decalcando a realidade em imagens cristalizadas (mapas e 
zoneamentos tradicionais), sem movimento temporal, ocultando uma realidade em 
padrões hegemônicos pré-estabelecidos como discutiu Guattarri e Rolnik (2005) 
e Jacques (2012). As micropolíticas como cartografias, diferentemente dos mapas 
tradicionais, são procedimentos críticos de análise que acompanham o movimento 
da realidade. Nesse sentido, o intuito desta investigação é utilizar da percepção 
psicogeográfica como ferramenta, aliada à procedimentos cartográficos e taxonômicos, 
auxiliando numa leitura dos registros experienciais cotidianos na cidade de Caldas 
Novas, olhando de dentro para fora, da perspectiva dos praticantes do espaço. 
Pretende-se desenvolver proposições experimentais, técnicas de diagramação e 
representação para desenvolvimento da cartografia da experiência cotidiana em Caldas 
Novas; investigar as transformações da experiência provocadas pela atividade turística; 
analisar, comparar e decodificar os resultados obtidos bem como a sobreposição das 
diversas cartografias; e explorar as implicações desses procedimentos cartográficos 
para o processo de projeto e planejamento urbano. Após as fundamentações teóricas, 
serão feitas análises empíricas para se cartografar as experiências cotidianas em 
Caldas Novas. A partir dos dados coletados serão feitas as análises temáticas e 
decodificações das experiências cartografadas partindo da taxonomia e da grounded 
theory. O exercício taxonômico tem por finalidade separar os aspectos peculiares e 
semelhantes, identificando padrões e conceituações, a partir da identificação de 
códigos recorrentes que serão sintetizados em temas para os fenômenos iterativos 
observados, tendo ao final as principais dinâmicas e fenômenos que envolvem a 
experiência do cotidiano. A partir das experiências e dados obtidos nas visitas de 
campo, derivas, registros fotográficos e interações com os usuários que praticam o 
espaço urbano cotidiano da cidade, foram produzidas cartografias que espelham as 
características marcantes nos diversos circuitos feitos em horários e dias distintos. 
Através das cartografias identificou-se os conceitos recorrentes da experienciação, que 
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decodificados em diversos temas: uma monofuncionalidade ingênua; diferentes tipos 
de relentamento; arte como anti-espetáculo; uma forte vitalidade noturna; práticas (in)
visíveis; e uma reapropriação do cotidiano pelo lado turístico. Somados estes temas 
chegou-se ao seguinte conceito: “duplicidade” - um espaço urbano dicotômico, com 
cotidianos dentro de outros cotidianos, como num transtorno de personalidades 
múltipla na qual a cidade incorporou e importou imagens a sua identidade. Assim, 
estes procedimentos juntos se mostraram bastante úteis e pertinentes em relação ao 
processo de análise, projeto, planejamento e discussão para as questões urbanas e 
dos praticantes do seu espaço.

PALAVRAS-CHAVE: Caldas Novas; Experience; Otherness.

Abstract

Urban macropolitics have treated as equals urban scenarios in extremely different 
situations, decalising reality in crystallized images (traditional maps and zoning) 
without temporal movement, hiding a reality in pre-established hegemonic patterns as 
discussed by Guattarri, Rolnik (2005) and Jacques (2012). Micropolitics as cartography, 
unlike traditional maps, are critical procedures of analysis that follow the movement 
of reality. Thereby, the purpose of this investigation is to use the psychogeographic 
perception as a tool, allied to cartographic and taxonomic procedures, assisting in a 
reading of the daily experiential records in the city of Caldas Novas, looking from the 
inside, from the perspective of space practitioners. It is intended to develop experimental 
propositions, diagramming and representation techniques to develop the cartography of 
daily experience in Caldas Novas; investigate the transformations of experience caused 
by tourist activity; analyze, compare and decode the results obtained as well as the 
overlap of the various cartographies; and explore the implications of these mapping 
procedures for the urban design and planning process. After the theoretical foundations, 
empirical analyzes will be made to map the daily experiences in Caldas Novas. 
From the collected data will be made thematic analysis and decoding of the mapped 
experiences from the taxonomy and grounded theory. The taxonomic exercise aims to 
separate the peculiar and similar aspects, identifying patterns and conceptualizations, 
from the identification of recurrent codes that will be synthesized in themes for the 
iterative phenomena observed, having at the end the main dynamics and phenomena 
that involve the daily experience. From the experiences and data obtained from field 
visits, drift, photographic records and interactions with users who practice the city’s 
daily urban space, cartographies were produced that mirror the striking characteristics 
of the various circuits made at different times and days. Through the cartographies we 
identified the recurring concepts of experimentation, which were decoded into several 
themes: a naive monofunctionality; different types of relationship; art as anti-spectacle; a 
strong night vitality; (un) visible practices; and a reappropriation of daily life by the tourist 
side. Together these themes came to the following concept: “duplicity” - a dichotomous 
urban space, with daily life within other daily life, as in a multiple personality disorder in 
which the city incorporated and imported images into its identity. Thus, these procedures 
together proved to be very useful and pertinent in relation to the process of analysis, 
design, planning and discussion for urban issues and practitioners of their space.

KEYWORDS: Caldas Novas; Experience; Otherness.

DOI: 10.29327/114056.2-19



Anais II SEPPAS - II Seminário de Planejamento, Paisagem urbana e Sustentabilidade 
04 a 06 de novembro de 2019

INTRODUÇÃO
As macropolíticas urbanas tem tratado por muito tempo como iguais cenários 
urbanos em situações extremamente distintas, na qual os decalques 
tradicionais (mapas de zoneamento urbano) têm representado a cidade 
como uma imagem cristalizada, sem movimento temporal, ocultando uma 
realidade em padrões hegemônicos pré-estabelecidos. As micropolíticas 
como cartografias, diferentemente dos mapas tradicionais, não são estáticas, 
são processos críticos de análise que se fazem como procedimentos, 
acompanhando o movimento da realidade. (GUATTARI e ROLNIK, 2005) 

Nesse sentido, o intuito da presente investigação é utilizar do olhar e da 
percepção psicogeográfica como ferramenta, que aliada à procedimentos 
cartográficos e taxonômicos auxiliem numa leitura e apreensão dos registros 
experienciais cotidianos na cidade de Caldas Novas, olhando de dentro 
para fora, da perspectiva dos praticantes do espaço e não como uma visão 
superior limitada.

Mesmo não sendo uma metrópole, Caldas Novas é uma das cidades mais 
visitadas no estado de Goiás, apresentando dinâmicas urbanas únicas, 
exercendo um forte poder atrativo a nível nacional devido a seu turismo 
hidrotermal, ecológico e de eventos ao longo do ano. Tais características 
impactam e produzem diversas formas de experienciação do cotidiano na 
cidade, que desde sua gênese teve seu território imerso pelo turismo.

Assim, foram feitas três experiências (utilizando a deriva como uma das 
técnicas psicogeográficas) com o propósito de cartografar as práticas 
cotidianas da cidade, expondo assim as diversas faces que compõe o cenário 
urbano, sua experiência, suas sensações e seus praticantes, nem sempre 
facilmente visíveis. 

Com o estudo cartográfico realizado e os diversos dados obtidos, será 
utilizado o exercício taxonômico e da Grounded Theory para a análise temática 
e sintetização dos conceitos recorrentes e iterados que desvendarão as 
principais dinâmicas e fenômenos que envolvem a experiência do cotidiano 
em Caldas Novas.
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CALDAS NOVAS COMO OBJETO DE ANÁLISE

Caldas Novas, desde sua gênese, não foi uma cidade planejada, entretanto, 
o forte interesse turístico da região forçou o município a criar políticas de 
planejamento urbano que se adequassem às políticas de desenvolvimento do 
município. No entanto, os grandes empreendimentos imobiliários e hoteleiros 
foram bastante influentes na cidade, ocasionando num planejamento 
imparcial, sem participação da população local, impondo fortes interesses 
mercadológicos na gestão e no planejamento urbano para benefício dos 
empreendedores e de interesses privados.

Localizada a 170 km de Goiânia é a segunda cidade mais visitada do estado 
(atrás apenas da capital) e um dos principais destinos turísticos nacionais 
(SEPLAN,2009), apresentando como característica principal o turismo 
hidrotermal, ecológico e musical, que são as principais fontes de renda do 
município. Tais características promovem em seu território fortes  dinâmicas 
de espetacularização (DEBORD,1997); disneyficação e consumo visual  do 
espaço (ZUKIN,2000); transformando a cidade num objeto publicitário que 
produz uma acirrada competição local por turistas e grandes empreendedores 
para melhor vender a imagem turística paradisíaca dessa cidade-mercadoria, 
em detrimento das necessidades da própria população local, ao privilegiar 
basicamente o visitante, através de sua maior atração: o espetáculo. 
(ARANTES,2000; JACQUES,2003)

Este turismo fez com que a cidade e suas dinâmicas se entrelaçassem, 
se tornando uma fonte vital para a economia e seu fluxo de visitantes. As 
dinâmicas socioespaciais que nela ocorrem são bastante influenciadas pelo 
turismo e, consequentemente, pela economia estadual e nacional que leva 
mais de 3 milhões de visitantes a cidade durante o ano todo. (SEPLAN,2009)

Assim como a maioria das cidades turísticas passam por um processo 
de espetacularização para valorizar suas áreas de interesse, Borges 
(2005) afirma que a imagem paradisíaca de Caldas Novas impulsiona, na 
contemporaneidade, o turismo de lazer, com exploração de suas águas 
termais. Essa simbologia espacial reforça o discurso político de um dos 
maiores polos turísticos de Goiás e materializa a cidade que cresce a 
qualquer preço. Sincronicamente, esse mesmo turismo gera novos empregos 
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e segrega a cidade gerando uma paisagem urbana dicotômica, construindo 
cenários importados costurados às características e identidades locais.

Tais características apontadas sobre a cidade, ligadas às questões sobre os 
processos de espetacularização, impactam e produzem em diversos moldes 
as experiências dos usuários no espaço urbano. Jacques e Britto (2010) 
tratam estas experiências inseridas pelo corpo no espaço como corpografias, 
ou seja, a memória urbana inscrita no corpo, resulta no registro de uma 
experiência da cidade vivida empiricamente, numa configuração corporal de 
quem a experiencia e também da experiência configurada no espaço.

Portanto, as práticas corporais, empíricas e psicogeográficas ao serem 
aplicadas nesse espaço são capazes de obter os registros das dinâmicas 
que compõem e afetam experiências diárias que ocorrem diferentemente na 
cidade, levando em conta sua condição metamórfica cotidiana, turística e 
espetacular. Pra que isso aconteça é necessário mergulhar no território, nas 
diversas águas e fontes que brotam e ao mesmo tempo são construídas e 
sobrepostas no solo dessa cidade que surgiu em meio ao cerrado goiano.

Assim, nas cartografias, observações, experiências, psicoetnografias 
e narrações como já o fez Flávio de Carvalho e Hélio Oiticica (em seus 
parangolés e impenetráveis ao trabalhar com a estética das favelas) 
poderemos encontrar as diferentes subjetividades, heterotopias segundo 
Foucault, as relações de alteridade e singularidade que convivem nesse 
espaço. (JACQUES, 2003)

Em vista disso, a psicogeografia como instrumento de investigação desloca 
o pesquisador de sua própria cultura e rotina para se situar no interior do 
fenômeno observado através da sua vivência e experimentação nas formas 
de sociabilidade, analisando como a realidade investigada se apresenta. 
Esta realidade pode ser apresentada por meio de narrações, da antropologia 
visual (fotografias) e por meio de entrevistas com os usuários do espaço 
experienciado como será tratado a seguir.

A PSICOGEOGRAFIA

Os processos de espetacularização e patrimonialização das cidades 
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parecem estar diretamente relacionados com a diminuição da participação 
cidadã quanto da própria experiência corporal das cidades enquanto prática 
cotidiana, estética ou artística no mundo contemporâneo, como argumenta 
Jacques (2003) - em seus ensaios sobre patrimônio cultural urbano, 
espetacularização e experiências de errâncias no espaço urbano - e Arantes 
(2000) ao discutir a cidade como pátria, empresa e mercadoria envolta pelos 
processos espetaculares.

Tais ideias estão ligadas às experiências corporais cotidianas, que agem como 
resistência à esse processo de empobrecimento da experiência advindo da 
redução da ação e corporeidade em meio aos espaços espetacularizados, 
como já discutiu Debord (1997) sobre como a sociedade tem se tornado 
gradualmente imagética, na qual a representação do real é consumida 
ilusoriamente e o real – assim como as experiências vividas do cotidiano – é 
deixado em segundo plano, tornando os espaços contemporâneos cada vez 
mais vulneráveis às dinâmicas de consumo e publicidade. 

Tais reflexões acerca da experiência genuinamente vivida na cidade já 
havia sido discutida pela Internacional Situacionista na década de 1950, 
grupo liderado por Debord, responsável por importantes manifestações 
teóricas e comportamentais dedicadas ao Urbanismo Unitário – construções 
de situações – na qual se originaram os estudos sobre a psicogeografia, 
concebida como um procedimento de estudo que avalia os efeitos do meio 
ambiente, ordenado conscientemente ou não, sobre o comportamento afetivo 
e os sistemas de percepção e cognição dos indivíduos.

A prática ou técnica diretamente relacionada aos procedimentos 
psicogeográficos é a deriva, um modo de comportamento experimental, uma 
geografia afetiva e subjetiva que visa narrar as ambiências urbanas através 
do uso de cartografias. (ESTEVES,2009; JACQUES,2012)

La fabrication de cartes psychogéographiques (…) 
peuvent contribuer à éclairer certains déplacements 
d’un caractère non certes de gratuité, mais de 
parfaite ‘insoumission’ aux sollicitations habituelles. 
(DEBORD apud PAEZ, 2014)

As aplicações psicogeográficas à prática no cotidiano de Caldas Novas 
visa desvendar suas narrações e subjetividades, influenciadas, renegadas, 
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ocultadas ou não das dinâmicas turísticas e de relações de poder que seu 
espaço é tomado, a fim de descobrir a cidade, como forma de enfraquecer 
também os processos de espetacularização, reforçando a ação e prática 
corporal. 

Essa visão contrasta com a visão funcionalista e separatista do urbanismo 
moderno, assim como nos planejamentos urbanos atuais que ainda possuem 
um olhar zoneado da cidade (JACQUES, 2010;2012), se aliando à lógica da 
tática desviatória descrita por De Certeau (1994), tratando sobre as relações 
e práticas sociais como determinantes dos indivíduos e das “artes do fazer”, 
também como uma forma de ler e analisar a cidade e seu cotidiano:

A noção de tática desviatória mostra outro 
caminho através das práticas microbianas, 
singulares e plurais, práticas multiformes, 
resistentes, astuciosas e teimosas que contrariam 
e sobrevivem a um sistema de poder, um sistema 
urbanístico estratégico, que busca ordena-las ou 
suprimi-las. [...] (DE CERTEAU,1994)

Ou seja, através das experiências em meio às ambiências urbanas, aliadas 
aos procedimentos psicogeográficos, podemos cartografar e analisar os 
aspectos subjetivos do espaço

Este modo de investigação do espaço tem como propósito uma representação 
ancorada no real e no imaginário urbano, na ação urbana, no acompanhamento 
do movimento da realidade, ao contrário da visão urbanística tradicional 
que decalca o real, mascarando a realidade em padrões pré-estabelecidos, 
tornando a realidade como um mero dado. (GUATARRI, ROLNIK,1996)

A fim de compreender a fundo as experiências nos espaços turísticos é 
necessário também compreender seus aspectos globais inseridos no contexto 
local, assim Zukin (2000) trata a respeito das discussões de consumo visual 
e consumo dirigido do espaço e do tempo nas cidades contemporâneas, 
resultando numa dissolução das identidades espaciais tradicionais, numa 
fragmentação econômica das antigas solidariedades urbanas e de uma 
reintegração gradual pelas novas formas de apropriação cultural.

Essas características de consumo geram espaços liminares, espaços sem 
identidade, nos quais a paisagem política (poder econômico) e a paisagem 
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habitada (cotidiano e vernacular) entram em conflito (DE CERTEAU,1994), 
assim os interesses capitalistas passam a desempenhar um papel essencial 
como agentes da dialética entre o mercado e o lugar, nos quais a circulação 
de imagens para o consumo visual é inseparável das estruturas centrais do 
poder econômico.

Consequentemente há uma “anulação do espaço pelo tempo” 
(HARVEY,1992), invertendo as identidades espaciais, culminando num 
cenário de comercialização das fantasias do mundo real – disneyficação e 
enobrecimento – que criam imagens culturais e projetam controle ao invés 
de uma livre apropriação. Porém, entre os espaços espetacularizados 
e os cotidianos se ocultam áreas e usuários segregados ou até mesmo 
harmonizados nessas paisagens de poder. A experiência psicogeográfica 
nesse meio, vem como principal antídoto ao espetáculo, de maneira a 
desmistificar e identificar as experiências por trás desses cenários bem como 
os jogos de poder presentes no espaço urbano, como discute Foucault. 
(HARVEY, 1992; CAFÉ, A. et al,2016; JACQUES,2012; ZUKIN, 2000)

Em meio aos diversos aspectos citados que envolvem os espaços urbanos 
contemporâneos, vários autores (ESTEVES, 2009; BRITTO, JACQUES, 
2010;2012; PAEZ, 2014), tem enfatizado a importância de utilizar novas 
formas de psicogeografia e cartografia para explorar outras possibilidades 
de leitura do espaço urbano que fujam da lógica hegemônica e funcionalista:

En la vivencia o experiencia concreta se construye 
el lugar ligado indisolublemente a la acción. 
La vivencia efectúa un colapso entre el marco 
espacial y la acción que este acoge, de tal manera 
que al límite se llega a una supresión momentánea 
de la distinción entre sujeto y objeto. (PAEZ, 2014)

Neste sentido, o presente trabalho visa desenvolver estudos e investigações 
que possam resultar em novas formas de cartografar e analisar a experiência 
vivida pelos praticantes do espaço cotidiano de Caldas Novas, observando 
principalmente os instrumentos hegemônicos de estruturação do consumo 
dirigido do espaço.

Á vista disso, os modos de análise e investigação dessas práticas da cidade 
em meio aos seus diversos cenários são poucos explorados e compreendidos 



Anais II SEPPAS - II Seminário de Planejamento, Paisagem urbana e Sustentabilidade 
04 a 06 de novembro de 2019

pelos moldes do planejamento tradicional, bem como as próprias relações 
apreendidas entre o corpo urbano e o corpo dos usuários, assim, tais 
experiências cartografadas e representadas através da psicogeografia visam 
trazer contribuições e reflexões significativas ao planejamento do espaço 
urbano, aos projetos e intervenções na cidade contemporânea.

EXPERIÊNCIAS PSICOGEOGRÁFICAS

Através das discussões expostas sobre Caldas Novas, é possível notar uma 
dicotomia fortemente presente em seu espaço urbano: seu lado cotidiano 
e seu lado turístico. Portanto as experiências presentes nesta investigação 
focarão na experienciação do usuário em seu cotidiano, na qual os moradores 
e trabalhadores locais são seus praticantes e serão os principais focos de 
observação, análise e interação.

De modo a aplicar e observar na prática as teorias discutidas por Arantes 
(2000),Debord (1997), De Certeau (1994),Britto e Jacques (2010, 2012), 
Esteves (2009, 2010), Guattari e Rolnik (2005), Paez (2014) e Zukin 
(2000) foram feitas três experiências em diferentes dias e horários para se 
cartografar, registrar e observar  os aspectos que caracterizam o percurso e 
a experiência cotidiana em Caldas Novas.

A deriva foi utilizada como técnica experimental relacionada aos procedimentos 
psicogeográficos. Aliados a ela, utilizou-se da antropologia visual para 
a documentação, captura de imagens e percepção do real (não como 
uma forma de apreensão do verdadeiro, mas como apoio e interpretação 
das experiências feitas) e também de representações diagramáticas para 
fornecer maior legibilidade, sintetização das ideias captadas no território e 
simplificação dos dados e informações que visam ser transmitidos de forma 
expressiva, universal, direta e inteligível.  (ESTEVES. 2009;2010)

Diferentemente do lado turístico, o cotidiano está presente por todo espaço 
(os moradores também convivem e se apropriam do lado turístico, mas se 
localizam predominantemente no lado oposto, mais habitacional e pouco 
turístico), assim todas as derivas se iniciaram do marco zero da cidade - Praça 
Mestre Orlando, onde se localiza a Igreja Matriz no setor central - em direções 
aleatórias (fig.1), seguindo os preceitos psicogeográficos: a movimentação, 
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a curiosidade descobertas, sons, cheiros, sensações ou pelo simples ato de 
flanar e perambular pela cidade.

Figura 1: Área das experiências realizadas (região central e turística) em Caldas Novas - GO. 

Fonte: Acervo pessoal, 2019.

CARTOGRAFIAS DAS EXPERIÊNCIAS

Para diagramação e representação das derivas, a partir dos percursos 
executados foram destacadas as principais fotografias que auxiliam no 
relato e nas narrativas do espaço. Aliado ao registro fotográfico utilizou-
se da iconografia para sintetização dos principais aspectos, conceitos ou 
peculiaridades observadas em relação ao espaço urbano e seus praticantes, 
bem como as aglomerações de pessoas, ausência delas e de sensações que 
podem ser percebidas através das diversas condições observadas.

Derivas - Experiências no Cotidiano:

•	 Experiência I: (À tarde) notou-se maior movimentação de trabalhadores e 
moradores de rua em áreas turísticas na qual as pessoas se concentram 
próximos ou dentro de parques aquáticos. (figura 2)

•	 Experiência II: (de manhã) atividades cotidianas e comerciais voltadas 
aos moradores predominam nesse horário com baixa movimentação 
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turística. (figura 3)

•	 Experiência III: (Início da noite) maior movimentação tanto em áreas 
turísticas quanto habitacionais. Disputa por atividades que chamam 
maior atenção das pessoas é marcante. Horário de encontro entre 
moradores (“Happy Hour”) e passeio para visitantes.(fig. 4)

Figura 2: Mapa psicogeográfico da primeira experiência. Fonte: Acervo pessoal, 2019.
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Figura 3: Mapa psicogeográfico da segunda experiência.  Fonte: Acervo pessoal, 2019.
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Figura 4: Mapa psicogeográfico da terceira experiência.  Fonte: Acervo pessoal, 2019.
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DECODIFICAÇÃO DAS EXPERIÊNCIAS

Para a decodificação das experiências realizadas foram realizados exercícios 
de conceituação do tema, partindo da taxonomia e da Grounded theory. O 
exercício taxonômico tem por finalidade separar os aspectos peculiares e 
os semelhantes, definindo grupos para cada tipo de fenômeno observado 
(NOVO, 2010). Desta forma seria possível desenvolver novas percepções 
deste espaço. 

Segundo Guest et al (2011) e Sbaraini et al (2011) a Grounded Theory 
pode ser usada para identificar padrões e construir conceituações a partir 
da identificação de códigos recorrentes que serão sintetizados em temas, 
conceitos, formas, princípios, relações, implicações, e assim por diante. 

A Grounded theory é um conjunto de técnicas indutivas e iterativas projetadas 
para identificar conceitos e categorias em leituras ligadas a modelos 
teóricos formais. Essa abordagem também compartilha de qualidades 
sistemáticas, porém ainda flexível e conclusiva, que quando de maneira 
apropriada, compara sistematicamente temas e teorias emergentes a pontos 
de informação obtidos. Em conjunto com análise temática aplicada, estas 
auxiliam na leitura, observação e sintetização de dados de experiências 
humanas e fenômenos culturais e sociais. (GUEST et al, 2011)

Estas ferramentas são pertinentes a pesquisas qualitativas como a presente 
investigação, sendo importante guia aos modos de análise e temas 
sintetizados que serão apresentados a seguir.

Assim, a partir da cartografia das três derivas executadas de modo a 
investigar a experiência cotidiana no espaço urbano de Caldas Novas, foram 
observados os fenômenos iterativos e recorrentes em todos os percursos 
e assim sintetizados como ícone temático. As análises reúnem conceitos 
e peculiaridades que foram decodificados nas vivências, observados em 
registros fotográficos e com a interação e entrevistas com os praticantes dos 
espaços. 

Ao final foi desenvolvido um conceito maior que abrange todos os outros com 
o intuito de sintetizar e abarcar as dinâmicas que influenciam e impactam as 
experiências cotidianas.
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“Stalkers” de turistas são os trabalhos locais que perseguem qualquer 
movimentação turística pela cidade com o intuito de chamar atenção ou 
captar clientes.

Moradores locais se apropriam de pontos turísticos sem movimentação 
numa prática que torna esses locais típicos do cotidiano - praças e parques 
como ponto de happy hour.

Moradores de rua, catadores de lixo, pedintes e prostitutas são praticantes 
do espaço observado, mas não são ‘‘vistos’’, tratados como invisíveis 
socialmente, são os que experienciam o espaço maneira mais intensa.

Dia e noite parecem despertar comportamentos diferentes no espaço e é 
no período noturno que a cidade expõe quem são os praticantes do seu 
espaço até a madrugada, onde os praticantes invisíveis resistem.

Pintores, desenhistas, músicos, cantores e artesãos demonstram um 
trabalho de identidade local que resiste aos espaços espetacularizados, 
atraindo a atenção de todos que por eles passam.

Em contraste com as grandes metrópoles em Caldas Novas os turistas 
buscam o relentamento, porém o cotidiano permanece em ritmo acelerado, 
produzindo uma sobreposição de múltiplas velocidades.

Áreas que aglomeram apenas uma função (residencial ou hoteleira) possui 
ruas praticamente vazias que à noite se tornam áreas extremamente 
inseguras e perigosas afastando ainda mais qualquer movimentação de 
pessoas.

Os aspectos percebidos caracterizam uma conotação ambígua e 
dicotômica ao espaço, que expondo múltiplas ‘‘personalidades’’ urbanas. 
Em meio a diversas dinâmicas a cidade produziu cotidianos dentro de 
outros cotidianos. O cotidiano típico dos moradores, um cotidiano local-
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turístico (dos moradores), um cotidiano do turista e um cotidiano “fake”, falsificado e importado 
de outras cidades-marca na qual o turismo local se apropria e vende um mix de imagens 
incorporadas a sua origem balneária.

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em meio as discussões acerca das cidades contemporâneas e dos planejamentos considerados 
estratégicos e participativos que são postos em prática pelas gestões municipais, ainda se 
nota no espaço urbano o espetáculo como principal ‘’estratégia’’ de construção das cidades. 
A onda de culturalização ou culturalismo de mercado, patrimonialização, museificação e 
disneyficação como já tratados frequentemente nas discussões de Arantes (2000), Jacques 
(2003) e Zukin (2000) podem parecer antigas e recorrentes na década passada, mas em 
Caldas Novas tais fenômenos refletidos num período de globalização neoliberal 
parecem chegar de maneira tardia e discreta, se instalando nos moldes locais.

As práticas corporais em meio a esses espaços desencarnados e não 
corporificados servem como antídoto aos processos de espetacularização 
das cidades como também discutiram Jacques (2012) e De Certeau (1994).

Neste sentido, ao aplicarmos os instrumentos psicogeográficos com o intuito 
de analisar as práticas, experiências e corpografias urbanas, percebemos 
ainda a recorrência desses processos discutidos no espaço, da mesma 
forma que percebemos que os praticantes ordinários do espaço como são 
chamados por De Certeau (1994) - moradores de ruas, catadores de lixo, 
pedintes e prostitutas (Fig. 5 e 6) - marcam e cruzam de forma expressiva 
com as experiências nas áreas turísticas e dos moradores da cidade. Tais 
praticantes quando tem suas experiências ampliadas e analisadas fornecem 
narrativas inéditas (ou invisíveis) à cidade, livre dos processos espetaculares 
e fora da realidade de cidade como mercadoria. Nesses praticantes é possível 
enxergar a prática genuína do espaço, que se conectam com diversas outras 
narrativas.
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Figura 5: Travestis transformam as ruas vazias do entorno do cemitério em ponto de prostituição.  
Fonte: Acervo pessoal, 2019.

Assim, após a realização das experiências e decodificações do espaço 
praticado, foi possível notar as diversas características e nuances que a 
experiência urbana de Caldas Novas apresenta, nuances estas que não são 
enxergadas pela visão hegemônica e tradicionalista da disciplina urbanística. 
As análises cartográficas aliadas ao exercício taxonômico e da Grouded 
Theory foram capazes de sintetizar as diversas leituras e dados qualitativos 
obtidos através da experienciação no espaço. Esses procedimentos (não 
podendo serem tratados como mero método, pois o espaço urbano e suas 
dinâmicas não seguem receitas prontas, assim como a própria psicogeografia 
desenvolvida pela Internacional Situacionista) auxiliam na verificação da 
realidade urbana com foco nos usuários do espaço, podendo ser aplicada 
a processos de projeto e planejamento e principalmente como forma de 
benefício aos próprios praticantes analisados pois são estes que constroem 
as experiências  cotidianas de alteridade (fig. 5)  e dão sentido e vida às 
cidades e projetos que os arquitetos e urbanistas projetaram por muito tempo 
de maneira distanciada dos próprios objeto/usuário.
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Figura 6: Moradora de rua pede dinheiro na calçada em frente ao parque de diversões.  Fonte: 
Acervo pessoal, 2019.

A psicogeografia e suas técnicas promovem a oportunidade de revisitar 
a cidade que já conhecemos (ou achamos que realmente conhecemos, 
por trás do espetáculo diário e das práticas rotineiras e mecanizadas), 
mas descobrindo e desvelando o que nem sempre é visível aos olhos. 
As ambiências urbanas e suas experiências podem não ser literalmente 
transcritas ou descritas, pois possuem característica intraduzível, referentes 
a vivência na prática e da impossibilidade de representação das sensações 
(cheiros, sons, toques, sabores, etc.) e ressensibilizações (Trocas, conversas, 
brigas, manifestações, performances, etc.)  que ocorrem na cidade, mas 
estas podem ser decodificadas e expostas de modo a promover uma reflexão 
crítica acerca do planejamento urbano, dos projetos arquitetônicos, dos 
próprios agentes, técnicos, gestores, produtores e praticantes desse espaço, 
de forma a construir uma cidade mais justa, igualitária e principalmente mais 
sensível e ressensibilizante.
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Resumo
Nacionalmente têm-se alguns exemplos de patrimônio arquitetônico que sofreu algu-
ma ação de revitalização para oferecer novo uso e instalações mais modernas para 
os usuários. Assim ocorreu também em Laranjeiras, segunda cidade sergipana mais 
antiga do estado. Caracterizada por uma cultura luso-africana presente da arquitetura 
colonial às manifestações populares preservadas até os dias de hoje. Com o declínio 
da importância da cidade no cenário político-econômico do estado, algumas constru-
ções perderam suas funcionalidades, como os trapiches, localizados à beira do Rio 
Cotinguiba. Em 2007, através do Plano de Reestruturação e Expansão das Univer-
sidades Federais (REUNI) e da revitalização do conjunto de trapiches elaborada em 
parceria com o IPHAN, Governos Municipal, Estadual e Federal foi inaugurado o centro 
administrativo e pedagógico da única universidade de ensino público federal do esta-
do. Inicialmente 5 cursos de graduação foram implantados (Arquitetura e Urbanismo, 
Arqueologia, Museologia, Teatro e Dança), sendo que atualmente apenas os três pri-
meiros permanecem com atividades administrativas e pedagógicas no local. Assim, a 
cidade apresenta um rico campo de exploração de pesquisa, seja no campo da história, 
patrimônio, relações e heranças da cultura indígena, lusa e afro-brasileira. O objetivo 
deste trabalho é identificar as relações de identidade e pertencimento criadas através 
de ferramentas da percepção ambiental como mapa comportamental, observação de 
vestígios e registros fotográficos nos espaços. Apesar de o centro universitário funcio-
nar como extensão de todas as atividades do campus sede da universidade, foram 
levantados alguns pontos que caracterizam a identidade do centro como um campus 
aberto, inserido em cidade histórica como: não haver conexão do transporte interurba-
no com a região metropolitana do estado, ausência de restaurante universitário, de mo-
radia estudantil ou apoio institucional para que os alunos residem na cidade, de alguns 
serviços de atendimento ao aluno como psicológico, espaço reduzido na biblioteca 
para estudo, infraestrutura de apoio precária (restaurantes, papelarias, copiadoras), 
precariedade das áreas de estar/convívio sombreadas, precariedade na acessibilidade 



Paisagem Urbana

aos espaços construídos e conforto ambiental/salubridade dos mesmos. Conclui-se 
que apesar dos esforços da expansão da rede de ensino superior, no caso de Laranjei-
ras, os cursos implantados no centro têm uma relação frágil de pertencimento e identi-
dade com a cidade que é encorajada pela infraestrutura de apoio precária presente que 
não incentiva que a comunidade universitária permaneça no centro fora dos horários 
de aula. Se há moradores que desconhecem que essas construções abrigam a única 
universidade pública do estado, por outro lado, há um esforço e interesse de poucos 
estabelecimentos locais em atender algumas demandas da comunidade universitária, 
pois a comercialização com esse público incrementa a receita no final do período. Com 
a oferta de cursos de graduação por outras instituições em condições mais favoráveis 
de infraestrutura e localização, como a capital, é preocupante que se implementem 
com certa urgência ações para melhorias do desenvolvimento de uma identidade e 
pertencimento por parte da comunidade universitária com o centro em si e com a cida-
de de Laranjeiras. 

PALAVRAS-CHAVE: Revitalização; Patrimônio Arquitetônico; Pertencimento

Abstract

Nationality there are some examples of architectural heritage where some revitaliza-
tion’s action was applied to offers new usage and modern facilities for users. As well as, 
it was also happened in Laranjeiras, the second oldest cities of Sergipe state. It is char-
acterized by Portuguese-African culture that is presenting in from colonial architecture 
to popular festivities, preserving until nowadays. With the decline of city’s importance 
on the political-economic scenery of state, some building lost their features as trapiches 
on Cotinguiba river coast. In 2007, through the plan of restructuration and expansion of 
federal universities (REUNI) and the IPHAN revitalization action on trapiche buildings in 
partner with municipal, state and federal government, it was inaugurated an administra-
tive and teaching center of only public university of state. Initial 5 undergraduate cours-
es were implanted (Architecture and Urban Planning, Archeology, Museology, Theatre 
and Dancing) and actually only three first are there with administrative and teaching 
activities at local.   Thus, the city presents a large exploring area for researching in his-
tory, heritage, relations and cultural traditions of American-Indians, Portuguese and Afri-
can-Brazilian. The goal of this work is to identify created relations of feeling of belonging 
and identity through tools of environmental perception such as behavior maps, vestiges’ 
observation and photos of spaces. Despite of the center works as an extension of all 
activities of main campus, were collected some points that characterized it as identity 
of an open campus, inserted in historical city as: there is no connection of inter-urban 
transport with metropolitan region, absence of university restaurant, student housing 
or institutional support for students to reside in the city, absence of some student care 
services such as psychological, reduced library space for study, precarious support in-
frastructure (restaurants, stationeries, copiers), precariousness of the shaded living ar-
eas, precariousness in accessibility and also in environmental comfort/wholesomeness 
in built areas. It was concluded that despite efforts of the higher education network’s 
expansion, in case of Laranjeiras, courses were implanted at center there are weak 
relation to feeling of belonging and identity to city that it is encouraged by unsteady 
support structure which does not assistance university community to remain at center 
in outside class hours. If there are residents who do not know that in these buildings 
there is only public university of state, on the other hand, on the other hand there is an 
effort and interest of few local establishments to meet some demands of the university 
community because the trade made with that public increases revenue at the end of 
the period. The offer of undergraduate courses by other institutions with more favorable 
structure and location conditions, as at the capital of state, it is worrying that actions 
would urgently implemented to improve the development of an identity and feeling of 
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belonging by university community with the center itself and the city of Laranjeiras.

KEYWORDS: Revitalization; Architectural Heritage; Belonging.

INTRODUÇÃO 

Na arquitetura, para que haja uma relação positiva entre o indivíduo e o am-
biente, é importante o estabelecimento da identidade e do pertencimento. 
Esses fatores auxiliam na criação vínculos entre o indivíduo e o local, propor-
cionando qualidade ao edifício ou espaço livre e definindo sua forma de utili-
zação. Em um edifício residencial, por exemplo, o indivíduo constrói o senti-
mento de pertencimento no dia a dia. O tempo que ele passa nesse espaço, 
as histórias vividas ali, as emoções e as memórias que o faz se identificar e 
pertencer ao local, que faz com que uma casa, seja bem mais que um abrigo, 
seja um lar. No caso do tema desse trabalho, um edifício revitalizado, precisa 
potencializar, ou criar símbolos, para que os indivíduos possam se identificar 
com ele, possam criar suas memórias e assim se sentir pertencentes ao local. 
Esse sentimento de pertencimento, faz com o que o uso do prédio de fato 
aconteça, e desse modo sua preservação vai se estabelecer a longo prazo. 
Não existindo esse vínculo, entre o indivíduo e o espaço, o edifício se torna 
subutilizado, e com o tempo, não fará mais sentido mantê-lo, senão pelo fato 
de que a legislação determina.

Nesse sentido, questiona-se o porquê do insucesso de alguns processos de 
revitalização que ocorrem em edificações históricas. A aceitação pela comu-
nidade de um espaço revitalizado estaria condicionada a criação de vínculos, 
como identidade e pertencimento? Portanto, o intuito deste trabalho é enten-
der como a comunidade acadêmica interage com o espaço construído que 
abriga o centro universitário na cidade de Laranjeiras.

LARANJEIRAS E A REVITALIZAÇÃO DOS TRAPICHES

Pode-se dividir a história da cidade em duas fases: a primeira de origem e 
ascensão de uma tradição sociocultural e econômica; e segunda, de pre-
servação desse legado. Assim, o pequeno povoado, que se iniciou a beira 
do Rio Cotinguiba, considerado parte da freguesia de Socorro, adquiriu seu 
estabelecimento comercial com a construção do pequeno porto fluvial. Se-
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gundo Oliveira (1942, p. 34) “o  povoado de Bom Jesus cresceu tanto que 
tornou-se centro comercial estratégico na passagem entre o Norte ao Sul.” 
Apesar desses precedentes, o então povoado sofre com a invasão dos ho-
landeses, como relatado pelo IBGE (2017) “Muitas casas foram destruídas, 
mas o porto, um ponto estratégico, foi preservado. A comercialização, princi-
palmente, do açúcar e da troca de escravos, à margem do porto foi essencial 
para reerguer essa população, estabelecendo, com o passar do tempo, sua 
importância no cenário da província, sendo, então, elevada a condição de vila 
em 1832. Segundo Nunes (2009, p. 42) Laranjeiras, em 1824, era considera-
da o povoado mais rico da província (mais de sessenta engenhos de açúcar, 
fábricas de charutos e aguardente). Apesar de tornar-se cidade devido ao 
seu grande desenvolvimento econômico e cultural, entra em decadência em 
meados do século XX, devido à fatores como a proximidade com a capital e 
o declínio na produção do açúcar. 

Em outra fase, de acordo com Oliveira (1942), Laranjeiras é exaltada pelos 
educadores e, como afirma Dantas (2009), a cidade é elevada à condição 
de Cidade Monumento, com reconhecimento ao patrimônio local. Nessas 
circunstâncias, há um incentivo a preservação e reutilização desse patrimô-
nio em benefício do turismo. Ser um centro cultural de tamanha importância 
e com proximidade da Universidade Federal de Sergipe - UFS (campi São 
Cristóvão e Aracaju) resultou no nascimento do centro das artes da UFS nos 
trapiches (DANTAS, 2009). Trapiches são o conjunto de edificações onde 
ocorriam ponto de troca de açúcares (NUNES, 2009), entretanto, apesar de 
sua importância para Laranjeiras, levou um tempo para se tornar patrimônio, 
bem como muitas construções em Sergipe (NUNES, 2009). O mesmo autor 
afirma que, mesmo sob essa perspectiva de tombamento tardio, o quarteirão 
do Trapiche remete à população aspectos de prosperidade da época, como 
as grandes embarcações que passavam por ali, assim como, a intensa co-
mercialização que essas edificações traziam para a cidade, sendo assim, um 
atributo de memória para os habitantes do local. 

A ideia da implantação de um centro universitário na cidade de Laranjeiras 
nasceu devido a necessidade de reverter a situação de descaso e abandono 
em que a cidade se encontrava. Unindo a ação do Programa Monumenta 
com o Plano Nacional de Educação do Governo Federal, o centro da UFS foi 
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instalado na Praça Samuel de Oliveira, recebendo, inicialmente, os cursos de 
Arqueologia, Arquitetura e Urbanismo, Dança, Teatro e Museologia (BAETA; 
NERY, 2012). Após a restauração do Quarteirão dos Trapiches, em 2009, o 
centro universitário começou a funcionar, e desde o início já enfrentava pro-
blemas referentes à sua estrutura, especialmente sobre a falta de espaços 
para as atividades universitárias, seja para fazer trabalhos ou para o lazer. 

Assim como a cidade sergipana, Cachoeira, município localizado no Recôn-
cavo Baiano, foi uma das beneficiadas com a ação do Programa Monumenta, 
que permitiu que o antigo Quarteirão Leite Alves fosse reformado e adap-
tado para funcionar como Centro de Artes, Humanidades e Letras (CAHL) 
da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (HENRIQUE, 2009). As-
semelhando-se a Laranjeiras, a cidade de Cachoeira possui pouco mais de 
32.000 habitantes (IBGE, 2010) e, durante os séculos XVIII e XIX, atingiu 
seu apogeu porque seu porto era o responsável pelo escoamento de grande 
parte da produção agrícola do Recôncavo Baiano, como açúcar e fumo. A 
cidade também possui diversos patrimônios tombados pelo IPHAN como o 
Convento e Igreja Nossa Senhora do Carmo e o Museu Regional da Cachoei-
ra (HENRIQUE, 2009). Com a restauração do Quarteirão Leite Alves para 
abrigar o CAHL, Cachoeira passou por mudanças no seu oferecimento de 
serviços, e começaram a surgir na cidade diferentes tipos de comércio como 
copiadores, livrarias, delicatessen, cafés, e outros tipos de serviços que pu-
dessem suprir a necessidade e os desejos dos novos moradores, sejam eles 
alunos ou professores (HENRIQUE, 2009). 

IDENTIDADE E PERTENCIMENTO

O estudo do significado do ambiente na Psicologia Ambiental envolve, se-
gundo (JERÔNIMO E GONÇALVES, 2008), uma compreensão ampla das 
interações psicossociais dos sujeitos com seus grupos, comunidades, cultu-
ras e com seus espaços geográficos. É a partir dessas relações e interações 
que as pessoas vão se apropriando dos locais, personalizando-os e deixando 
suas marcas. Segundo (SANTOS, 1997), o espaço é o que resulta da ação 
humana sobre ele. Assim, a relação com o ambiente pode se estruturar por 
meio da experiência individual de vários tipos de espaços. Alguns termos 
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expressam as relações da pessoa com o ambiente, como por exemplo, apro-
priação e pertencimento. O termo apropriação poder ter vários significados, 
mas no âmbito da Psicologia Ambiental, pode ser designado como tornar-se 
parte em algo ou desenvolver atividades cognitivas que estabelecem alguma 
relação de identidade com o ambiente. O estabelecer da identidade pode 
ser dar como o olhar e exploração da pessoa no ambiente se constroem, em 
níveis de apropriações do micro geográfico, como a carteira, a sala de aula, o 
edifício ou macrogeográfico, como a cidade, o estado, o país.

Segundo Moser (2018), o enraizamento implica o fato de que o sentimento 
de identidade da pessoa se inscreve num lugar. E baseia-se no sentimento 
de pertença (pertencimento) que se manifesta pela estabilidade e pela per-
manência da conexão estabelecida com um lugar, que se quer duradoura, 
assim como também pelo sentimento de que ele se integre na história dos 
vínculos e projetos. O autor ainda afirma que identificar-se com um lugar 
significa que ele adquire uma função simbólica, a da representação de si, e 
um papel central no projeto pessoal. Assim, a experiência pessoa-ambiente 
pelo processo de apropriação de espaços e de sua hierarquização em função 
do julgamento define as referências de identidade pessoal. Segundo Eleb-
-Vidal & Debarre-Blanchard (1984 apud MOSER, 2018) trata-se não só de 
fenômenos de identificação com um lugar e, portanto, de investimento afeti-
vo, às vezes até mesmo narcísico, mas também de fenômenos de rejeição 
e de não integração, sendo o espaço vivido como um meio onde a pessoa 
se sente estrangeira, onde não pode fazer anda no próprio nome (MOSER, 
2018). O autor ainda afirma que o investimento afetivo se expressa não só 
por uma marcação afetiva dos elementos desse ambiente, mas também pelo 
sentimento que a pessoa tem de manter uma forte ligação subjetiva com esse 
espaço, ou seja, de cognições, de desejos de estabilidade, de sentimentos 
positivos e de comportamento de melhorar a ligação com o ambiente.

A relação pessoa e ambiente é articulada por esferas psicológicas profundas 
como a identidade espacial e as lembranças ambientais. Já as lembranças 
ligadas ao ambiente tornam a pessoa consciente do processo contínuo de 
construção do mesmo, que se refere às questões físicas como sociais, forma-
do através de um conjunto de ideias conscientes e inconscientes, de crenças 
e sentimentos, de valores e preferências, de aptidões e tendências ligados ao 
ambiente (MOSER, 2018).
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METODOLOGIA

Este estudo foi realizado com abordagem qualitativa, empregando os méto-
dos psicoambientais wayfinding e mapa comportamental. Os métodos foram 
aplicados com alunos e funcionários do centro universitário de Laranjeiras, da 
Universidade Federal de Sergipe. As amostras foram compostas de mapas 
que demonstram os resultados das duas metodologias com o intuito de per-
ceber a forma que ele é utilizado. O mapa comportamental permitiu observar 
fluxos, atividades, relações espaciais e distribuição das pessoas em um am-
biente. Assim, foi possível analisar o uso e a apropriação do ambiente pelo 
usuário, os padrões de circulação e a frequência de pessoas nos horários de 
maior movimento. Foram aplicados mapas centrados no lugar, totalizando 
30 mapas resultantes, onde observou-se o comportamento dos usuários de 
maneira não invasiva durante os cinco dias da semana e em três períodos 
(no início no dia, no intervalo ao meio dia e no fim do dia).

Seguindo a mesma metodologia de dias e horários, aplicou-se o Wayfinding, 
que foi utilizado pioneiramente por Kevin Lynch, arquiteto norte americano, 
em seu livro “A imagem da cidade” (1960), permitindo observar se o usuário 
consegue se localizar no espaço. Com o intuito de analisar como os usuários 
percebem o centro universitário de Laranjeiras, foram vendados oito alunos e 
o caminho percorrido por eles foi transcrito graficamente no mapa. 

Sobre o conjunto arquitetônico dos trapiches, os espaços educacionais e ad-
ministrativos foram distribuídos em dois pavimentos (térreo e primeiro) com 
acessos por três escadas (uma localizada no hall de permanência; outra en-
tre os laboratórios de arqueologia (identificado com o número 5, à esquerda 
na planta do térreo; e a terceira entre as salas de manutenção e dos estu-
dantes). O pátio, espaço aberto entre as “ruínas”, possui bancos, palmeiras, 
e algumas árvores espalhadas (de baixa estatura) e é considerado área de 
interação social e circulação. A seguir, é apresentada a planta do térreo e 
primeiro pavimento do centro universitário.
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Figura 1 - Planta do Térreo do Centro Laranjeiras, onde 1 - hall de permanência; 2 e 3 - banheiros; 
4 - laboratório de museologia; 5 e 8 - laboratórios de arqueologia; 6 - laboratórios de arquitetura; 
7 - cozinha; 9 - corredor do auditório: 10 - auditório; 11 - sala de manutenção; 12 - banheiro unis-
sex; 13 - sala dos estudantes; 14 - refeitório; 15 - assistência social; 16 - salas de aula.  Fonte: 

INFRAUFS

RESULTADOS

Os resultados serão explanados em blocos, primeiramente os mapas com-
portamentais e depois os mapas de wayfinding. Foram elaborados 30 mapas 
comportamentais, e inseridos nesse trabalho os mais representativos. Assim, 
observa-se que há zonas/ áreas do centro universitário que são mais dispu-
tados pelos usuários (discentes, professores e funcionários) em detrimento 
de outros (Figura 2). A área adjacente ao Rio Cotinguiba (margem) é despre-
zada, mesmo sendo uma rota que possui menos obstáculos como degraus 
e desníveis por se caracterizar pela trajetória mais longa desde o acesso ao 
edifício até os locais das atividades acadêmicas. As concentrações de pes-
soas se mostraram viável em lugares que possuem algum tipo de atrativo / 
qualidade ambiental como sombra e assentos (figuras 3 e 4). Ainda é possí-
vel observar que apesar da edificação possuir um pátio (área livre não cons-
truída) considerável para as manifestações acadêmicas, não se observou a 
apropriação desses espaços para os variados fins. 

Espaço aberto entre ruínas

Entrada

Rio Cotinguiba
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Figura 2 - Mapa comportamental com fluxos e concentrações de professores, funcionários e 
alunos para o pavimento térreo da edificação, no intervalo do meio dia. 
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                                                                                                                                                    Fi-
gura 3 - Espaços internos do Hall de Permanência do Centro: Portas de acesso à edificação (es-
querda), Acesso ao pátio interno e assentos (direita).

   

Figura 4 – Espaço coberto do pátio após o espaço aberto entre ruínas. Escada de acesso ao pa-
vimento superior à direita da figura (esquerda). Corredor de acesso aos laboratórios após a porta 

de acesso ao pátio interno (direita)

Na Figura 5, o fluxo é reduzido se comparado ao da Figura 2, mesmo que 
todo o pátio entre as ruínas seja dotado de vegetação (grama e palmeiras) e 
de bancos, o deslocamento é majoritariamente das salas de aula e laborató-
rios para a saída, por se tratar de um mapa do final do dia. Nota-se, também, 
que a concentração de pessoas continua sendo no hall e no espaço ao lado 
da escada de acesso ao pavimento superior (à esquerda do mapa), já que 
alguns alunos ainda esperam por transporte após as aulas e esses são es-
paços cobertos e, no caso do hall, mais próximo da saída. Entretanto, em 
raras situações foram constatados alunos ou até pessoas não relacionadas 
ao centro universitário utilizando o espaço, sempre em horários e regiões 
com sombra, como é o caso da Figura 6.
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Figura 5 - Mapa comportamental com fluxos e concentrações de professores, funcionários e 

alunos do pavimento térreo, no fim do dia. 
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Figura 6 - Pátio entre ruínas. Bancos próximos a parte coberta do pátio (esquerda). Espaço com 
sombra feita pelas ruínas (centro). Espaço com bancos próximos às margens do rio (direita).

Nas Figuras 7 e 8, verifica-se um menor número de pessoas utilizando o 
centro universitário quando comparadas às Figuras 2 e 5, mas seus locais 
de permanência continuam sendo o hall de entrada e o hall de permanência 
ao lado da escada de acesso ao pavimento superior (Figura 9 - esquerda 
acima), por serem cobertos e próximos às salas de aula. Alguns espaços do 
pátio, mesmo com pouca sombra, mas dotados de mobiliário, também são 
utilizados, porém com baixa frequência e por um período de tempo menor, 
como mostra a Figura 9 (direita acima e esquerda abaixo). O fluxo também 
permanece no mesmo sentido no pátio, sendo observado algumas vezes 
passagem por outros espaços (Figura 9 - direita abaixo). Analisando as Fi-
guras 7 e 8 percebe-se uma mudança quanto a intensidade do fluxo que é 
justificada pelas condições climáticas. Na primeira, Figura 7, o mapa foi cons-
truído durante um dia ensolarado, onde o fluxo permanece mais acentuado 
pelo pátio externo, já na segunda foi realizado durante um dia chuvoso o que 
nos leva a observar um deslocamento no percurso para o corredor do auditó-
rio até a escada, visto que é o único acesso coberto ao segundo pavimento.
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Figura 7 - Mapa comportamental com fluxos e concentrações de professores, funcionários e 

alunos do pavimento térreo no início do dia.
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Figura 8 – Mapa comportamental com fluxos e concentrações de professores, funcionários e 
alunos do pavimento térreo no início do dia. Obs.: Dia chuvoso.



Anais II SEPPAS - II Seminário de Planejamento, Paisagem urbana e Sustentabilidade 
04 a 06 de novembro de 2019

  
Figura 9 – Pátio interno do Campus.

Os mapas comportamentais demonstraram a relação dos alunos, professo-
res e funcionários com o centro. Percebe-se na Figura 2 que os locais de 
maior permanência, durante o horário de almoço, seriam o hall (Figuras 3), 
o refeitório, hall ao lado da escada de acesso ao pavimento superior (Figura 
4-esquerda) e o corredor dos laboratórios (Figura 4-direita), sendo que último 
permite a permanência de poucas pessoas por ser um espaço menor.  Esses 
espaços são todos cobertos e sombreados, sendo estas umas das razões 
para a permanência, além disso, a pequena distância para as salas de aula e 
a proximidade da saída, no caso do hall, já no refeitório a aglomeração acon-
tece pela quantidade de alunos que estudam em período integral e pela falta 
de suporte para estes. Identifica-se, também, nos mapas, que o fluxo pelo 
centro universitário ocorre com maior intensidade pelo pátio externo, com 
alguns caminhos secundários, mas sempre acontece da entrada até as salas 
de aula e laboratório e vice-versa.

O wayfinding é um método dinâmico que depende das operações cognitivas 
e perceptivas do participante em orientar-se e deslocar-se no caminho que 
costuma percorrer, mas sem vê-lo. Ele identifica as características do am-
biente construído que proporcionam a localização no espaço e interferem de 
forma positiva ou negativa na locomoção. Tudo pode contribuir para a percep-
ção do espaço: paredes (e suas texturas), paisagismo, mobiliário, postes de 
iluminação, degraus e rampas, guarda corpo e até o tipo de revestimento do 
piso. Os wayfindings demonstraram que são as ruínas do pátio que ajudam 
a localizar-se, mas a padronagem delas não determinam exatamente onde 
estão e isto pode causar certa confusão até que se encontre outro elemento 
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que ajude a guiar, como degraus, grama ou mudança de pavimentação.

Figura 10 - Wayfiding realizado no caminho mais percorrido do pátio (representado pela linha 
azul). Aluno da linha pontilhada orientou-se pelas ruínas e pela grama. Aluno da linha tracejada 
teve maior dificuldade porque foi em direção a um caminho que não costuma usar e orientou-se 

pelo corrimão próximo ao rio e pelo corredor dos laboratórios. 

Figura 11 - Wayfiding realizado no caminho mais percorrido do pátio (representado em azul). Alunos 

da linha pontilhada e tracejada orientaram-se pelas ruínas, grama e corrimão nos degraus do hall.
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Figura 12- Wayfiding no percurso da escada aos laboratórios (representado pela linha azul). Alunos re-

presentados pelas linhas pontilhada e tracejada localizaram-se pelas ruínas, pavimentação e mobiliário.

 

Figura 13 - Wayfiding do Hall, pelo foyer até a escada (representado pela linha azul). Alunos 
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representados pelas linhas tracejadas e pontilhadas localizaram-se pelas paredes e colunas. 

CONCLUSÃO

Ao analisar os resultados da aplicação dos métodos de avaliação pós-ocu-
pação no centro universitário de Laranjeiras, pode-se afirmar que a perma-
nência dos alunos na cidade é influenciada diretamente pela ocorrência de 
atividades curriculares, como aulas ou eventos extraclasse. Na ausência das 
atividades referidas previamente, os estudantes optam por voltar para suas 
respectivas casas, comprovando a falta de interesse em permanecer no lo-
cal fora do horário letivo. Esse esvaziamento é um reflexo direto da falta de 
sensação de pertencimento que reside nos alunos, já que não existem equi-
pamentos que possibilitem a presença deles no local. Outra questão bastante 
comentada remetia a falta de entrosamento entre os alunos e os moradores 
laranjeirenses já que não havia nenhum vínculo entre a universidade e a cida-
de, acarretando à falta de relação de pertencimento e identidade entre ambas 
(SILVA, E. D. da; NOGUEIRA, A. D.; SANTOS, R. G. L., 2017). 

A falta de identidade pode ser afirmada com o fato de que não a população 
não foi consultada sobre a restauração do Quarteirão dos Trapiches, nem 
houve discussão sobre quais cursos deveriam ser instalados assim, igno-
rando as reais necessidades profissionais dos moradores (SILVA, E. D. da; 
NOGUEIRA, A. D.; SANTOS, R. G. L., 2017). Mesmo após 10 anos da inau-
guração do centro universitário, os alunos ainda não se sentem convidados a 
permanecer em Laranjeiras, utilizando do local apenas como uma localização 
perene, onde os estudantes chegam e vão embora, sem agregar em nada na 
cidade. Nesse sentido, nem os estudantes se sentem pertencidos à cidade, 
nem os moradores se identificam com a universidade ali instalada.  
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Resumo 

O desafio da compreensão de como o ser humano se relaciona com os espaços 
públicos, principalmente na era digital, perpassa pelos sentimentos de pertencimento e 
ou rejeição, e materializados em ações de apropriação e ou vandalismo. Nesse sentido, 
os Conjuntos Habitacionais Jardim Esperança, fundado na década de 70, e Augusto 
Franco, na década de 80, são exemplos desse cenário. Ambos estão localizados na 
região Sul de Aracaju, que a partir desse período, passou a receber mais investimentos 
em infraestrutura para consolidar a expansão imobiliária. Os dois conjuntos estão 
separados entre si pelo Rio Poxim e recentemente há a ponte Gilberto Vilanova de 
Carvalho realizando a ligação, sendo o Augusto Franco o mais distante em relação ao 
centro da cidade. Em resumo, eles se diferenciam pelo projeto urbano do conjunto em 
si; o Jardim Esperança é muito menor em área territorial e número de habitações que 
o Augusto Franco, sendo o primeiro essencialmente horizontal. Já o conjunto Augusto 
Franco possui unidades unifamiliares e multifamiliares de 4 pavimentos, configurando 
uma ocupação territorial em maior escala. Assim, o objetivo desse trabalho é caracterizar 
os cenários encontrados e apresentar a relação de identificação, apropriação e zelo com 
o espaço público. Foram estudas 2 praças em cada conjunto e observados seus usos, 
equipamentos, manutenção através de registros fotográficos, entrevistas informais e 
elaboração de mapas comportamentais. Os resultados apontaram que a apropriação 
dos espaços públicos é muito mais presente no Conjunto Jardim Esperança do que 
no Conjunto Augusto Franco, representado pelo sentimento de que aquele espaço 
é pertencente àquela comunidade: foram observados moradores varrendo a praça, 
equipamentos instalados como quebra-sol, bancos, mesa, rede, rádio, churrasqueira 
pelos próprios moradores que realizam a manutenção dos mesmos. Enquanto no 
Conjunto Augusto Franco observou-se alguns indícios de vandalismo e depreciação: 
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despejo de lixo e entulho, equipamentos urbanos quebrados. Aponta-se a relação de 
escala urbana de implantação das praças e vias urbanas com os lotes adjacentes 
como diferencial na apropriação e no desenvolvimento do sentimento de pertencimento 
local.  A proximidade das praças aos lotes e a escala espacial integram a percepção 
humana de cada morador que desenvolveu o sentimento que aquele espaço público 
pode ser a extensão do seu lote. Para esse caso, pode-se afirmar que se observada 
à relação de escala dos espaços públicos em relação aos espaços privados, pode se 
amenizar o cuidado do poder público com manutenção de praças, por exemplo, pois a 
população se identifica com o local e auxilia no seu cuidado. 

PALAVRAS- Espaços públicos; Pertencimento; Conjuntos Habitacionais.

Abstract

The challenge of understanding how human been relate to public spaces, mainly in 
digital era, pervades thought feelings of belonging and or rejection, and materialized in 
appropriation and or vandalism actions. In this sense, the Jardim Esperança, established 
in the decade of seventies, and the Augusto Franco, established in the decade of 
eighties, social housings are examples of that scenery. Both are in South region of 
Aracaju where from that time received more structural investments to consolidate real 
state expansion. The social housings are separated by Poxim River and there is Gilberto 
Vilanova de Carvalho Bridge is realizing the connection recently, as Augusto Franco 
social housing is more far from downtown. In summary, they are different because the 
urban design; the Jardim Esperança, the first social housing of city, is smaller than 
Augusto Franco in territorial area, number of dwellings and is horizontal essentially. 
While Augusto Franco social housing has single-family units and multifamily buildings of 
4 floors that composing a territorial occupation in large scale. So, the object of this paper 
is to characterize sceneries have found and to present relation of identity, appropriation 
and zeal to public spaces. They are studied two squares in each social housing through 
observation and photos of usages, equipment and maintaining, informal interviews and 
elaboration of behavior maps. The results indicated appropriation of public spaces is 
more present at Jardim Esperança social housing than Augusto Franco social housing, 
representing as feeling of belonging that space belongs to community: it were observed 
people sweeping a square, equipment had installed by residents as sun blockers, seats, 
tables, hammocks, radio, barbecue facilities that realize the maintenance of them. 
While at Augusto Franco social housing observed some evidences of vandalism and 
depreciation: dumping of trash and rumble, broken equipment. It is pointed the relation 
of urban scale of square and street implantations with adjacent lots as differential in 
appropriation and development of local feeling of belonging. The square proximity to 
lots and the spatial scale integrate human perception of each resident that developed a 
feeling that public space may be an extension of their lots. For this case, it is possible 
to affirm that is observed the relation of public space scale in relation to private spaces 
may reduce public authority efforts for maintenance of squares for example, because 
people identify to local and support its maintenance.

KEYWORDS: Public spaces; Feeling of Belonging; Social housings
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INTRODUÇÃO 

O bairro, segundo Moser (2018), configura como uma estrutura com certa 
homogeneidade, com características espaciais, sociais, econômicas e com 
fronteiras físicas e invisíveis, relacionando-se com a cidade. Também pode 
ser definido como o lugar seguro e conhecido, no qual as relações sociais 
se caracterizam por certa familiaridade. Bairros da periferia de baixo poder 
econômico se diferenciam de bairros centrais pela ausência de infraestrutura, 
no tocante a possuir menos opções de lazer, comércio, serviços, meios de 
mobilidade entre outros, ou seja, são locais com menos atrativos agregados. 
Em contrapartida, os bairros centrais são mais frequentados, e possuem 
uma heterogeneidade de públicos e preferências, além de ofertas de opções: 
lazer, comércio, serviços, equipamentos de educação, saúde e segurança, 
tornando-se locais de encontro de pessoas diversas, comportamento que 
favorece o sentimento de pertencimento.

Segundo Amerio (2000 apud Moser, 2018) há duas variáveis que interferem 
na satisfação de populações de status social baixo quando se analisa as 
dimensões da situação habitacional: a ligação ao lugar da habitação e 
as relações com a vizinhança. Em se tratando da segunda variável, a 
sociabilidade depende de quão fortalecida está à ligação com o local, ou seja, 
quanto ao número e qualidade da rede de amigos e vizinhos mais próximos 
à localidade. Ainda para a área da Psicologia Ambiental, a vizinhança 
é a ligação entre o homem e a sociedade, o ambiente e o ser humano e 
pode segundo Milgram (1977 apud Moser, 2018) desenvolver uma área de 
familiaridade. A criação de vínculos sociais, sentir-se seguro e pertencente a 
uma comunidade extrapolam a relação cortês entre vizinhos, mudando para 
a esfera da identidade urbana construída por uma frequência de encontros e 
estabelecimento de afetos (Moser, 2004).

Na classificação das seis tipologias de comunidades de vizinhança de Warren 
& Warren (1975), Moser (2018) coloca que de acordo com os critérios de 
frequência das interações, sentimento de pertencimento, tipo de implicação 
no interior ou exterior da comunidade, elas podem ser: comunidades 
integrais (os indivíduos se identificam com a comunidade, há muitas 
interações formais e informais cujos interesses políticos vão além da mesma); 
comunidades paroquiais (com as características da anterior, diferindo 
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que as interações são exclusivamente centradas na própria comunidade); 
comunidades difusas (identificação forte com o bairro, indivíduos amigos, 
mas centrados cada um na sua vida privada); comunidades de revezamento 
(alta rotação de residentes, na sua maioria jovens de classe social elevada 
que preferem morar perto do trabalho, sem envolvimento com a vizinhança); 
comunidades transitórias (sem identificação/ interação local, apresentando 
alta rotatividade de residentes); ou comunidades anônimas (residentes 
que não se envolvem de maneira alguma e são isolados). Nesse sentido, 
as relações comportamentais estabelecidas entre os residentes de uma 
vizinhança podem auxiliar na caracterização positiva ou negativa de um 
ambiente urbano de um bairro.

CARACTERISTICAS DOS LOCAIS

Tanto os Conjuntos Habitacionais Augusto Franco (no bairro Farolândia) 
como Jardim Esperança (no bairro Inácio Barbosa) estão localizados na 
Zona Sul da cidade Aracaju, separados pelo Rio Poxim e a área que margeia 
com vegetação de mangue (Figura 1). O bairro Inácio Barbosa, fundado na 
década de 70, possui quatro Conjuntos Habitacionais (Inácio Barbosa, Jardim 
Esperança, Beira Rio e Parque dos Coqueiros), de característica residencial 
com alguns comércios e serviços locais (SANTANA, 2017). Ainda o autor afirma 
que o Conjunto Jardim Esperança foi o primeiro a ser implantado em 1971, 
numa iniciativa de povoar o local com a realocação de residentes de outros 
pontos da cidade, caracterizando-se por famílias de poder aquisitivo baixo, 
em sua grande maioria. Segundo relatos dos próprios moradores, sempre 
houve segregação com relação ao Conjunto, por conta dos demais serem 
caracterizados por residentes de classes sociais mais altas, fato esse que 
fica evidente quando estudada o sistema viário do bairro e as vias de ligações 
entre os quatro conjuntos do bairro. Observaram-se várias vias urbanas sem 
saídas ou interrompidas no Conjunto Jardim Esperança, dificultando a ligação 
intraurbana no bairro. O conjunto desenvolveu comércios e serviços locais 
para suprir as necessidades do bairro (Figura 2). Já o bairro Farolândia, que 
segundo a Prefeitura Municipal de Aracaju (s. d.), é um dos três bairros mais 
populosos e o mais distante da área central, utilizando-se da ponte Gilberto 
Vila Novas para atravessar o Rio Poxim. O governo afirma que a inauguração 
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do Conjunto Augusto Franco recai sobre a década de 80 segundo Meneses 
(2012), possuía cerca de 70 mil habitantes, em 2012, servidos por comércios, 
serviços, equipamentos de saúde, educação e lazer. O conjunto possui 
unidades unifamiliares e multifamilares (de até quatro pavimentos), sendo na 
sua maioria unifamiliares (Figura 3). Pode-se afirmar que é uma das áreas 
mais servidas de infraestrutura e dispensa deslocamento dos seus residentes 
a região central da cidade, suprindo as necessidades até mesmo dos bairros 
circunvizinhos.

Figura 1: Localização do Conjunto Nova Esperança (amarelo) no bairro Inácio Barbosa e do 
Conjunto Augusto Franco (azul) no Bairro Farolândia. Fonte: Adaptado de Google (2019)

Figura 2: Localização das Praças Ângela Maria e do Cuscuz no Conjunto Nova Esperança. Fonte: 
Adaptado de Google (2019)
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Figura 3: Localização das Praças Deputado Barreto de Andrade (superior) e Jornalista Orlando 
Dantas (inferior). Fonte: Adaptado de Google (2019)

MÉTODOS 

Os dois conjuntos foram objetos de duas pesquisas relacionadas ao programa 
de iniciação científica institucional, por um ano cada um, com enfoque na 
caracterização bioclimática de cerca de sete praças em cada conjunto e 
envolvendo um total de 6 alunos. Foram realizados levantamentos das áreas 
selecionadas nesse trabalho, durante o período diurno apenas, através de 
registros fotográficos dos espaços públicos e entornos, entrevistas informais 
com residentes, observação comportamental dos mesmos, medições de 
variáveis microclimáticas. Para esse trabalho em questão, foi realizado 
um recorte para apenas duas praças em cada conjunto e apresentados os 
dados relacionados à apropriação dos usuários nos espaços públicos, de 
forma não intrusiva, ou seja, centrado no indivíduo e no ambiente através de 

medidas não invasivas (observação das concentrações e fluxos de pessoas 
relacionando-os com variáveis ambientais como �sombra�, �banco�, 
�entorno próximo� e etc), observação de vestígios ambientais da ação 
humana (caminhos criados pelas pessoas, ações de zelo ou depreciação) 
e elaboração de mapas de fluxos e concentrações de pessoas nos espaços 
públicos estudados.  A seguir, nas Figuras 4 e 5, apresentam-se as praças 
do Conjunto Jardim Esperança (Praças Ângela Maria e do Cuscuz) e do 
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Conjunto Augusto Franco (Praças Jornalista Orlando Dantas e Deputado 

Barreto de Andrade) respectivamente. 

Figura 4: Praças Angêla Maria (esquerda) e do Cuscuz (direita) e seus entornos imediatos 
respectivamente, no Conjunto Nova Esperança. Fonte: Adaptado de Google (2019)

          Figura 5: Praças Deputado Barreto de Andrade (esquerda) e Jornalista Orlando Dantas 
(direita) e seus entornos imediatos respectivamente, no Conjunto Augusto Franco. Fonte: 

Adaptado de Google (2019)
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RESULTADOS E DISCUSSÕES

VESTÍGIOS 

Foram observados vestígios dos usos das pessoas nos espaços estudados 
das Praças Ângela Maria e do Cuscuz denotando sentimento de pertencimento 
ao lugar e zelo pelo espaço. Apropriação do espaço público com a ação de 
jardinagem: canteiro de horta, plantada e cuidada por morador; customização 
do mobiliário original da praça: instalação de redário, pintura nas cores do 
time da torcida e instalação de estátua do mascote, instalação de rádio; 
apropriação temporária do espaço com a instalação de piscina montável para 
as crianças se refrescarem (Figura 6). Adicionado a essas ações, durante o 
período de levantamento foram observados moradores realizando a limpeza 
urbana (rua e praça) como também a realização de podas em árvores da 
praça.

          

   
Figura 6: Vestígios na Praça Ângela Maria (primeira imagem à esquerda) e na Praça do Cuscuz 

(demais imagens).Fonte: Teixeira et al (2018)
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Na Praça Jornalista Orlando Dantas foi observado o único gari de todo o 
estudo varrendo o espaço. E na Praça Deputado Barreto de Andrade foi 
observado e registrado depósito de entulho e descarte de lixo plástico (Figura 

7).

          

Figura 7: Vestígios na Praça Deputado Barreto de Andrade. Fonte: Teixeira & Tavares (2017) -  
imagem à direita

ENTORNO

Os entornos dos dois conjuntos apresentam lotes com modificação da 
área construída e ocupação. Praticamente a totalidade sofreu reformas de 
ampliação para adequação as necessidades dos moradores, seja no aumento 
da área construída das residências, seja na transformação da residência em 
comércios ou serviços, e alguns casos, na incorporação de um pequeno 
comércio /serviço junto à residência. Observa-se que Aracaju como um todo se 
configura como uma das menores capitais do país e ainda mantém muito das 
características de cidades do interior como de proximidade entre os vizinhos, 
o ato de sentar à porta da residência no fim do dia, o que foi muito observado 
nos dois conjuntos, porém mais intensamente no Conjunto Nova Esperança 
(Figuras 8 e 9). Também é de se observar que os lotes residenciais não se 
diferem muito entre os dois conjuntos estudados (alteração de praticamente 
toda área do lote em área construída), no entanto, os espaços livres de uso 
público sim. As praças do conjunto Nova Esperança são bem menores que 
as praças no Conjunto Augusto Franco. Talvez esse seja o fator que faz 
com que o entorno imediato das praças seja menor e configure uma relação 
mais estreita entre os moradores, uma relação forte de reconhecimento dos 
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seus vizinhos e de pertencimento à comunidade que não ocorre na mesma 
intensidade no Conjunto Augusto Franco. Quase que não existe área livre 
no lote para ser destinada para algum tipo de lazer. E dessa forma que se 
observou a apropriação da calçada em frente a cada lote como extensão 
do mesmo, principalmente no Conjunto Augusto Franco (Figuras 10 e 11). 
Já no Conjunto Jardim Esperança, essa apropriação extrapola a via urbana 
(atravessa) e chega à praça, fazendo desse espaço livre de uso público, a 
extensão de seu lote.

Figura 8: Entorno próximo da Praça Ângela Maria. Fonte: Teixeira & Aragão (2018)

              

Figura 9: Entorno próximo da Praça do Cuscuz. Fonte: Teixeira & Aragão (2018)
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Figura 10: Entorno próximo da Praça Jornalista Orlando Dantas.

 

    Figura 11: Entorno próximo da Praça Deputado Barreto de Andrade.

FLUXOS E CONCENTRAÇÕES

De acordo com a observação realizada dos fluxos e concentrações de 
pessoas nas quatro praças, observou-se que no Conjunto Nova Esperança, 
apesar de não haver quiosques grandes e nem ponto de ônibus em nenhuma 
das duas praças, as concentrações de pessoas nas praças foram observadas 
em bancos (Figuras 12 e 13), além de fluxos para encurtamento de trajetória. 
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A Praça Ângela Maria é arborizada, com concentração de árvores nas 
regiões diversas. Não há arbustos que podem comprometer a segurança 
dos usuários no espaço. Sob a sombra dessa arborização, onde se verificou 
as concentrações dessa praça. Foram observados que os maiores fluxo 
de pessoas são daquelas que atravessam o conjunto vindas dos conjuntos 
adjacentes onde há ponto de ônibus e uma rua principal que faz ligação com 
avenida de maior importância para a mobilidade. Na Praça do Cuscuz, que 
é a mais arborizada que a Praça Ângela Maria, foi observado concentrações 
de pessoas, tanto de moradores como de pessoas que ficam a espera de 
comércios próximos, localizados em ruas adjacentes que não possuem 
arborização.

Figura 12: Fluxos e concentrações de pessoas na Praça Ângela Maria, no Conjunto Jardim Nova 
Esperança, manhã e tarde respectivamente. Escala em metros. Fonte: Teixeira et al (2018)
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Figura 13: Fluxos e concentrações de pessoas na Praça do Cuscuz, no Conjunto Jardim Nova 
Esperança, manhã e tarde respectivamente. Escala em metros. Fonte: Teixeira et al (2018)

Já no Conjunto Augusto Franco, as praças são usadas mais para encurtar 
distâncias ou por conta do funcionamento de algum quiosque. Em nenhum 
momento foram observadas pessoas utilizando o parquinho (como na Praça 
do Cuscuz) ou as quadras de areia, apenas pessoas no ponto de ônibus 
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(Figura 14). No período do fim da tarde, foram observadas concentrações 
de pessoas de um grupo, no interior da Praça Deputado Barreto de Andrade, 
onde não há bancos e nem sombreamento, para o uso de drogas ilícitas. 
As concentrações de pessoas na Praça jornalista Orlando Dantas estão 
vinculadas a localização das mesas e cadeiras plásticas dos quiosques 
(aproveitando das sombras das árvores), aos funcionários da empresa (de 
entrega de mercadorias e transporte de pessoas) localizada em avenida 
adjacente e aos alunos que saem do colégio estadual que há ao lado (à 
direita da praça).

           

Figura 14: Fluxos e concentrações de pessoas nas Praças Deputado Barreto de Andrade e 
Jornalista Orlando Dantas, no Conjunto Augusto Franco, manhã e tarde respectivamente. Escala 

em metros. Fonte: Teixeira & Tavares (2017)
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EQUIPAMENTOS URBANOS

Acredita-se que a principal diferença entre as praças dos dois conjuntos 
são os usos verificados que acabam relacionando com as tipologias de 
equipamentos preservados em cada conjunto de praças de cada Conjunto 
Habitacional. Dos equipamentos originais de cada praça, poucos resistiram 
à ação das intempéries e a falta de manutenção periódica. Os usos nas 
praças nos dois conjuntos se diferem pela tipologia e horário. Enquanto 
no Conjunto Nova Esperança o uso predominante observado foi o diurno e 
em equipamentos que os próprios moradores implantaram, em sua grande 
maioria e principalmente na Praça Ângela Maria, como se observa na Figura 
15.  Na Praça do Cuscuz, ainda preservam-se os equipamentos originais 
como bancos, escorregador, mini palco e um quiosque pequeno.

             
Figura 15: Equipamentos das Praças Angêla Maria (campo de futebol; mesas, cadeiras e abrigo 
implantados pelos moradores; amarelinha e bancos) e do Cuscuz (brinquedo e escorregador; 

bancos e um mini palco) respectivamente.

No Conjunto Augusto Franco, os usos (apropriação do espaço) predominantes 
das praças foram o vespertino e o noturno (esse último, segundo informações 
coletadas com os usuários), vinculados principalmente aos horários de 
funcionamentos dos quiosques grandes de comércio de bebidas e alimentos. 
Ressalta-se que os equipamentos encontrados na Praça Jornalista Orlando 
Dantas foram bancos, conjunto de bancos e mesas, além dos quiosques de 
comercialização de alimentos. E na Praça Deputado Barreto de Andrade, 
foram encontrados bancos, campo de futebol, parquinho (com inexistência 
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dos assentos dos balanços e gangorras) e a mesma tipologia de quiosques 
(Figura 16). No parquinho, em péssimo estado de conservação e sem 
arborização, não foi observada nenhuma criança a brincar, por exemplo, 
no escorregador (único brinquedo em condições de uso, por ser fabricado 
todo em concreto). Essa praça é a que menos arborização possui e a mais 
extensa, o que torna difícil sua apropriação já que as condições climáticas do 
nordeste brasileiro não são as mais favoráveis para se expor em ambiente 
livre.

      

Figura 16: Equipamentos das Praças Jornalista Orlando Dantas (conjunto de bancos e mesas; 
banco contínuo; quiosque) e Deputado Barreto de Andrade (quadra de futebol; quiosque; 

escorregador, estrutura das gangorras e balanços ao fundo danificados) respectivamente. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O ambiente construído, sendo ele uma edificação ou espaço livre, quando 
projetado intenta-se que atenda uma série de especificidades, desde as legais 
as funcionais. A Psicologia Ambiental, no seu intuito de estudar a relação 
homem e ambiente, disponibiliza ferramentas para que possa compreender 
alguns dos fatores que pode influenciar esse processo, além dos relacionados 
intrinsicamente com a Construção Civil.  Nesse sentido foram estudados dois 
espaços livres de uso público em cada um dos dois conjuntos habitacionais 
mencionados nesse trabalho. 

O conjunto Nova Esperança se configurou com comportamento semelhante 



Anais II SEPPAS - II Seminário de Planejamento, Paisagem urbana e Sustentabilidade 
04 a 06 de novembro de 2019

às comunidades paroquiais, enquanto o Conjunto Augusto Franco, com 
as comunidades difusas. Fato esse justificado pelos vestígios de usos 
observados nos espaços livres de usos públicos estudados. Em se tratando 
de compensar a falta de área livre privada, no próprio lote, comportamentos 
semelhantes foram observados nos dois conjuntos, no intuito de se apropriar 
do espaço livre próximo. No entanto, acredita-se que devido às dimensões 
espaciais caracterizadas pelo projeto urbanístico implantado, a escala das 
praças no Conjunto Augusto Franco extrapola a dimensão de transição entre o 
espaço privado (lote) e o público (praça). E talvez por conta disso, os espaços 
observados para apropriação da população ficaram limitados aos espaços 
próximos às calçadas. A Praça Jornalista Orlando Dantas é uma exceção 
no conjunto (é uma das menores praças do conjunto) e observa-se que é 
bem mais cuidada no sentido de não terem sido encontrados despejos de 
entulho ou ações de vandalismo como foram na Praça Deputado Barreto de 
Andrade, justificando o mencionado acima. Outro fator, relacionado à escala 
dos espaços públicos tornou-se evidente no Conjunto Nova Esperança, em 
que as duas praças, que apresentam vestígios de apropriação do espaço 
público e pertencimento, são espaços de menores dimensões em relação 
à Praça Deputado Barreto de Andrade.  Ou seja, não é só garantir que a 
legislação seja atendida em metragem quadrada ou percentual estipulado, é 
necessário que essa relação de escala de transição entre privado e público 
seja incorporada, para poder-se criar condições positivas de identificação 
com o espaço próximo, para se tonar a extensão de cada lote. Observadas 
que as praças do Conjunto Nova Esperança, o ambiente encontrado ali se 
mantem com qualidade de uso, mesmo com a ausência de manutenção 
do poder público e se caracterizando como uma transição entre o lote e os 
demais espaços urbanos do bairro.
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Resumo

O presente artigo estuda a associação entre turismo e patrimônio na subjetivação 
dos espaços dentro do perímetro delimitado pelos três monumentos religiosos 
de Pirenópolis - Goiás e como isso influência a experiência de seus praticantes no 
contexto urbano. Este trígono demarcado pelas Igreja de Nossa Senhora do Rosário, 
Igreja de Nosso Senhor do Bonfim e Igreja de Nossa Senhora do Carmo configurou-
se nos ao longo dos anos como principal ponto de atração e concentração de turistas 
no centro histórico da cidade. Nele se concentram a maior parte das atividades 
econômicas voltadas para atender aos anseios econômicos do turismo como bares, 
restaurantes, pousadas, museus etc. A patrimonialização vem a servir de suporte para 
a exploração mercadológica do turismo levando à uma homogeneização do espaço 
físico (fachadismos, pastiche, cenários, etc.). Estes espaços espetacularizados 
formatam um modo como os sujeitos experienciam a cidade, reflexo das subjetivações 
provenientes das narrativas hegemônicas do patrimônio e do turismo. Objetiva-
se exercitar a vivência crítica destes espaços, a partir do caminhar pelo território, 
problematizando as relações entre turistas e os espaços criados e ou transformados 
para recebe-los, com foco tanto em suas implicações físicas no objeto material como 
sociológicas em seus praticantes. O estudo propõe, portanto, uma imersão em parte do 
centro histórico de Pirenópolis, para assim desnudar como os processos de produção 
e transformação dos espaços controlam e formatam a experiência turística, realizada 
a partir de caminhadas que permitam trocas de experiências (sensoriais, perceptivas, 
psicológicas etc.) entre pesquisador, os espaços e os sujeitos. A partir da vivência 
crítica dos espaços foram estabelecidos alguns dados a serem elencados, como 
fluxos, cheiros, sons e percepções, afim de padronizar a representação destes em 
mapas, distintos dos hegemônicos mapas oficiais, que cartografem as relações que se 
desenrolam permitindo sua elucidação e cognição. A cartografia como representação 
diagramática da experiência vivenciada estabelece as relações entre os espaços e 
aquilo que é apreendido e captado nele, representando de forma sintética e legível os 
dados a serem transmitidos de maneira mais direta e cognitiva. Através da cartografia 
foi possível identificar experiências formatadas recorrentes nos espaços recortados do 
centro histórico para este estudo, traduzidas a partir do acumulo sensorial obtido em 
campo mostrando-se útil para fomentar a discussão sobre a associação entre turismo 
e patrimônio na subjetivação dos espaços em Pirenópolis.
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Abstract

This study explores the association between turism and haritage in the subjectivation 
of the regions within the delimited perimeter created by the three religious monuments 
in Pirinopolis –Goiás and how this changes the user´s experience in the urban context. 
This trine limited by Nossa Senhora do Rosário´s church, Nosso Senhor do Bonfim 
and Nossa Senhora do Carmo´s church has been set over the years as the main 
attraction and concentration points of tourists around the historic center of the city. It 
has most of the economic activities that aim the economic desires of tourism such as 
bars, restaurants, hotels, museums, and so on. The haritagization comes to support 
the market exploitation of tourism leading to a homogenization of the physical place 
(facades, pastiche, scenarios, and so on). These spectacularized areas shape the 
way people experience the city as a reflaction of the subjectivations that comes from 
the hegemonic narratives of heritage and tourism. The objective is to exercise the 
critical experience of these areas, starting with a walk through the territory, questioning 
the relationship between tourists and created or transformed areas made to receive 
them, Focused on their physical implications on the material object and also their 
user’s sociological implications. Therefore, the study intends an immersion in part of 
Pirenópolis´s historical center, in order to uncover how the processes of production and 
transformation of these areas control and shape the tourist experience, accomplished 
by walks that allow exchanges of experiences (sensory, perceptive, and so on.) between 
the researcher, the regions and people. Starting with the critical experience of being 
in those places it was possible to stablished some data to be listed, such as flows, 
smells, sounds and perceptions, in order to standardize their representation in maps 
(that were different from the hegemonic official maps) which indexes the relationships 
that happened, allowing their elucidation and cognition. Cartography as a diagrammatic 
representation of the lived experience establishes the relations between the spaces and 
what is apprehended and captured on it, representing in a synthetic and readable way 
the data to be transmitted on a more direct and cognitive way. Through cartography it 
was possible to identify constant formatted experiences in the cut-out spaces of the 
historic center for this study, translated from the sensory accumulation obtained in the 
field, proving to be useful to foster the discussion about the association between tourism 
and heritage in the subjectivation of spaces in Pirenópolis.

KEYWORDS: Pirenópolis; spectacularization; experiences.

INTRODUÇÃO

O presente artigo aborda a associação entre turismo e patrimônio na 
subjetivação dos espaços no centro histórico Pirenópolis. Analisa como os 
espaços são transformados diante da realidade mercadológica do turismo 
e com isso formatam e comodificam as experiências de seus praticantes. 
A partir da vivência crítica dos espaços, desenvolvida com o caminhar pela 
cidade, o pesquisador descreve suas inter-relações com os sujeitos e dos 
sujeitos no (e com o) contexto urbano, gerando conhecimentos e nutrindo 
discussões sobre o tema em estudo.
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Pirenópolis teve sua origem no apogeu do ciclo do ouro em Goiás conferindo-
lhe características urbanísticas/arquitetônicas singulares, além de valores 
culturais locais, que se mantiveram quase intocados durante longo período 
de isolamento e estagnação econômica. Após a década de 1990 com a 
institucionalização de seu patrimônio inicia-se também a exploração turística 
do mesmo. A subjetivação dos espaços visando interesses mercadológicos, 
cada vez mais intensa nos últimos anos, impacta física e socialmente a 
cidade.

Desde a década de 1990 até os dias atuais o turismo vem se consolidando como 
importante atividade econômica em Pirenópolis. A cidade, e principalmente o 
centro histórico, vem passando por transformações em seus espaços para 
atender aos anseios turísticos. As antigas residências do centro histórico têm 
o seu uso substituído por comércios e são transformadas, redimensionadas e 
ampliadas, mantendo apenas suas fachadas, em uma espécie de cenarização 
dos espaços. Muitas vezes são ainda esquartejadas em várias partes para 
abrigar o maior número de comércios e serviços turísticos. Os antes vastos 
e arborizados quintais vêm sendo ocupados por novos quartos de pousadas 
e galerias comerciais que, construídas sob a forma de pastiches a partir de 
materiais modernos como cimento e tijolo, imitam o antigo e assim completam 
o cenário do espetáculo turístico.

Percebe-se no centro histórico de Pirenópolis que cada vez mais seus 
espaços veem a servir de cenário para um mercado de consumo turístico. 
Isso traz à luz jogos de interação social e tensões nos espaços vividos mais 
homogêneas e formatadas, fruto de uma espetacularização. Eis, portando, 
que este artigo propõe entender e discutir como a patrimonialização associada 
à exploração turística controlam e comodificam as relações entre os turistas 
e o centro histórico de Pirenópolis. Objetiva-se exercitar a vivência critica 
destes espaços com foco tanto em suas implicações físicas no objeto material 
como sociológicas em seus praticantes, a partir de caminhadas realizadas no 
perímetro delimitado pelos três monumentos religiosos de Pirenópolis. 

Este trígono demarcado pelas Igreja de Nossa Senhora do Rosário, Igreja de 
Nosso Senhor do Bonfim e Igreja de Nossa Senhora do Carmo configurou-se 
nos ao longo dos anos como principal ponto de atração e concentração de 
turistas no centro histórico da cidade. Nele se concentram a maior parte das 
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atividades econômicas voltadas para atender aos anseios do turismo como 
bares, restaurantes, pousadas, museus etc. A partir da vivência crítica dos 
espaços intenta-se estabelecer alguns dados a serem elencados, como fluxos, 
cheiros, sons e percepções, afim de padronizar a representação destes em 
mapas 3D, 2D e mapas psicogeográficos, distintos dos hegemônicos mapas 
oficiais, que cartografem as relações que se desenrolam permitindo sua 
elucidação e cognição. Cartografias que permitam traduzir as experiências 
sensoriais e psicogeográficas podem servir não só como crítica aos mapas 
tradicionais, mas também podem alimentar as discussões a respeito da 
exploração do patrimônio pelo turismo.

TURISMO E PATRIMÔNIO EM PIRENÓPOLIS

A origem e o desenvolvimento da cidade de Pirenópolis estão ligados a 
diferentes momentos e processos de expansão e interiorização que se 
sucederam ao longo da história no Brasil. Ainda no período dos anos 1700 
Bartolomeu Bueno da Silva Filho, o Anhanguera (Filho), partindo de São 
Paulo retorna às terras das tribos indígenas chamadas de Goya, onde 
estivera acompanhando seu pai quando criança. Ele buscava encontrar e 
explorar antigos veios auríferos anteriormente por eles descobertos.

Pouco após a fundação do Arraial de Santana, ainda em 1727, parte 
portuguesa da Bandeira do Anhanguera guiada por Urbano Couto de 
Meneses e liderada por Manoel Rodrigues Tomas encontram ouro no leito do 
Rio das Almas. Fundam ali, à sua margem esquerda e no sopé da Serra dos 
Pireneus, as Minas de Nossa Senhora do Rosário de Meia Ponte que viria a 
estabelecer-se como o Arraial de Meia Ponte. Luis Palacín (1994, p.26) atenta 
para o fato de que Meia Ponte era “mais cêntrica, com melhor clima, no ponto 
de confluência dos grandes caminhos – São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia” o 
que associado ao abundante ouro encontrado permitiu seu desenvolvimento 
e consolidação até a segunda metade do século XVIII. 

Assim como na Cidade de Goiás e em outras do período do ciclo do 
ouro construídas no Brasil entre os séculos XVI e XVIII, o traçado urbano 
de Pirenópolis floresceu sob preceitos da tradição urbana portuguesa 
apresentando grande similaridade formal e funcional com o das demais. O 
povoado de Meia Ponte se desenvolveu adaptando-se às irregularidades do 
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sítio, acompanhando a margem esquerda do Rio da Almas. Nas cotas mais 
baixas, próximo aos pontos de extração do ouro fixavam-se os garimpeiros 
e nas cotas mais altas situava-se a Igreja Matriz, as residências das famílias 
mais abastadas e alguns pontos de trocas de mercadorias.  A partir da 
primeira rua, antiga Rua das Bestas e atual Rua Direita, que conectava uma 
antiga estalagem (que existia próxima à estrada que levava à Vila Boa) ao 
largo da Igreja Matriz e servia de passagem para as tropas que cruzavam 
a região, o núcleo urbano expandiu-se financiado pela próspera atividade 
econômica de extração aurífera. 

O perímetro urbano foi definindo-se a partir da construção de suas igrejas, 
implantadas em pontos mais altos e estratégicos dotados de espaço livre 
circundante, e que induziam uma aglomeração residencial em seu entorno. 
Com a construção da Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos (1743, 
demolida em 1944) no local onde encontra-se atualmente a praça do coreto, 
seu caminho de ligação com a Igreja Matriz passa a receber edificações 
residenciais definindo a Rua do Rosário como via de expansão da cidade. 
O mesmo aconteceu com a edificação da Igreja do Nosso Senhor do Bonfim 
(1750) cuja ligação com os demais templos religiosos deu origem à Rua do 
Bonfim e Rua Aurora. Completavam ainda o Arraial de Meia Ponte a Igreja 
de Nossa Senhora do Carmo (1750), construída à margem direita do Rio das 
Almas pelo Sargento-mor Frota em suas terras para atender à sua família, e 
ainda a Capela de Nossa Senhora da Boa Morte da Lapa dos Pretos (1760) 
erguida na região conhecida como Alto da Lapa e que existiu até o Século 
XIX.

O final do século XVIII e a passagem para o século XIX marcam o esgotamento 
do antes abundante ouro de aluvião explorado na região. A economia volta-se 
a uma exploração agropecuária diversificada além de ainda aproveitar-se de 
sua localização estratégica para o desenvolvimento do comércio. Sant-Hilaire 
observou essa mudança da atividade econômica e de suas palavras ainda 
se constata que, já naquela época, havia uma certa sazonalidade no uso do 
espaço urbano. O arraial alternava entre cheio aos domingos e vazio nos 
outros dias, algo semelhante ao observado na sazonalidade turística atual a 
ser tratada mais à frente (SAINT-HILAIRE, 1975).

O Século XX resguardava para Pirenópolis novamente transformações 



impulsionadas por outras formas de expansão e interiorização que ocorreram 
no Brasil. Ainda na primeira metade, durante o período do Estado Novo, o 
governo federal promoveu a transferência da capital do Estado de Goiás 
para Goiânia. Esta nova marcha para o oeste levou não só à fundação de 
Goiânia, mas também trouxe os trilhos das ferrovias para o território goiano 
intensificando-se assim o fluxo migratório, a formação de novos povoamentos 
e o crescimento das cidades.  A proximidade com a nova capital tem-se um 
aquecimento da economia pirenopolina sustentado pela exploração das 
pedras de Pirenópolis utilizada nas construções. Em 1941, aos moldes dos 
tombamentos promovidos em sua primeira fase de atuação, o IPHAN promove 
o tombamento isolado da Igreja matriz Nossa Senhora do Rosário e todo 
seu acervo. Apesar dos ares antropofágicos modernistas que marcam este 
período da história brasileira, o isolamento de Goiás e consequentemente 
de Pirenópolis, não permitiu que a atividade turística despontasse numa 
espécie de redescobrimento pelo qual passaram cidades mineiras, paulistas 
e cariocas. 

Com a chegada da década de 1960 Pirenópolis se vê novamente diante do 
progresso devido a sua localização territorial. Juscelino Kubitschek promove 
a transferência da capital federal para a região do planalto central goiano e a 
construção de Brasília veio acompanhada toda uma infraestrutura rodoviária. 
Com a abertura de estradas como a Brasília-Cuiabá e a Belém- Brasília criou 
vias de escoamento da produção e as pedras de Pirenópolis alcançaram 
o mercado da construção nacional. Permitiu também que se intensificasse 
a movimentação de pessoas no interior do estado que cada vez pessoas 
passaram a visitar a antiga Meia Ponte atrás de suas belezas naturais e seu 
bucolismo colonial.  Ao discorrer sobre o histórico de Pirenópolis Adelmo 
de Carvalho (2001, p.13) considera que “provavelmente, devido à criação 
de Brasília e sua integração por estradas asfaltadas, Pirenópolis veio a 
experimentar elevado crescimento urbano e reconhecimento por meio do 
turismo histórico e ecológico”.

A relação entre Pirenópolis e o turismo remonta ainda seus tempos de 
arraial quando devido a sua posição geográfica foi passagem obrigatória dos 
viajantes que cruzaram o território goiano. Mas o turismo tal qual conhecemos 
atualmente inicia-se timidamente a partir de 1960 com a integração rodoviária 
e a consolidação das novas capitais (Goiânia e Brasília) acentua-se a partir 
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de 1989 com o tombamento de seu Conjunto Arquitetônico, Urbanístico e 
Paisagístico, desenvolve-se de forma cada vez mais voraz até os dias atuais. 
Por ter passado por um período de isolamento Pirenópolis manteve seu 
conjunto arquitetônico e valores culturais quase que intactos o que serviu de 
aporte para a exploração por parte da incipiente atividade turística como nova 
forma de desenvolvimento econômico, trazendo inúmeras transformações ao 
seu espaço urbano.

A patrimonialização do conjunto do centro histórico de Pirenópolis trouxe novas 
regras e exigências de conservação e manutenção dos edifícios residenciais 
inviáveis para a população primitiva que o habitava.  A visão do patrimônio 
cultural como instrumento de desenvolvimento econômico estratégico para o 
turismo, chamado por Otília Arantes de “culturalismo de mercado” (2013, p.16), 
avulta as investidas de forasteiros sobre os proprietários de residências no 
centro histórico que acabam sucumbindo às ofertas financeiras de compra e 
venda. Desenrola-se a partir daí dois processos simultâneos que é a expulsão 
da população autóctone para as periferias em um processo de gentrificação 
induzido pelo turismo aliado a uma espécie de espetacularização com a 
produção de pastiches e fachadismos ou seja, cenários que transformam os 
edifícios residenciais em estabelecimentos comerciais (Fig. 01) voltados para 
a exploração turística. 

Figura 01: Mapa – Usos comerciais e residenciais na área em estudo. (Sem Escala). Fonte: 

Acervo pessoal, 2019.
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Em Pirenópolis o turismo destaca-se como atividade econômica apropriando-
se de um “[...] acervo arquitetônico tombado; um folclore rico povoado de 
festas e manifestações populares originais; juntamente com o clima ameno; 
o cenário de serras e cachoeiras; e a posição geográfica favorável [...]” 
(ALMEIDA, 2006, p. 112). Rangel Gomes Godinho et al (2011), estudando 
a “Geomorfologia e Turismo em Pirenópolis”, abordam o turismo como um 
fenômeno, tanto econômico quanto social, que através de novos objetos 
ou de novas designações dadas a objetos preexistentes atua no espaço 
criando territórios turísticos. Jacques (2003) ao tratar do neoculturalismo pós-
moderno comenta como a preocupação radical com as culturas pré-existentes 
preconiza o congelamento e ou o pastishe dos espaços provocando a 
museificação, patrimonialização e espetacularização. 

A institucionalização do patrimônio insere as cidades detentoras destes 
valores culturais na competitiva “rede global das cidades ditas culturais ou 
turísticas” (JACQUES, 2003, p.32). Observa-se assim a intensão de se forjar 
uma imagem singular de cidade a ser promovida e vendida em um mercado 
que prioriza o turista em detrimento ao habitante local. Para ela a preservação 
dos centros históricos faz com que estes tornem-se receptáculos de turistas 
causando uma expansão periférica que se torna fonte de especulação 
imobiliária, processo esse que ocorre sem a participação da população e que 
resulta em gentrificações.

Para Jacques (2012), o patrimônio quando associado ao turismo trabalham 
juntos na construção de subjetividades e desejos, “hegemônicos e 
homogeneizados” (JACQUES, 2012, p.13) conformando-se assim a captura 
do capital simbólico pelo capital financeiro. De acordo com ela isso elimina 
os estranhamentos, pasteuriza, homogeneíza e dilui a experiência urbana. 
Guattari e Rolnik (2013) especificam a cultura de massa como elemento 
fundamental da “produção de subjetividade capitalística” (GUATTARI E 
ROLNIK, 2013, p.22) que produz indivíduos normalizados e hierarquizados 
bem como valores e sistemas de submissão dissimulados. Sharon Zukin 
(2000) sugere que a capacidade dos mercados capitalistas de construir 
paisagens reais e simbólicas, a partir de signos e imagens próprias, “[...] 
inverte a máxima de Jameson, segundo a qual a arquitetura é importante 
porque é o símbolo do capitalismo. Ao contrário, a arquitetura é importante 
porque é o capital do simbolismo” (ZUKIN, 2000, p.85).
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Seguindo cartilhas que orientam uma espécie de sucesso econômico do 
planejamento estratégico direcionado ao turismo os espaços moldam-se de 
forma homogeneizada oferecendo produtos e serviços direcionados a um 
universo de consumidores cada vez mais restrito formatando o modo como os 
eles praticam a cidade. Paola Jaques Berenstein (2008) recorre à “Sociedade 
do Espetáculo” de Guy Debord para afirmar que “a redução da ação urbana, 
ou seja, o empobrecimento da experiência urbana pelo espetáculo leva a uma 
perda da corporeidade, os espaços urbanos se tornam simples cenários, sem 
corpo, espaços desencarnados”. A comercialização de valores relacionados à 
cultura local ou a sua substituição por produtos turísticos afetam diretamente 
a forma como os turistas interagem com a cidade. 

Atualmente o turismo consolidou-se como atividade econômica em 
Pirenópolis e assim, principalmente aos finais de semana, a cidade é tomada 
por turistas atraídos por suas belezas naturais e bucolismo de sua paisagem 
colonial. O centro histórico afirma-se como principal atrativo turístico e a 
espetacularização formata e empobrece as experiências dos sujeitos em 
seus espaços.

UM CENTRO HISTÓRICO CAMINHADO...

A ideia de se caminhar pela cidade é encarada neste artigo como método e 
forma de apreensão do espaço urbano, compondo uma base de informação 
que possibilite uma reflexão crítica sobre o objeto de estudo. Propõem-se a 
pratica de percorrer os espaços da cidade buscando em campo a dimensão 
sensorial e subjetiva do urbano. Um caminhar solitário e ignoto em meio à 
multidão de turistas a partir do qual acumulem-se sensações e percepções 
no corpo do pesquisador a serem relatadas e cartografadas. Um caminhante 
que não se prenda a mapas, trajetos ou outros conceitos ortodoxos de se 
experienciar a cidade e atente-se às sensações do caminhar. Parar, voltar, 
atravessar a rua e assim seguir um som ou cheiro por uma outra direção. Parar 
novamente, conversar ou tomar alguns tragos e virar à esquerda quando 
todos tendem à direita. Encostar e deixar a cidade caminhar por ele, voltar 
a caminhar para sentar-se mais à frente. Trocar olhares com outros sujeitos, 
observar, deixar todos os sentidos vulneráveis à exposição extracorpórea e 
assim permitir à ação do caminhar comandar o processo. Um caminhar pela 
cidade de uma maneira atenta à realidade que se apresenta e permita a 
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apreensão das questões relativas ao “espaço vivido” (LEFEBVRE, 2006) que 
são inerentes à produção do espaço urbano.

A ação de caminhar encontra referência em diferentes práticas urbanas 
desenvolvidas por caminhantes como artistas, escritores ou pensadores que 
pensaram a cidade a partir do caminhar por elas.  Como nos trabalhos do 
poeta francês Charles Baudelaire e do filosofo alemão Walter Benjamin que 
definem “O Flâneur” (BENJAMIN, 1997, p.33) como aquele que caminha 
pelos espaços observando e experienciando-os, absorvendo cada detalhe, 
e assim desenvolvem suas investigações sobre o espaço urbano em Paris. 
Importantes também foram as deambulações de dadaístas e surrealistas que 
através de caminhadas aleatórias desenvolviam suas experiências físicas no 
espaço urbano real para comporem seus manifestos. Referencia-se ainda 
nas derivas desenvolvidas pelos situacionistas em suas críticas radicais 
ao urbanismo desenvolvidas a partir de caminhadas voluntarias pelas ruas 
parisienses. 

Ao tratar das práticas de apreensão dos espaços desenvolvidas por esses 
“nômades urbanos” (JAQUES, 2012, P.128) ela conceitua estes processos 
como “errâncias” (JAQUES, 2012, p.19) resumindo que “tanto Baudelaire 
quanto os dadaístas e surrealistas, ou ainda os situacionistas, estavam 
praticando errância urbanas – e relatando essas experiências através de 
escritos ou imagens explicitas ou implicitamente críticas [...]” (JAQUES, 2012, 
P.130). Reconhecendo o anacronismo de se aplicar os processos de vivência 
dos espaços supracitados à realidade de Pirenópolis, eles servirão de base 
teórica e exemplo prático deste devir caminhante. Permitirão a formulação de 
como colocar-se diante do tema com a vulnerabilidade da subjetividade para 
assim situar-se nesta espécie de lugar comum a todos que praticam este 
trecho do centro histórico de Pirenópolis como turistas.

O estudo pode ser dividido em duas partes. A primeira parte propõe uma 
imersão no centro histórico de Pirenópolis, ou “mergulho no território” 
como define Milton Esteves (2009, n.p.), para assim desnudar como os 
processos de produção e transformação dos espaços controlam e formatam 
a experiência turística, realizada a partir de caminhadas pelo centro histórico. 
Estas trocas de experiências (sensoriais, perceptivas, psicológicas etc.) 
entre pesquisador, os espaços e os turistas pressupõe a seleção prévia da 
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porção do centro histórico de Pirenópolis a ser caminhada para iniciar-se o 
contato direto com a sua realidade. Optou-se por definir o perímetro contido 
entre os três principais monumentos religiosos do centro histórico, Igreja 
de Nossa Senhora do Rosário, Igreja de Nosso Senhor do Bonfim e Igreja 
de Nossa Senhora do Carmo (Fig. 02), onde predominam os comércios e 
serviços voltados para o turismo. Nele estão contidas a Rua do Rosário, Rua 
do Bonfim, Rua Aurora, Avenida Beira Rio, Rua do Lazer, Rua 24 de Outubro 
e Beco Anphilófio.

Figura 02: Mapa - Área em estudo (Sem Escala). Fonte: Acervo pessoal, 2019.

A segunda parte consiste em, a partir das caminhadas realizadas, cartografar 
as experiências sensoriais e perceptivas acumuladas ao longo da vivência 
crítica dos espaços urbanos. Serão produzidos mapas 2D, 3D e mapas 
psicogeográficos que retratem visualmente a experiência do espaço urbano 
apreendida. Assim como na primeira parte a cartografia acontece sem a 
proposição de regras ou amarrações ortodoxas a metodologias tradicionais 
de pesquisa. Uma cartografia que vá além do mapeamento físico e que 
explicite relações, movimentos, percepções, sinestesias, objetivações, 
subjetivações etc., permitindo uma cognição mais sintética e direta de dados 
catalogados como fluxos, cheiros, sons, movimentos e outras experiências 
que se apresentam no espaço urbano. 
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Para a elaboração dos mapas sensoriais foram utilizadas imagens de satélites 
de diversos anos obtidas através do Google Earth além de um arquivo em 
CAD obtido junto ao departamento de engenharia da prefeitura municipal, 
contendo o levantamento (desatualizado) do centro histórico e entorno. 
Deste levantamento foi recortada a área de estudo e contrapondo-a com 
as imagens de satélite mais atualizadas e com levantamentos de campo foi 
possível atualizar o arquivo original. A partir daí foram produzidos mapas 2D 
além de uma modelagem em 3D da área de estudo para facilitar a exposição 
das experiências coletadas. Para a produção dos mapas psicogeográficos 
foram utilizadas imagens, frases, textos e outras formas de se expressar a 
vivência critica obtida a partir do caminhar pelo centro histórico.

...SEU ESPAÇO CARTOGRAFADO

O trecho do centro histórico para o desenvolvimento deste estudo abarca os 
espaços compreendidos no perímetro definido pelos 3 principais monumentos 
religiosos da cidade. Engloba boa parte do traçado urbano primitivo da cidade 
e atualmente encontra-se formatado quase em sua totalidade em comércios, 
restaurantes, bares, pousadas e outros serviços voltados a atender aos 
anseios turísticos.  As antigas residências a partir do momento que se alteram 
seus usos para comercial, são transformadas, redimensionadas e ampliadas, 
mantendo apenas suas fachadas (Fig. 03), em uma espécie de cenarização 
dos espaços ou são divididas em várias partes para abrigar o maior número 
de comércios e serviços turísticos. Novos quartos de pousadas e galerias 
comercias avançam sobre os antes vastos e arborizados (Fig. 04), quase 
sempre construídos sob a forma de pastiches a partir de materiais modernos 
como cimento e tijolo, que imitam o antigo e assim completam o cenário do 
espetáculo turístico.
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Figura 03:  Dois imóveis unidos atrás de uma mesma fachada na Rua do Lazer (à esquerda). – Um 

imóvel dividido em vários comércios no Beco do Anphilófio (à direita). Fonte: Acervo pessoal, 2019.

Figura 04: Comparação da massa arbórea através de imagens de satélite de 2005 e 2017. Fonte: 

Adaptado de Google Earth Mapas, 2019.

Uma seleta minoria de turistas se hospeda nas pousadas e residências 
localizadas no trecho em estudo devido aos valores praticados não serem 
acessíveis à maioria. Estes se hospedam nos novos bairros repletos de 
pousadas e casas de veraneio que circundam o centro histórico e, aos 
finais de semana convergem para ele atraídos pelo espetáculo turístico. 
O acesso à área em estudo é feito, em ordem de volume, através da rua 
Comendador Joaquim Alves, avenida Prefeito Luiz Gonzaga Jayme, rua do 
Carmo e avenida Neco Mendonça e realiza-se principalmente através de 
veículos particulares (Fig. 05). O grande volume de veículos faz com que a 
área em estudo e boa parte do centro histórico se transforme em um grande 
estacionamento aos finais de semana.
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Figura 05: Mapa 2 – Acesso à área em estudo (Sem Escala). Fonte: Acervo pessoal, 2019.

Sendo assim, observa-se um fluxo constante de veículos (Fig. 06) e pessoas 
(Fig. 07) na área em estudo. Os veículos circulam de maneira constante, 
seguindo o sentido das vias, em uma incessante busca por vagas de 
estacionamento e em vários pontos, devido às estreitas calçadas para o 
volume de pedestres, disputam espaço com as pessoas. Observa-se que 
nos pontos onde concentram atividades comerciais, e em alguns pontos de 
convergência das vias, um maior fluxo e acúmulo tanto de pessoas quanto 
de veículos. Nos poucos trechos de característica mais residencial os fluxos 
tendem a ser de moderados a leves influenciando diretamente a percepção 
de seus espaços.
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Figura 06: Mapa – Fluxo de Veículos. Fonte: Acervo pessoal, 2019.

Figura 07: Mapa – Fluxo de Pessoas. Fonte: Acervo pessoal, 2019.

A respeito dos barulhos (Fig. 08), o ruído é mais intenso nas zonas onde 
concentram-se as atividades de alimentação onde concentram o maior 
número de pessoas e são realizadas apresentações ao vivo com cantores 
e bandas. Nestas regiões a mistura dos sons que se entrelaçam chega a 
causar uma confusão sonora. Nas regiões de comercio mais diversificado 
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os ruídos dão médios e nas de predominância residencial ele é moderado 
permitindo se escutar o vento, pássaros e insetos.

Figura 08: Mapa – Ruídos. Fonte: Acervo pessoal, 2019.

Em relação aos odores (Fig. 09) foi percebido que o cheiro mais intenso e 
característico foi o dos pratos servidos também nas zonas de alimentação. 
Nos pontos onde se encontram alguns cafés o cheiro deste grão se espalha 
pelo ar. Na região próxima ao Rio das Almas pode-se perceber um mal cheiro 

característico de esgoto e de fumaça nos pontos de acumulo de veículos.

Figura 09: Mapa – Odores. Fonte: Acervo pessoal, 2019.
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Figura 10: Mapa – Psicogeográfico. Fonte: Acervo pessoal, 2019.
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Figura 11: Decodificação 1/2. Fonte: Acervo pessoal, 2019.
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Figura 12: Decodificação 2/2. Fonte: Acervo pessoal, 2019.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A região compreendida entre a Igreja Nossa Senhora do Rosário, Igreja de 
Nosso Senhor do Bonfim e Igreja de Nossa Senhora do Carmo configurou-se 
nos ao longo dos anos como principal ponto de convergência de turistas no 
centro histórico da cidade de Pirenópolis. Com a associação entre turismo 
e patrimônio na subjetivação dos espaços, eles se transformam a partir de 
gentrificações e espetacularizações que formatam e comodificam as expe-
riências de seus praticantes. A partir da vivência crítica dos espaços foram 
coletadas experiências sensoriais e psicogeográficas, como fluxos, cheiros, 
sons e percepções traduzidas através da cartografia, podendo alimentar as 
discussões a respeito da exploração do patrimônio pelo turismo.
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Resumo
A presente pesquisa discute a condição urbana contemporânea, a partir da urbani-
zação acelerada em diversas partes do planeta, com destaque às cidades novas e 
seus processos de metropolização na China, na índia e no Oriente Médio, mediante 
o crescimento demográfico e ampliação do capitalismo. Acrescentam-se o fluxo de 
informações e a globalização como fatores motivadores para projetar cidades novas 
alicerçadas pelo investimento do capital financeiro. São erguidas por discursos am-
biciosos e, por vezes, surpreendem pela escala, ambição e velocidade em que são 
construídas e desenvolvidas. A ampliação do capitalismo ou os movimentos para leste, 
para Koolhaas, enaltecem as práticas arquitetônicas contemporâneas, uma lógica de-
nominada por ele como Regime ¥€$™. A cidade ideal do futuro se comprometia com 
um espaço coletivo e que pudesse expressar as mudanças do vindouro século XX; a 
visão histórica dos anos 1960-70 defendia a preservação das relações entre cultura, 
memória e identidade. No entanto, no final da década de 1970, a arquitetura tornou-se 
um instrumento de competitividade econômico; um cenário em que impera a lógica do 
capital especulativo, envolvendo novas relações entre as cidades e suas arquiteturas: 
uma escala em que o edifício pouco expressa a própria cidade em que se localiza. A 
lógica do mercado financeiro, alicerçada pela segurança (controle do espaço) e ima-
gem midiática de edifícios espetaculares, modificou a própria compreensão de cidade. 
Há uma amplitude de escala em todas as dimensões: centenas de milhares de cidades 
sendo construídas, as soluções tecnológicas mais inovadoras para salvaguardar a vida 
de milhões de pessoas, entre outros slogans de promoção das cidades novas. Traves-
tem desse discurso um único objetivo: a motivação comercial - de um lado os maiores 
avanços tecnológicos para a produção do espaço urbano; de outro, problemas socioes-
paciais cada vez mais acentuados. Mediante essas questões, esse artigo apresenta 
algumas reflexões sobre a produção da arquitetura contemporânea em suas mais di-
versas escalas, a partir de três fatores fundamentais para a modernização do século 
XXI: a globalização, culminando na urbanização acelerada de pontos estratégicos do 
planeta; as tecnologias de informação, em consonância com discursos de sustenta-
bilidade, planejamento estratégico e de branding urbano. Esses são alguns termos 
regimentados pela ampliação do capitalismo, fomentando investimentos do mercado 
financeiro na produção desses espaços.

PALAVRAS-CHAVE: Rem Koolhaas; cidade contemporânea; Regime ¥€$™
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Abstract

This research discusses a contemporary urban condition, from the accelerated urban-
isation in different parts of the planet, highlighting new cities and their metropolisation 
processes in China, India and the Middle East, using the demographic growth and ex-
pansion of capitalism. Add information flow and globalization as motivating factors to 
design new cities based on investment of finance capital. They are raised by ambitious 
speeches and sometimes surprising by the scale, ambition and speed at which they 
are built and used. An extension of capitalism or movements to the east, for Koolhaas, 
extol as contemporary architectural practices, a logic he calls the Regime of ¥ € $ ™ . 
The ideal city for the future will commit to a collective space that can show how changes 
in the twentieth century; The historical view of the 1960s and 1970s advocates pre-
serving the relationships between culture, memory and identity. However, not until the 
late 1970s, an architecture became an instrument of economic economy; a scenario in 
which the logic of speculative capital, involving new relations between cities and their 
architectures: a scale in which the minimum construction level shows the city itself and 
is located. The logic of the financial market, grounded in security (space control) and 
the media image of spectacular buildings, has changed the very understanding of the 
city. There is a breadth of scale in all dimensions: hundreds of thousands of cities being 
built, as the most innovative technology solutions to save the lives of millions, among 
other slogans promoting new cities. This discourse transposes a single objective: a 
commercial motivation - one side of the greatest technological advances to produce 
urban space; on the other, increasingly accentuated socio-spatial problems. Through 
these questions, this article presents some reflections on the production of contempo-
rary architecture in its most diverse scales, based on three fundamental factors for the 
21st century modernization: a globalization, culminating in the accelerated urbanization 
of strategic points of the planet; as information technologies, in line with sustainability 
discourses, strategic planning and urban branding. These are some terms governed by 
the expansion of capitalism, fostering financial market investments in the production of 
these spaces.

KEYWORDS: Rem Koolhaas; contemporary city; Regime of ¥€$™

INTRODUÇÃO 

Rem Koolhaas é um dos principais arquitetos críticos da condição urbana 
contemporânea. Suas últimas publicações, em especial, aquelas dedicadas 
às pesquisas em Harvard e ao periódico Magazine visam compreender a ur-
banização do século XXI, cuja condição é distinta dos fenômenos de urbani-
zação de outrora. Na virada do século, desenvolveu uma pesquisa de campo 
na Região do Delta do Rio Pérola (PRD) por meio de um inventário em que 
aponta como essas cidades conjugam em um mesmo espaço campos de cul-
tivo de arroz, rodovias, zonas econômicas e infraestrutura sem precedentes, 
em Shenzhen, por exemplo. 

PRD apresenta uma heterogeneidade de paisagens que ainda não havia sido 

DOI: 10.29327/114056.2-23
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inventada, não só pelas cidades, mas por formar uma cidade-região (SOJA, 
2011), uma vez que torna-se um nó a partir da relação entre Macau, Hong 
Kong e PRD. Nas palavras de Koolhaas, Regime ¥€$ produz uma persistente 
competitividade entre cada um e todos os elementos dessa condição urba-
na, sendo traduzidos em sua pesquisa Great Leap Forward (2001), como 
The City of the Exarcebated Difference (COED©) - onde cada mudança em 
algum dos seus componentes necessitaria de ajustes  conceituais dentro do 
sistema, ou seja, uma interdependência entre as cidades e não apenas entre 
suas partes. Como exemplo Koolhaas cita: “se Hong Kong tornar-se mais 
densa e mais urbana, Zuhai teria que se tornar mais suburbana para manter 
o contraste entre elas” (KOOLHAAS, 2001, p. 184). 

O processo de modernização da China ocorreu pela formação de Zonas Es-
peciais Econômicas (Special Economic Zones – SEZ) em PRD, aproximando 
as cinco cidades da dinâmica de Hong Kong e Macau por meio da descentra-
lização da produção industrial, com atividades especializadas. Foram estuda-
das cinco cidades que representam os avanços econômicos da China a partir 
de meados dos anos 1980, quando o país se abriu ao mercado globalizado. 
A caracterização de cada cidade revela seu papel e importância numa rede 
urbana globalizada e de urbanização acelerada: Shenzhen com uma aparen-
te maturidade arquitetônica e cidade principal de PRD; Dongguan representa 
a economia de mercado devido à dinâmica econômica e população cosmo-
polita; Zhuhai detém o termo landscape por abrigar campos de golfe e áreas 
rurais; Guangzhou é a sede das políticas de PRD. 

Um quadro de profundas mudanças que implicam em novos termos para 
descrever e caracterizar a forma urbana, ampliando os horizontes de análise 
e, por conseguinte, oferecer elementos para o debate da paisagem urbana, 
seja a nível local ou global. Desse modo, a pesquisa concentra-se em discu-
tir a trama urbana sob um panorama de intensificação da globalização, da 
revolução técnico-informacional e do neoliberalismo, por meio da definição 
de Regime ¥€$™. Considera-se que esse termo possibilita avaliar factoring 
cities, isto é, a produção de cidades que se alastram em diferentes partes do 
planeta, alicerçadas por uma urbanização intensa e em larga escala. 
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COED©: TRANSMUTAÇÕES DE ESCALAS E RELAÇÕES GLOBAIS

Nos últimos vinte anos, Rem Koolhaas tem concentrado suas pesquisas em 
PRD, na China e no Oriente Médio, pontos do planeta em que emergiram 
cidades “modernas e ocidentais” numa frenética busca pela inserção na eco-
nomia global, ou em suas palavras, imersas no Regime ¥€$™. A caracteri-
zação dessas cidades reforça o termo cidade-região de Soja (2011, p. 138) 
tendo em vista a força gerativa da globalização e da nova economia, em 
que múltiplas escalas se articulam, com objetivo de constituir regiões e não 
apenas cidades, denominada por ele de “urbanização regional multinescalar 
e policêntrica”. Ambos conceitos pretendem compreender a estrutura organi-
zativa do continuum espacial e identificar a ressignificação ou a dissolução do 
termo metrópole para além da reestruturação urbana dos últimos 30-40 anos, 
superando termos como megalópoles e cidades globais (figura 1).

Figura 1: Pearl River Delta (PRD) – cidades que conformam uma das regiões mais urbanizadas 
do mundo. Fonte: https://www.1421.consulting/2018/05/greater-bay-area/

O Delta do Rio Pérola incita essas reflexões uma vez que projeta uma articu-
lação de Hong Kong a Macau, configurando-se como a maior área urbaniza-
da do mundo, mediante uma infraestrutura financiada com capital estrangeiro 
desde os anos 1980, capaz aglutinar mais de nove cidades principais e cer-
ca de 60 milhões de residentes até 2020 (80 milhões em 2030) numa área 
de 56.000 m2 com previsão de concentrar três dos maiores arranha-céus do 
mundo até 2020 (figura 2).

https://www.1421.consulting/2018/05/greater-bay-area/
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Figura 2: Caracterização das cidades no Delta do Rio Pérola, destaque ao sistema de infraes-
trutura e densidade populacional para 2020. Fonte: https://www.visualcapitalist.com/wp-content/

uploads/2018/08/pearl-river-delta-map.html

Vàzquez (2016) descreve a cidade contemporânea como uma “criatura incer-
ta”, uma vez que agrega variáveis econômicas, sociais, culturais e políticas 
complexas, cuja forma embaralha-se em espectros temporais e espaciais 
de difícil apreensão. Tarefa que se torna cada vez mais difícil em função da 
acelerada e intensa urbanização dos último quartel de século. Sua postura 
reafirma o meio técnico-informacional (SANTOS, 1996) como componente 
de aceleração da história e para o exacerbado valor dado ao presente, re-
forçando as questões apontadas por Harvey (1992) quanto à compressão do 
espaço-tempo. 

Para Muñoz (2004) essa transformação no espaço urbano é uma “urbanaliza-
ção”; a paisagem da cidade é tematizada como se fosse um parque temático, 
é a reprodução de uma arquitetura em todo o mundo, sem relação específica 
com a cidade ou com o entorno, apenas uma colagem, visando, sobretudo, 
gerar renda e maior atratividade dos espaços urbanos que passaram por 
algum tipo de intervenção. Dessa forma, para ele, a paisagem urbana passa 
a não pertencer nem à cidade e tampouco ao urbano, e sim ao governo do 
espetáculo. Essas cidades passam a ser meramente um lugar de represen-
tação do poder, seja ele de cunho político ou de cunho econômico. No caso 
da China, a inserção no mundo globalizado, suscetível à lógica do capital fi-
nanceiro, sendo fundamental inserir em suas cidades emblemáticos edifícios 
ocidentais, galgando à arquitetura a capacidade de apresentar, representar e 
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expressar a modernização.

A Koolhaas interessa descrever a condição urbana contemporânea em que 
são retratadas as mudanças cingidas sobre as cidades, em diferentes partes 
do globo, fincando, de certo modo, marcos temporais de reordenamento da 
dinâmica urbana em escala global. Sua visão acerca da cidade contemporâ-
nea, conforme aponta Vàzquez (2016), apoia-se na apreensão da lógica so-
cioeconômica do capitalismo tardio para formular respostas técnicas capazes 
de orientar o desenho urbano e as práticas urbanísticas. 

O impacto da lógica de mercado e dessas moedas trazem consequências 
para a produção de cidades, seja pela necessidade de uma articulação de um 
continuum espacial ou para alavancar sua posição e competitividade numa 
rede globalizada de cidades altamente urbanizadas, onde se concentram ati-
vidades especializadas e densidade demográfica. Ademais, ao avaliar essas 
questões, Koolhaas ressalta a festivalização de determinados monumentos 
arquitetônicos que visam muito mais atrair turistas do que salvaguardar sua 
história, memória e identidade. 

Tem-se, a partir dessa dinâmica urbana em escala planetária, um desloca-
mento das práticas discursivas que visam, sobretudo, compreender a con-
dição urbana contemporânea como continuum espacial: cidades que se 
expandem horizontal e verticalmente; áreas urbanizadas obsoletas e em pro-
cessos de intervenção; centros históricos preservados, tombados e sujeitos 
às intervenções patrimoniais; atividades especializadas; arquiteturas que se 
sobrepõem à própria cidade. São temas e abordagens que visam associar 
o capitalismo tardio e a configuração da urbanização em escala planetária, 
destacando principalmente os fenômenos das megacidades e das recentes 
áreas urbanizadas, principalmente nos países em desenvolvimento.

Soja (2011) descreve essa condição como urbanização regional multiescalar 
e policêntrica: constatação das articulações entre desenvolvimento econômi-
co, inovações tecnológicas e criatividade cultural, cujo papel da urbanização 
em países emergentes é estratégico e que só se torna possível quando os 
limites das cidades são dissolvidos tornando-as parte de uma complexa rede 
de relações, como pode ser observado em PRD (figura 3).
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Figura 3: Demarcação das SEZ e dinamização de PRD. Fonte: http://projectivecities.aaschool.
ac.uk/wp-content/uploads/2014/11/1-site.jpg

O rearranjo da urbanização do século XXI repercute nas vozes dos autores 
mediante o aparecimento de novos conceitos em diversos campos dos es-
tudos urbanos. As mudanças ocorridas nos anos 1990 no leste asiático e, 
mais recentemente, as cidades erguidas nos países árabes levam a questio-
namentos como, por exemplo, a definição de cidade ou a transfiguração de 
seu significado ou mesmo a sua dissolução. No campo da arquitetura e urba-
nismo, Koolhaas apresenta uma série de termos que possibilitam descrever, 
interpretar e atuar nas cidades do século XXI. Termos presentes nas suas 
publicações que formam conjuntos de verbetes para descrever e caracterizar 
a arquitetura metropolitana, a urbanização intensa e acelerada e o Regime 
¥€$, demarcando períodos chaves das reestruturações econômicas, median-
te a destruição criativa do capitalismo via produção arquitetônica espetacula-
rizada, assinada por arquitetos de fama internacional.

Escrever, para Koolhaas, é uma possibilidade de registrar, inventariar ou re-
pensar as relações entre cidade e arquitetura. Ressalta a inversão de esca-
las, isto é, a preponderância da arquitetura sobre a cidade, uma vez que a pri-
meira esteja relacionada aos impulsos econômicos, às dinâmicas dos fluxos 
informacionais e a intensificação da urbanização em territórios considerados 
“colonizados” ou periféricos.
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REGIME ¥€$™: FACTORING CITIES

A configuração do Regime ¥€$ caracteriza uma cartografia da condição 
urbana contemporânea, vinculada a um sistema econômico global. Trata-
se da produção de regiões urbanizadas em que a lógica do mercado e 
do consumo regulamentam sua arquitetura. Em sua maioria são projetos 
de intervenção urbana ou edifícios emblemáticos, que visam, sobretudo 
alavancar os investimentos como produtos rentáveis a seus investidores. 

A arquitetura contemporânea, globalizada e informacional, retrata a aliança 
do capital público e privado (ARANTES, 2012). As cidades tornaram-se ter-
reno fértil para investimentos, um produto lucrativo, colocando em questio-
namento as intervenções urbanas do século passado. Como afirma Arantes 
(2012): “cidades postas à venda”. 

O legado das Olimpíadas de Pequim permitiu uma enorme atualização de 
hardware garantindo a segurança da cidade e uma série de projetos arqui-
tetônicos contemporâneos, que, nas palavras de Koolhaas (2001) soam es-
paços extravagantes, arquitetonicamente ambiciosos e  absolutamente me-
moráveis em que ressoam os interesses dos clientes públicos e/ou privados 
e os valores das corporações. Para tanto, segundo o arquiteto, os escritórios 
de arquitetura passam a adotar técnicas capazes de desenvolver projetos 
exuberantes e inovadores do ponto de vista formal. Nada mais do que uma 
convergência de interesses: uma constelação de arquitetos estrelas aptos a 
proporcionar arquiteturas cada vez mais poderosas e midiáticas. 

A autora destaca a ideia de cidade como growth machine: um empreendi-
mento que visa expandir a economia local e aumentar suas riquezas a partir 
de políticas urbanas (ARANTES, 2000). Urbanizar PRD sucumbe a essa lógi-
ca mas impulsionada pelo Estado por meio das SEZ, conformando uma urba-
nização regional multiescalar e polinucleada ou COED (figura 4). O esquema 
proposto por Koolhaas indica a conexão entre as diferentes cidades de PRD 
e a importância da infraestrutura, que permite a articulação entre as cidades.



Anais II SEPPAS - II Seminário de Planejamento, Paisagem urbana e Sustentabilidade 
04 a 06 de novembro de 2019

Figura 4: Diagrama de Koolhaas para COED©. Fonte: KOOLHAAS (et. al. 2001)

O objetivo do governo chinês está em ofertar suas grandes cidades, atraindo 
investimento estrangeiro. O resultado foi a abrupta transformação da região 
de PRD: desde fins dos anos 1970 e ao longo dos anos 1990 e 2000, a China 
passou por uma intensa urbanização, com profundas transformações na vida 
social e na formação de cidades numa velocidade inimaginada.
Shenzhen foi o ponto inicial das modernizações, sendo o nó principal de PRD 
a nível local por sua proximidade com Macau e Hong Kong, importantes por-
tos e nós comerciais em escala planetária; em seguida, tem-se Dongguan, 
onde a especialidade industrial corroborou para a formação de um ponto 
estratégico para investimentos estrangeiros e, ao mesmo tempo, pelos ele-
mentos de estruturação urbana, caráter cosmopolita e espaço de consumo; 
a terceira cidade, Zhuhai, teve sua paisagem transformada, aplicando-se tá-
bula rasa ou a destruição criativa em prol de espaços de entretenimento e as 
articulações entre local e global que ocorrem a partir de Guangzhou, a quarta 
cidade descrita, onde se localiza a administração pública, responsável pelas 
políticas de desenvolvimento de PRD. 
As cidades asiáticas Shenzhen e Zhuhai destacam-se mais nesse cenário, 
tendo em vista suas articulações globais. As SEZs de Shenzhen estabelecem 
a dinâmica urbana de PRD por meio dos investimentos estrangeiros em infra-
estrutura, tornando-se a principal cidade em termos econômicos, ainda que 
a sede administrativa esteja em Guangzhou. Zhuhai, por sua vez, sujeita às 
transformações da paisagem, torna-se atrativo global para o entretenimento 
devido à implantação de parques temáticos, resorts e campos de golfe. À 
medida que PRD tornou-se uma SEZ, numa postura ideológica do governo 
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chinês, diversas transformações incidiram nesse território e, ao mesmo tem-
po, a inserção da China no mercado global. 
A modernização de PRD é resultante dos interesses políticos locais, com 
o objetivo de promover o desenvolvimento por meio da urbanização e da 
[re]criação de cidades novas. As configurações espaciais adotadas são con-
frontadas às formas urbanas ocidentais. As diferenças entre os modelos oci-
dentais e a urbanização das SEZs de PRD encontra-se na indistinção entre 
campo e cidade na urbanização chinesa das últimas décadas (Figura 5). O 
avanço sobre as áreas rurais é uma das principais transformações da paisa-
gem.

Figura 5: Chinese Suburbia© – indistinção entre cidade e campo. Novas configurações de ocupa-
ção do território. Fonte: https://geoshen.com/posts/the-pearl-river-delta-megalopolis#

A arquitetura de PRD é mais um investimento do capital especulativo e me-
nos uma real necessidade local. A arquitetura residencial é de propriedade 
do governo, sendo as residências arrendadas à população. Obter uma des-
sas unidades significava uma ascensão social. Essa política tinha por slogan 
“compre uma casa e adquira o registro” em Shenzhen, ou seja, estimular o 
consumo e a dinamização econômica, atraindo a população para as áreas 
urbanas.
a forma espacial de expansão em PRD remonta à ideia de arquipélago - par-
tes conectadas entre si por elementos divergentes, mas que se conectam 
por uma rede de interesses. cada cidade possui suas especificidades, mas 
tornam-se interdependentes entre si mantendo os contrastes fundamentais 
de uma região estratégica para a economia global. uma escala desmesurada 

Figura 6: Vista aérea de Shenzhen (2018), destaque aos maiores arranha-céus de PRD. Fonte: 
https://geoshen.com/posts/the-pearl-river-delta-megalopolis#
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Cidades instantâneas que reverberam a dinâmica da urbanização acelerada 
e globalizada. O crescimento populacional é exponencial levando a um can-
teiro de obras frenético para produzir Bigness (KOOLHAAS, 1995). Ao final 
de S, M, L, XL, o arquiteto aponta para as mudanças no Oriente, inicialmente 
em Singapura por meio da destruição criativa que visava mesclar tecidos his-
tóricos a modernizações arquitetônicas de escalas imensuráveis. 
Bigness representa a compressão do espaço-tempo contemporâneo, pois 
traz à tona uma urbanização exponencial em que a associação entre go-
vernos locais municipais e corporações internacionais constroem paisagens 
urbanas capazes de competir entre si e conformarem o continuum espacial 
de alcance global.

INFRARED: URBANIZAÇÃO GLOBALIZADA E ACELERADA 

As Olimpíadas da China demandou não apenas as instalações para os jogos 
mas também aeroportos e equipamentos culturais que pudessem alavancar 
a economia chinesa, atraindo turistas e holofotes para circulação dessas ima-
gens em todas as partes do globo. A urbanização acelerada e globalizada 
repercute em edifícios que almejam ser cidades, isto é, reunir multidões ao 
oferecer uma infraestrutura de shopping (escadas rolantes, ar condicionado, 
elevadores e vegetação artificial em átrios comunais). O shopping torna-se 
apto a colonizar ou a substituir aspectos da vida urbana: um tipo capaz de 
abarcar as mais diferentes atividades em prol do consumo, incorporando, 
inclusive, por meio de mecanismos artificiais, aspectos naturais no interior 
dos edifícios. Essa lógica consumista é incrementada e ampliada pelas tec-
nologias informacionais.
Além das mudanças em Pequim, a produção de cidades se concentra no sul 
da China. Stefan Al (2012) comenta sobre as indústrias instaladas na China 
que produzem componentes eletrônicos e destaca sua forma espacial como 
uma cidade dentro de Shenzhen, pois abriga cerca de 420.000 trabalhadores 
em 3.000 km2 e detém de diversos equipamentos típicos de uma cidade: 
brigada de incêndio, hospital, banco, emissora de televisão, entre outros. No 
entanto, a presença dessa offshore só é possível devido aos eficientes meios 
de transporte e às tecnologias digitais que permitem que a manufatura esteja 
sediada em países com mão-de-obra barata. Esta, por sua vez,  oriunda de 
áreas rurais buscam nas SEZ oportunidades e uma vida melhor. 
Os estudos coordenados por Koolhaas em Harvard Project on the City con-
firma que as transformações urbanas de PRD decorrem do crescimento po-
pulacional e o incentivo de novas atividades econômicas. A região é vista 
como uma megalópole que se desenvolve em escalas e velocidades não ex-
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perimentadas ao longo de 250 anos de urbanização nos moldes ocidentais, 
e é tida como uma nova condição urbana em virtude da exagerada diferença 
entre suas partes: COED© e a inusitada combinação de socialismo com eco-
nomia de mercado. São archipelagos de modernizações que estabelecem 
relações com outras partes do globo. 
Shenzhen retrata a urbanização própria de PRD por sediar e concentrar a 
produção de equipamentos eletrônicos. A transformação dessa cidade se re-
laciona ao termo Infrared: adoção das forças de mercado globais pelo partido 
comunista chinês, visando modernizar a China a partir da combinação entre 
economia de mercado e regime político socialista (PANTALEÃO, 2016). Sig-
nifica o controle do solo pelo poder público local, mas que articulado às of-
fshore possibilitariam atrair investimento de grandes empresas, principalmen-
te de tecnologia como a Apple. O termo Infrared sintetiza a arquitetura das 
cidades chinesas, pois representa os interesses políticos de modernização 
da região por junkspace. Dotar as cidades de infraestrutura urbana e edifícios 
sem que haja uma demanda real, apenas imaginada, e que intensifica as 
possibilidades de avanço do capitalismo em escala planetária. Nas palavras 
de Jameson (2013, p. 191): 

[...] as quatro comunidades abordadas guardam 
semelhanças com projeções utópicas diferentes: 
Shenzhen, uma espécie de duplo ou alternativa 
a Hong Kong; Dongguan, uma cidade do prazer; 
Zhuhai, um paraíso de golfe; enquanto o centro 
antigo, Guanzhou (Cantão), se torna uma espécie 
de estranho palimpsesto, onde o novo se sobrepõe 
a um centro econômico tradicional existente. O 
livro é uma extraordinária narrativa de viagem ao 
futuro e oferece uma percepção mais concreta 
da China de hoje e de amanhã do que a grande 
maioria dos guias de viagem (e do que muitos 
tours de verdade).

 
As análises de Koolhaas se expressam por 75 termos. Muitos deles têm re-
lação com a economia, tais como Bankruptcy©, Coop-etition©, Neglect Re-
versal©, pois descrevem estratégicas econômicas e políticas que visam atrair 
capital especulativo e tornar PRD uma região atrativa em âmbito global. Ou-
tros termos derivados da mitologia como Potemkin Corridor© e Faustian© 
reforçam a modernização empreendida nas transformações urbanas e, em 
consequência, a perda das referências culturais locais que são retratadas 
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pelo termo Thinning©, uma vez que cada local está mais ou menos sujeito 
às modernizações, associadas às práticas de preservação que atingem a 
escala global.
A alavancada urbana chinesa tem precedentes analisados em Guide to sho-
pping (KOOLHAAS et. al, 2001 a). Jameson (2003) concentra-se comentar 
junkspace para demonstrar a dupla acepção do enunciado shopping e o im-
pacto do consumo para o futuro e para a utopia. A contextualização histórica 
do shopping, em 1956, entremeado pela decadência do centro da cidade, e 
o surgimento do subúrbio norte-americano até sua incorporação às estraté-
gias de modernização asiática revelam as pretensões enunciadas: desvelar 
a globalização pelo ato de “ir às compras”. Numa possibilidade interpretativa 
do neologismo, para Jameson corresponde à ideia de atualização constante, 
cujo referencial temporal situa-se no passado imediato. 
Os elementos de infraestrutura possibilitaram a expansibilidade e flexibiliza-
ção do espaço de compras como “tipo” para os mais diversos programas 
arquitetônicos. Ar-condicionado e escadas rolantes configuram uma “bolha” 
artificial para o percurso do flâneur contemporâneo ou Mr. Consumer. No en-
tanto, para que se mantenham atualizados e potencialmente inseridos na di-
nâmica contemporânea, esses espaços devem ser eternamente atualizados. 
Nesse sentido o prefixo “re” denota a produção do junkspace como condição 
urbana contemporânea: destituir a cidade de sua longa duração histórica, e 
imputar uma linguagem icônica – o brand urbano.
Arantes (2011) acrescenta o caráter empreendedor das cidades chinesas, 
reforçando o neologismo Coop-etition©, traduzidos por competição e coali-
são entre empreendedores, políticos, grupos profissionais e de mídia para 
endossar a aceleração social e promover COED©. Soma-se à infraestrutura 
de PRD a Era do Excesso, na qual a China conseguiu comprimir duzentos 
anos de urbanização ocidental em trinta oriental. Um canteiro de obras para a 
consolidação de bigness: replicar em escala exponencial as propostas olím-
picas de Barcelona e o dinamismo de Berlim dos anos 1980-1990. Arantes 
(2011) identifica PRD como hiperurbanização, em que a mudança de escala, 
dimensão e alcance da urbanização é caracterizada por uma compressão 
temporal e também espacial cuja arquitetura é revestida por um design cor-
porativo, reforçando as discussões de brand presentes na publicação Guide 
to shopping (KOOLHAAS et. al., 2001)
CONSIDERAÇÕES FINAIS  
A abertura econômica da China definiu áreas estratégicas para que pudes-
sem ser urbanizadas, com destaque a PRD. Nessa região, por sua vez, ve-
rifica-se as dinâmicas da urbanização do século XXI que convergem para os 
fenômenos descritos por Soja (2011) como urbanização regional multiescalar 
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e polinucleada e ao termo COED proposto por Rem Koolhaas (2001). A partir 
do termo COED©, Koolhaas traça as características da urbanização acelera-
da em PRD respaldada pelos volumosos montantes em infraestrutura.
O urbanismo de reforma apoiou-se na constituição das SEZ. O termo zone, 
conforme descreve (KOOLHAAS, 2001), apoiado em cultural desert possibili-
taria uma urbanização pautada pela destruição e apagamento das formas do 
passado. Assim, as necessidades do híbrido socialismo-economia de merca-
do seriam contempladas pelas modernizações empreendidas em PRD. Zone 
também pode ser interpretado como um termo de apagamento da história 
aplicando-se as estratégias da tábula rasa ainda que partes tradicionais ou 
rurais permanecesse entre as áreas vinculadas às dinâmicas do mercado 
global.
A história das cidades chinesas, apresentada nas pesquisas de Koolhaas, 
limita-se ao registro de suas ruínas: a dissolução do tempo histórico capaz 
de almejar uma cidade utópica do futuro ou resgatar a nostalgia do passado. 
Um desmantelamento das pretensões científicas conferidas ao urbanismo 
pelos modernos e pós-modernos e a proposição de uma olhar interpretati-
vo e pragmático às dinâmicas urbanas. Não cabe o julgamento, mas sim a 
constatação das transformações em curso, apreendidas por Koolhaas e seu 
coletivo expressado por um vocabulário próprio, que busca descrever a con-
dição urbana contemporânea. Essa, por sua vez, torna-se possível a partir da 
somatória entre globalização, tecnologia da informação e consumo, que pode 
ser respectivamente indicado pelo tripé bigness, generic city e junskpace. 
Palavras-chave que se desdobram em diversas possibilidades interpretativas 
sem um significado estanque ou cristalizado.
As percepções de Rem Koolhaas concentram-se em registrar e analisar as 
transformações dos últimos quarentas anos, abordando o impacto do trinô-
mio: globalização, tecnologias de informação e consumo de massa como 
elementos inerentes à compreensão da dinâmica urbana em escala planetá-
ria. suas publicações apresentam o fortalecimento do Oriente, em especial a 
Ásia, na reconfiguração das forças do capitalismo tardio em que as cidades 
passam de lócus de compras para a constituição do brand. Essa condição 
contemporânea apoia-se também na consolidação da urbanização regional 
e sua intensificação, reverberando na dissolução das fronteiras dos Estados-
-Nação e na constituição de espaços edificados cosmopolitas, muitas vezes 
sem preservação da identidade, memória e cultura. 
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Resumo
O núcleo gravitacional das cidades, ou seja, seus centros históricos carregam um 
simbolismo muito forte. São funções principais/oficiais que há milénios são dispostas 
nas partes mais centrais das cidades trazendo em si história, narrativas e vidas. 
Atualmente, mudanças aceleradas nos campos sociais, políticos e econômicos 
clamam pela necessidade de mudanças espaciais. Como essas mudanças estão 
sendo realizadas nos centros históricos brasileiros? Quais as soluções empregadas 
pelo programa Monumenta e outros planos governamentais na intervenção nesses 
espaços? Quais são os resultados das intervenções? Essas transformações no 
espaço, a partir de intervenções urbanas, muitas vezes comprometem características 
particulares locais, indicadoras do Patrimônio e da Identidade Cultural dos centros 
históricos brasileiros. Em vista disso, busca-se refletir sobre a atuação do Programa 
Monumenta (Programa de Preservação do Patrimônio Histórico Urbano) e de outros 
planos governamentais em quatro cidades históricas brasileiras: Ouro Preto, Salvador, 
São Francisco do Sul e Porto Alegre. Essa análise ressalta a necessidade de uma 
reformulação e reconfiguração dos referenciais teóricos que olhem para a realidade 
brasileira e suas particularidades, sem perder de vista a preservação simbólica e 
identitária destas áreas. Questiona-se assim os papeis exercidos nas intervenções das 
cidades supracitadas e de que maneira a população local teve participação efetiva nas 
soluções adotadas. Paralelamente a revisão do referencial teórico adotado, e de breve 
histórico das cidades analisadas serão apresentados quadros comparativos retratando 
as intenções e resultados dessas intervenções. Procura-se com esta metodologia, 
resultar no exercício de reflexão das práticas de intervenção nos centros históricos 
brasileiros com apoio da fundamentação conceitual relacionada aos novos paradigmas.

PALAVRAS-CHAVE: centros históricos brasileiros; intervenções urbanas; patrimônio 
histórico.

Abstract
The gravitational nucleus of cities, that is, their historical centers carry a very strong 
symbolism. They are main / official functions that for millennia have been arranged in the 
most central parts of cities bringing history, narratives and lives. Today, rapid changes 
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in the social, political and economic fields call for the need for spatial change. How 
are these changes being made in Brazilian historical centers? What are the solutions 
employed by the Monumenta Program and other government plans to intervene in these 
spaces? What are the results of interventions? These transformations in space, based 
on urban interventions, often compromise particular local characteristics, indicating the 
heritage and cultural identity of Brazilian historical centers. In view of this, we seek to 
reflect on the work of the Monumenta Program (Urban Historical Heritage Preservation 
Program) and other governmental plans in four Brazilian historical cities: Ouro Preto, 
Salvador, Sao Francisco do Sul and Porto Alegre. This analysis highlights the need 
for a reformulation and reconfiguration of the theoretical references that look at the 
Brazilian reality and its particularities, without losing sight of the symbolic and identity 
preservation of these areas. It thus questions the roles played in the interventions of 
the mentioned cities and how the local population had an effective participation in the 
adopted solutions. In parallel to the revision of the adopted theoretical framework, and 
a brief historical research of the cities analyzed, comparative tables will be presented 
depicting the intentions and results of these interventions. The aim of this methodology 
is to result in the exercise of reflection on intervention practices in Brazilian historical 
centers with the support of the conceptual foundation related to new paradigms.

KEYWORDS: Brazilian historical centers; Urban interventions; Historical patrimony.

INTRODUÇÃO

Desde sua origem à 3.500 anos a. C. na Mesopotâmia as cidades representam 
a cultura de um povo e suas formas de poder. Muitas configurações 
urbanas estão pautadas em núcleos gravitacionais que fixam uma história e 
representam a vida urbana daquele determinado espaço/tempo e que hoje 
tem sido negligenciada pela ordem social econômica Capitalista. Nesse 
sentido o artigo contempla a discussão de recentes intervenções no Brasil, 
destacando as ferramentas utilizadas e resultados obtidos, além de contribuir 
na elucidação do programa Monumenta.

O artigo se desenvolve dentro da linha de pesquisa do Urbanismo Moderno/
Contemporâneo e busca explorar algumas discussões e exemplos de 
Intervenções Urbanas em centros históricos. Serão analisados os resultados 
de intervenções urbanas nos setores centrais de Salvador (1991), Porto 
Alegre (2004), Ouro Preto (2007) e São Francisco do Sul (2010) com suas 
múltiplas facetas, diagnosticando quais os papeis exercidos por essas 
intervenções, seus desdobramentos para a população e economia da cidade. 
A comparação entre as cidades vislumbra possíveis ações no sentido de 
amenizar os problemas ambientais, econômicos e sociais que os centros 
urbanos veem enfrentando nas últimas décadas.
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A metodologia se dá a partir de uma revisão bibliográfica contemplando as 
principais visões sobre a relevância dos centros históricos e os aspectos 
sociais/econômicos da cidade. Por via de quadros comparativos estabelece-
se especificidades de cada uma das intervenções supracitadas, apontado 
resultados valorativos.

Entre as cidades analisadas somente Salvador não foi financiado pelo 
Programa Monumenta. Esse programa foi criado na década de 1990 e 
financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), é marcado 
por uma preocupação com a participação da população e busca significados. 
A intervenção em Salvador apresentou um longo período de intervenção 
(1991-2007) com várias mudanças de planos que exibiam uma linha oposta 
à alguns aspectos do Monumenta. 

1 A CIDADE: OS CENTROS HISTÓRICOS NA CONTEMPORANEIDADE 
E NO BRASIL

Nos anos 1950 ocorre uma série de questionamentos sobre o proposto no 
urbanismo modernista. As infraestruturas apresentadas pela Carta de Atenas 
levavam a uma desconstrução da sociabilidade urbana. Os grupos sociais 
não se identificavam com as maneiras modernas de configurar o meio urbano 
resultando em uma crítica ao racionalismo da época. Em resposta o 8º CIAM 
(Congresso Internacional de Arquitetura Moderna) revê os seguintes pontos: 
estruturalismo formal; arquitetura restrita do edifício utilitário; questionamento 
do valor plástico não representativo da sociedade contemporânea; distância 
entre usuário e edifício devido a identidade monumental; privilegio do 
automóvel em detrimento do pedestre e monotonia da paisagem causada 
pela modulação e pré-fabricação de muitos elementos urbanos.

Nesse encontro realizado 1951 na Inglaterra, pensou-se em um modo de 
intervir nas cidades que daria espaço para a vida social e revigoraria as 
formas de interação e de humanização dos espaços urbanos. Isso seria 
implementado nos centros cívicos por cinco pontos: conceitual, funcional, 
dimensional, relacional e formal. Conceitual pois deveria representar uma 
liberdade de atividades e manifestação popular; funcional na medida em que 
deveria apresentar a função de serviços, diversão, contemplação e ócio, cuja 
a configuração urbana pudesse gerar usos espontâneos pela população; 
dimensional seguindo a proporção da área com a população existente, 
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configurado de maneira monocentrica ou policentrica; relacional pois deveria 
se relacionar a arquitetura e as artes de maneira ativa e flexível; formal tendo 
o ser humano como princípio, ocupando papel protagonista (SILVA, 2010). 

Braga (2013, p. 31) adverte que “as cidades contemporâneas se configuram 
de maneira a parecer descartar o núcleo urbano” e reforça a importância dos 
centros, pois “[...] tanto a produção do espaço urbano quanto as ações sobre 
áreas históricas, estão intimamente relacionadas ao esforço de promoção 
das cidades no mercado mundial”. Esse centro está presente nas nossas 
configurações contemporâneas de cidade e merece atenção especial. 

Há uma comercialização dos centros históricos justificando de forma 
econômica os incentivos a cultura nesses locais. Potencialmente o local 
passa a ser foco de intervenções que apesar de buscar a essência histórica 
das cidades e a valorização do patrimônio histórico o descaracterizam, 
produzindo um turismo predatório que reduz a pluralidade da cultura local 
para apenas o aspecto físico da preservação. 

Os aspectos imateriais da preservação são deficientes na maioria das 
intervenções. As análises apontam uma melhoria física da área e em 
contrapartida o público original é retirado com as mudanças de usos dos 
edifícios e esquecimentos dos acontecimentos culturais tradicionais gerando 
a “gentrificação” do espaço que agora recebe um público de poder aquisitivo 
mais elevado e uma falsa impressão de preservação da cultura. Para uma 
preservação é necessário que a população local continue habitando o mesmo 
espaço após as interferências.

O turismo é parte importante da preservação ou a ruína da mesma. Ao visar 
o lucro no espaço histórico há a homogeneização dos cenários urbanos, 
perdendo características únicas. A retirada da população para implantação de 
comércios é uma das piores práticas nesse aspecto, gerando um problema 
habitacional de uma parcela da população que já estava consolidada ao 
espaço e construía significados importantes na história do centro, além de 
descaracterizar os usos tradicionais do espaço (BRAGA, 2013).

Vaz (2010) aponta que a inserção de elementos e usuários não pertencentes 
ao contexto e histórico do centro não colaboram com a variedade cultural do 
mesmo, como o exemplo da polícia, a presença da mesma acarreta mais ao 
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caráter de insegurança do que a real solução da criminalidade característica 
desses locais. 

A Carta de Atenas, segundo Bonduki (2010) foi rigidamente seguida pelos 
órgãos nacionais até os anos de 1970, quando foi criado o Centro Nacional 
de Referencia Cultural (IBPC) que conjuntamente com a descentralização 
proposta pelo governo expandiu a noção de património no Brasil. Essa 
valorização foi quase extinta no governo Collor (1990-1992) que desmontou 
seu setor cultural, fechando a Sphan e a FNpM, além de reduzir intensamente 
o Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural. 

Após essa desvalorização da cultura, a mudança de postura do governo 
levou à recuperação desses órgãos e à criação do programa Monumenta. 
O programa trouxe novidades nas ações em relação a preservação do 
patrimônio histórico desenvolvendo projetos no âmbito privado, público e 
urbano. De acordo com Seldin (2015) é possível notar uma série de rupturas 
através de novos hábitos, novos paradigmas e consequentemente uma nova 
configuração espacial que se distancia do planejamento em larga escala, da 
setorização, do funcionalismo e da monumentalidade modernistas. As novas 
diretrizes trazem novos olhares e neles novos usos do espaço degradado. 
Assim é instalada uma busca por mudanças.

2 HISTÓRIA E TERRITÓRIO DAS INTERVENÇÕES: SALVADOR, OURO 
PRETO, SÃO FRANCISCO DO SUL E PORTO ALEGRE.

As quatro cidades selecionadas para análise: Salvador, Ouro Preto, São 
Francisco do Sul e Porto Alegre tiveram intervenções em seus núcleos e são 
atualmente exemplos de qualidade no território brasileiro. Em três dessas 
cidades, as intervenções foram financiadas e executadas pelo Monumenta, 
programa que realizou trezentas intervenções em 26 cidades conveniadas 
com o Ministério da Cultura. Salvador apresenta um quadro diverso das 
demais, pois teve vários tipos de iniciativas (privadas e públicas) e diretrizes. 
De cada cidade selecionada segue um breve histórico, características 
territoriais e intervenções.

Cidade de Ouro Preto

História: A antiga capital mineira se consolida como Cidade Imperial em 1823. 
Sua importância histórica se configura principalmente na exploração do ouro 
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e sua participação na Inconfidência Mineira. Entra em decadência com a 
retirada de seu título de capital mineira em 1897.                   

Território: O município tem seu território constituído por 1.245 km², abriga seis 
nascentes e o relevo varia de 700 metros a mais de 1600 metros, o que não 
favorece às atividades agropecuárias e expansão urbana.

Dados de intervenção: O núcleo histórico foi tombado no final da década de 
1930. Era uma área de grande dimensão abandonada localizada no centro, 
que agora pôde ser utilizada pelos usuários.

A intervenção do ano de 2007 se dá no Horto Botânico e no Vale dos Contos. 
É modificando muito além do uso inexpressivo de uma área verde em um 
parque público, pois o trânsito do pedestre através de uma via exclusiva cria 
cenários surpreendentes para moradores e turistas. Conta com um projeto 
paisagístico realizado pelo escritório Archi 5. Rico em detalhes o parque 
destaca-se entre as intervenções executadas pelo Programa Monumenta 
(Bonduki, 2010).

Imagem 1 – Centro histórico de Ouro Preto, Minas Gerais Fonte: Bonduki (2010).

Imagem 2: Novas paisagens e caminhos Vale dos sonhos. Fonte: Bonduki (2010).
Imagem 3: Intervenções Vale dos Sonhos. Fonte: Bonduki (2010).



Paisagem Urbana

Cidade de São Francisco do Sul

História: Surgiu como povoado em 1658. No decorrer dos anos fatores 
geográficos favoráveis fizeram do porto um dos mais importantes do sul do 
país. A vila passou à categoria de cidade em 1847, marcado pelo aumento 
da economia. A facilidade de acesso a produtos e a modelos culturais 
estrangeiros mudou hábitos e as próprias caraterísticas do casario histórico, 
com a substituição da arquitetura tradicional portuguesa pelo ecletismo 
europeu. Seu centro histórico foi tombado como conjunto urbano (1986) pelo 
Iphan. É uma das cidades mais antigas do Brasil.

Território: Possui uma área de 493 km² e em 2010 atingiu 42.569 habitantes. 
Está localizada na Baía da Babitonga e possuí extensa área de praia.

Dados de Intervenção: A intervenção através do programa Monumenta se 
deu através de modificações em torno da orla que gerou melhorias urbanas 
resultando em um desenvolvimento econômico local. As intervenções 
reurbanizaram toda a frente marítima da área preservada, na extensão do 
Museu Nacional do Mar até o Museu Histórico. A intervenção foi destaque 
pelos seus desdobramentos para a cidade, alcançando resultados muito 
positivos em comparação à várias intervenções do programa. (Bonduki, 2010)

Imagem 4 - Praça Tiradentes antes da intervenção. Fonte: Bonduki (2010).
Imagem 5 - Revitalização da praça Tiradentes. Fonte: Bonduki (2010).
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Cidade de Porto Alegre

História: Capital do Rio Grande do Sul, inicia oficialmente em 1772, quando 
o povoado primitivo foi elevado à condição de freguesia. No século XIX 
iniciou seu crescimento, atraindo muitos imigrantes europeus de várias 
nacionalidades além de os escravos africanos e porções de hispânicos do 
Prata. Atingiu seu auge no século XX consolidando sua primazia entre todas 
as cidades do Rio Grande do Sul. Hoje é uma das maiores capitais do país e 
de melhor qualidade de vida.

Território: Apresenta área de 496,682 km² e possui uma geografia disforme, 
se dando através de morros, baixadas e o lago Guaíba de grande extensão. 
Atualmente tem população de 1,409 (um milhão quatrocentos e nove).

Imagem 6 – Orla histórica de São Francisco do Sul, Santa Catarina. Fonte: Bonduki, 2010.

Imagem 7 – Orla histórica de São Francisco do Sul antes da intervenção, Santa Catarina
Fonte: Bonduki (2010).

Imagem 8 – Orla histórica São Francisco do Sul pós-intervenção, Santa Catarina.
Fonte: Bonduki (2010).
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Dados de Intervenção: A intervenção reforçou os eixos longitudinal e 
transversal, interligando a orla do Guaíba e as praças da Alfândega e da 
Matriz que estruturam o centro. Edifícios do entorno foram restaurados 
gerando uma gama de ações sobre o patrimônio material e imaterial. Nas 
praças houve o resgate das características originais e suas interligações 
urbanas com a cidade e o rio. As alterações recentes, ao contrário de muitos 
locais, não foram disfarçadas, pois esses rastros são essenciais para a 
memória urbana. As escavações da murada do porto do século XIX ficaram à 
mostra, permitindo que moradores e visitantes possam conhecer uma faceta 
relevante do processo de urbanização da cidade (Bonduki, 2010).

Imagem 11 – Demarcações de Intervenções na Praça da Alfândega programa Monumenta. Fonte: 
Bonduki, 2010.                            

Imagem 9 – Av. Sepúlveda, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Fonte: Bonduki (2010).
Imagem 10 – Portal da cidade de Porto Alegre pós intervenção/Alfândega. Fonte: Bonduki (2010).
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Cidade de Salvador

História: Com sua formação em 1510 é uma das primeiras cidades do Brasil. 
Seu núcleo fundador perdeu investimentos quando a cidade expandiu 
pela orla e novos centros administrativos e comerciais emergiram. Após 
reconhecimento como Patrimônio da Humanidade, em 1985, o centro 
passaria por intervenções iniciadas na década de 1990.

Território: Cidade com área de 692,818 km² e população de 2 857 329 
pessoas. Dispõe de extenso litoral e é um dos principais destinos dos turistas 
no Brasil.

Dados de Intervenção: No primeiro momento houve foco maior nas áreas 
tombadas, mas os programas mais recentes tiveram uma abrangência maior. 
No estudo atual serão consideradas só as das áreas do centro histórico de 
Salvador. O Plano Geral de Recuperação da Área do Pelourinho, criado em 
1969, seguindo a linha de intervenção adotada em governos anteriores, 
buscou acelerar as atividades turísticas do centro histórico e revitalizou 
as principais vias de acesso. A iniciativa de melhoramento da área tomou 
características mais assistencialistas na década de 1970 promovendo 
melhorias na infraestrutura urbana do local e educação da população, mas 
essa iniciativa fracassou resultando em maior degradação da área na década 
de 1980. Posteriormente, o Programa de Recuperação do Centro Histórico 
de Salvador, iniciado em 1992 trouxe soluções mais ativas e detalhadas 
em várias vias e edificações do centro. É possível apontar o deslocamento 
da população originária para outros locais, abrindo espaços para turistas, 
comércios e hotéis (mais de quatrocentas edificações envolvidas). 
Inicialmente essas intervenções apresentaram resultados positivos para a 
economia, mas geraram resistência da população, que em parte se opunha 
a retirar-se da área e paralisou as etapas seguintes previstas pelo programa. 
Esses conflitos forçaram a busca de novos rumos, atendendo a aspectos 
sociais e de preservação do património imaterial (Braga, 2013).
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Imagem 12 – Largo do Pelourinho, 2012, Salvador, Bahia. Fonte: Bonduki (2010).

Imagem 13 - Etapa 6 Recuperação de 83 imóveis, Salvador, Bahia. Fonte: Bonduki (2010).

Imagem 14 - Etapa 4 Recuperação de 183 imóveis em Salvador, Bahia. Fonte: Bonduki (2010).

2.1 OS CENTROS DE ESTUDO: ANALOGIA ENTRE OS NÚCLEOS DE 
SALVADOR, OURO PRETO, SÃO FRANCISCO DO SUL E PORTO ALE-
GRE E ORIGENS/PRIORIDADES DOS PROGRAMAS IMPLEMENTARES

As cidades em análise podem ser divididas em dois tipos em relação 
as origens e prioridades dos programas implementados. O primeiro tipo 
abrange Ouro Preto, São Francisco do Sul e Porto Alegre que tiveram como 
base principal de suas intervenções o programa Monumenta. O segundo, 
Salvador, que começa com iniciativa do governo do estado da Bahia voltada 
para maior lucratividade das atividades promovidas no seu centro histórico, 
a qual evoluiu para diretrizes com maior preocupação social e patrimonial. 

As analogias são elaboradas nos seguintes quadros, construídos pela autora 
com base em Braga (2013) e Bonduki (2010). Informações válidas para todos 
os quadros.*
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Quadro 1 – Programas: Origens e Prioridades.

Tipos Cidades

PROGRAMAS DE INTERVENÇÃO

Origens Prioridades

Tipo 1 Ouro 
Preto

Monumenta: Banco 
Interamericano de 

Desenvolvimento (BID)

Restauração, reabilitação e 
adaptação de monumentos 

e edifícios históricos; 
Qualificação e melhorias 
de espaços públicos e 
infraestrutura interna; 

Recuperação de imóveis 
privados da Área de Projeto 
e Promoção de atividades 
econômicas nos núcleos 

históricos.

Tipo 1 São 
Francisco 

do Sul

Monumenta: Banco 
Interamericano de 

Desenvolvimento (BID)

Tipo 1 Porto 
Alegre

Monumenta: Banco 
Interamericano de 

Desenvolvimento (BID)

Tipo 2 Salvador

Governo do Estado 
da Bahia, CAIXA e 

Monumenta.

Acréscimo das atividades 
turísticas, restauração e 

reestruturação da dinâmica 
do centro. Preservação 
do patrimônio material e 
imaterial e promoção da 

cultura.

2.2 ETAPAS DAS INTERVENÇÕES: DIVISÕES, DURAÇÃO, OBJETIVOS 
E PARTICIPAÇÕES

Para apresentar as características das intervenções em relação a sua 
concepção e aplicação, foram selecionados quatro pontos de análise: 
principais etapas de implantação da intervenção; duração total; objetivos 
principais de cada etapa e participações (população e profissionais) seja na 
concepção, execução ou familiarização dos espaços propostos.
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Quadro 2 – Analogia das intervenções Etapas: Duração, Divisões, Objetivos 

e Participações

Cidades ETAPAS DE INTERVENÇÃO

Ouro 
Preto

Grupos 
de 

ações

Duração Objetivos Participações

Três 2001 - 
2007

- Novas formas 
de acesso 
(revitalização e 
acréscimo de 
vias de acesso)

- Intervenções 
no Parque e 
edificações

- Participação 
da população.

- Programa Monumenta

- Arch 5 (grupos 
de arquitetos 
internacionais)

- População local

São 
Francisco 

do Sul

Três 2001 - 
2010

- Programa Monumenta

- População Local

Porto 
Alegre

Duas 2001 - 
2004

- Novas formas 
de acesso 
(revitalização e 
acréscimo de 
vias de acesso)

- Intervenções 
no Parque e 
edificações.

- Programa Monumenta

- População Local
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Salvador Duas 1991 - 
2007

- Revitalização 
de 334 imóveis 
residenciais e 
comerciais

- Estabilização 
de imóveis em 
risco (setenta 
u n i d a d e s ) , 
consol idação 
do Espaço 
C u l t u r a l 
“ P e l o u r i n h o 
Noite e Dia”, 
m a n u t e n ç ã o 
infraestrutura 
e proteção de 
monumentos 
e recuperação 
de edifícios 
históricos (305 
edificios)

- Financiamento Externo

- Iniciativas do Estado

- População local

2.3 A POPULAÇÃO E A INTERVENÇÃO: ACEITAÇÃO, MUDANÇAS E 
PARTICIPAÇÃO

A partir da análise das etapas das intervenções foi considerado a participação 
da população. Ao analisar cada cidade em específico é possível notar que 
a população tem um papel crucial para que a intervenção de fato tenha um 
bom resultado; a aceitação das mudanças propostas e as formas de inclusão 
da população nessas intervenções contribuíram fortemente para a qualidade 
das mesmas.
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Quadro 3 – Analogia das intervenções População e a intervenção: Aceitação, 
Mudanças e Participação

Cidades POPULAÇÃO E A INTERVENÇÃO

Ouro Preto

Aceitação Mudanças Participação

Problemas com aceitação 
da população no 
deslocamento das invasões 
do Parque.

Algumas das 
desapropriações 
p r e v i s t a s 
do projeto 
intervenção não 
foram possíveis 
de serem 
c o n c l u í d a s 
e alguns 
a c r é s c i m o s 
ilegais das 
e d i f i c a ç õ e s 
p r ó x i m a s 
também não 
conseguiram ser 
retiradas

-Oficinas com 
estudantes

-Conversas com 
a população

São 
Francisco 

do Sul

Boa aceitação da 
população.

Não houve 
mudanças

-Oficinas com 
estudantes

-Conversas com 
a população
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Porto Alegre Boa aceitação da população Não houve 
mudanças

-Oficina de 
q u a l i f i c a ç ã o 
de artesanato 
resultando em 
uma feira de 
amostra de seus 
trabalhos.

-Oficinas com 
estudantes

- A t i v i d a d e s 
de integração 
praça da 
Alfandega e 
usuários.

Salvador Problemas com a retirada 
da população das principais 
vias do centro histórico.

Contrapropostas 
da população e 
paralização da 
implementação 
d a s 
i n te rvenções . 
Ação mais social 
do programa de 
intervenção nas 
etapas seguintes

-Par t i c ipação 
em eventos 
de divulgação 
das melhorias 
-Mutirões para 
r e v i t a l i z a ç ã o 
de áreas de 
uso popular 
-Interação da 
população e 
i d e n t i f i c a ç ã o 
com o processo 
de intervenção.
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3 RESULTADOS DAS INTERVENÇÕES: ANALOGIAS DAS 
INTERVENÇÕES EM RELAÇÃO A IMPACTOS SOCIAIS, ECONÔMICOS, 
ARQUITETÔNICOS E URBANÍSTICOS E AMBIENTAIS

Ao analisar a população em relação a intervenção chega-se mais próximo da 
visualização dos resultados, nessa seção são comparadas as intervenções 
de cada cidade em relação a  quatro pontos que obtiveram maiores ações 
relacionadas: Impactos sociais das intervenções para a cidade e proximidades; 
impactos econômicos das intervenções  na cidade e proximidades; impactos 
na arquitetura e urbanismo existente no contexto urbano de intervenção e por 
fim os impactos ambientais levando em consideração que as intervenções 
têm como objetivo a sustentabilidade em meio ambiental e social.
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Quadro 4 – Analogia das intervenções Resultado das intervenções: Sociais,

Econômicos, Arquitetônicos e Urbanísticos e Ambientais

Cidades

RESULTADO DAS INTERVENÇÕES
IMPACTOS

Sociais  
Econômicos

Arquitetônicos e 
Urbanísticos

Ambientais

Ouro 
Preto

Melhor uso 
dos locais pela 
população, 
lazer gratuito, 
maior 
segurança 
pública e 
atividades 
educativas.

Aumento 
das 
atividades 
turísticas 
e culturais 
locais com 
feiras, 
amostras e 
eventos.

Revitalização de 
edifícios públicos 
e privados;

Revitalização de 
Praças públicas; 

P r e s e r v a ç ã o 
do patrimônio 
material e 
imaterial.

T r a t a m e n t o 
adequado dos 
rios urbanos 
e preservação 
da vegetação.

São 
Francisco 

do Sul

Mais opções 
de lazer, 
maior acesso 
à população, 
segurança 
pública e 
atividades 
educativas.

Aumento 
das 
atividades 
turísticas 
e culturais 
locais com 
feiras.

Aumento da 
v e g e t a ç ã o 
em áreas 
públicas e 
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Porto Alegre Mais divulgação 
da cultura local, 
lazer, segurança 
pública, lazer 
gratuito e 
atividades 
educativas.

Aumento das 
atividades 
turísticas e 
culturais locais 
aprimoramento 
dos comerciantes 
locais e feiras.

Salvador Mais divulgação 
da cultura local, 
lazer gratuito, 
segurança 
pública e 
atividades 
educativas.

Aumento das 
atividades 
turísticas e 
culturais. Retorno 
de atividades 
econômicas.

3.1 CONCEITOS E PRÁTICAS: FERRAMENTAS MAIS UTILIZADAS, 
PRINCIPAIS BENEFÍCIOS GERAIS

Após a análise diagramática das cidades de Ouro Preto, Salvador, São 
Francisco do Sul e Porto Alegre é possível concluir que as ferramentas 
mais utilizadas são: revitalização de edifícios de caráter público e privado 
e a preservação do patrimônio material e imaterial sendo estes de grande 
importância para a economia local, trazendo maior número de turistas e uso 
da população nesses locais. Já a retirada da população e revitalizações que 
desconsideraram o contesto social/urbano apresentaram grande índice de 
desaprovação da população e podem levar a uma degradação maior da área. 
Desta forma é possível observar que a inclusão da população e de valores 
tradicionais são fundamentais para uma intervenção ativa e sustentável dos 
centros urbanos.

3.2 CONTRADIÇÕES X RESGATE HISTÓRICO: REALIDADES DAS 
INTERVENÇÕES NOS CENTROS HISTÓRICOS EM ESTUDO

Nesse cenário é notado uma série de personagem que atuam de diversas 
formas nos centros históricos como usuários, investidores, administradores 
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e projetistas que a partir de seus interesses apontam caminhos diferentes 
para o resultado da melhoria urbana do local. Essa série de interesses podem 
resultar em ações controversas sobre o patrimônio ali presente como a 
retirada massiva da população nesses locais e descaracterização do espaço 
urbano, gerando uma homogeneização ligada a gentrificação desses locais. 
Essas ações não muito favoráveis para a preservação da história urbana 
e do patrimônio são promovidas com o intuito de maior lucratividade e é 
incentivada por investidores, mas em contrapartida não são bem vistas pela 
população e descaracterizam a cultura local.

Nos casos em estudo, ações contraditórias são mais presentes na cidade 
de Salvador por ter diversos investidores e programas de atuação, sendo 
possível notar ações tímidas do programa Monumenta em combater alguns 
desses obstáculos. A volta da população aos centros históricos também não 
é totalmente implementada nas outras cidades.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao analisar as intervenções de destaque nessa pesquisa temos uma amostra 
das possíveis ferramentas para frear a degradação e vemos que é possível 
atuar de maneira sustentável contra a deterioração do patrimônio arquitetônico 
e reabilitar locais públicos esquecidos e talvez nunca explorados pela 
população. Abrir espaços para cultura e ouvir a população é parte constitutiva 
desse trabalho. 

As analogias feitas nesse trabalho destacam como intervenções em centros 
históricos podem sustentar ou romper o frágil equilíbrio que constitui a 
vida do centro. Este envolve questões intimas de cotidiano dos moradores 
locais, a sua cultura, história, suas identidades, dinâmicas sociais, além das 
circulações, do meio ambiente e outras inúmeras características urbanas 
que formam o patrimônio material e imaterial. Ao alterar esse território é 
necessário saber selecionar o que beneficia esse equilíbrio social\ambiental. 
A preservação do património material separado da vida que o envolve produz 
dissonâncias culturais, excluindo grupos sociais cuja presença fazia parte da 
identidade do local, empobrecendo a potência urbana do centro preservado.

O Monumenta trouxe consigo um novo paradigma que ultrapassa a 
descontinuidade própria dos mandatos políticos e apura o contexto das 
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intervenções urbanas no Brasil. Esse programa apresenta resultados antes 
dificilmente alcançados no país e abre portas para futuros aprimoramentos 
na visão multidisciplinar.

Não chegamos a um ponto final, mas sim ao reconhecimento de ferramentas 
ativas para a preservação do patrimônio histórico.
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Resumo

O presente trabalho aborda as transformações da paisagem urbana de Goiânia a partir 
da constatação de seu espraiamento e fragmentação do tecido urbano. A leitura e aná-
lise desse processo é decorrente da seleção de bairros considerados estruturadores 
da região Sul de Goiânia, posteriormente, desmembrada em região Sul e Sudeste. 
Trata-se de uma região caracterizada pela ocupação de suas franjas urbanas com a 
implantação de conjuntos habitacionais de interesse social e/ou loteamentos residen-
ciais de baixa densidade e, posteriormente, a dinamização do bairro Jardim Goiás, 
definido nas políticas urbanas de ordenamento territorial como área de desenvolvi-
mento econômico. O esgarçamento do território de Goiânia no sentido sul é pauta de 
discussão dessa pesquisa tendo em vista os aspectos legislativos e o papel dos agen-
tes produtores do espaço urbano, além da análise urbana proposta por Panerai (2006) 
quanto aos elementos reguladores do crescimento urbano. A partir dessa perspectiva, 
foram selecionados os seguintes bairros:  a Vila Redenção, por ser o primeiro conjunto 
habitacional implantado na cidade no final dos anos 1960 e o Jardim Goiás, devido ao 
papel de destaque nos últimos anos no que tange às mais profundas transformações 
da região, não só pela valorização fundiária, mas também por possibilitar mudanças 
de uso de solo e adensamento. Essas características ressaltam os tipos de tecido 
(PANERAI, 2006) presentes na região: a Vila Redenção como sedimentação histórica, 
assinalando uma visão específica de planejamento urbano pautada pela ocupação de 
áreas periféricas a fim de induzir o desenvolvimento econômico, estruturação do siste-
ma viário, transporte público, grandes equipamentos  e conjuntos habitacionais; e, por 
outro, o Jardim Goiás como tecido em consolidação, revelando a lógica de produção 
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do espaço urbano contemporâneo: prevalência das relações público-privadas, em que 
a terra urbana, via especulação imobiliária, assenta a atuação do mercado financeiro 
na dinamização da paisagem urbana.

PALAVRAS-CHAVE: Goiânia; Metropolização; Paisagem Urbana.

Abstract

This research discusses the transformations of the urban landscape of Goiânia from 
the observation of its spreading and fragmentation of urban tissue. The analysis of this 
process is the result of the selection of two of neighborhoods that structuring the Goiâ-
nia’s southern region, later dismembered in the southern and the southeastern region. 
This region is characterized by the occupation of its borders with the construction of 
social housing and/or low density parcels of land. This situation was remained until the 
mid-1990s when this region was dynamized by the changes of urban legislation and the 
Jardim Goias was beginning to was been occupied by large urban equipment like sho-
pping centers and big urban markets after it was defined as an economic development 
zone. The sprawl to the south region is the subject of discussion of this research consi-
dering the legislative aspects and the urban space producing agents, besides the urban 
analyse Panerai’s proposed (PANERAI 2006) regarding the regulatory elements of the 
urban growth. From this perspective, the choice of neighborhoods was been justified: 
the Vila Redenção because it was the first planned social housing and constructed in 
the city in the late 1960s and the Jardim Goiás, due to the prominent role in recent years 
regarding the most profound Goiânia’s transformations. Not only because the its land 
valuation, but also for allowing land use change and its densification. These features 
reinforce the types of urban tissue (PANERAI, 2006) in the southeastern region: the 
Vila Redenção as historical sedimentation, indicating a specific vision of urban planning 
guided by the peripheral occupation by 1970s; and, on the other, the Jardim Goiás as a 
consolidating urban tissue, revealing the logic of contemporary urban space production: 
the prevalence of public-private relations, in which urban occupation and their changes 
is been occured by urban speculation, and by the influence of the financial market in the 
dynamization of the urban landscape.

KEYWORDS: Goiânia; Metropolisation; Urban Landscape;

INTRODUÇÃO 

Goiânia, cidade nova dos anos 1930, foi alçada à categoria de metrópole 
regional. Um dos fatores que estimularam seu acelerado crescimento foi a 
construção de Brasília, levando à migração de pessoas de diversas partes 
do país, estimulando inúmeros parcelamentos, em sua maioria, fora do perí-
metro urbano de 1947. O controle do espaço urbano por parte do Estado foi 
efetivo até meados dos anos 1950 (MORAES, 1991) cuja expansão estava 
delimitada em dois sentidos: a sul em direção às terras do Estado e a oeste, 
no sentido de Campinas. Ao proibir novos loteamentos na capital, os municí-

DOI: 10.29327/114056.2-25
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pios vizinhos, como Aparecida de Goiânia, Trindade e Goianira, tiveram suas 
áreas rurais parceladas e ofertadas como alternativa, visto o valor da terra.

O crescimento exponencial da cidade entre as décadas de 1960-19701 corro-
borou para a instituição de mecanismos de ordenamento territorial e desen-
volvimento urbano. Muitas cidades brasileiras, incentivadas por programas 
de moradias, assistiram ao espraiamento e fragmentação de seu território, 
uma vez que o esgarçamento foi possível pela reestruturação do sistema viá-
rio e implantação de transporte coletivo, facilitando o descolamento entre di-
ferentes partes da cidade - reverberando as políticas urbanas do SERFHAU. 
No entanto, houve a dispersão e a formação de paisagens urbanas em meio 
às áreas rurais, em que ocorreram outras dinâmicas não previstas neste pla-
nejamento, induzindo à formação da Região Sul e Sudeste2 em Goiânia, por 
exemplo.

As legislações urbanísticas, entre 1960-1980, prezavam pela expansão ur-
bana, loteamentos nas áreas periféricas e articulação das partes da cidade e 
municípios vizinhos por meio de um sistema viário e rede de transporte cole-
tivo. Esse contexto reforçou a expansão a sul, ultrapassando os limites das 
áreas do Estado, primeiro pela implantação da Vila Redenção, a sul do Setor 
Pedro Ludovico e limítrofe à BR-153; e seguido pela implantação de equi-
pamento urbanos, como o Serra Dourada (1975), no Jardim Goiás, também 
limítrofe à rodovia e o Flamboyant Shopping Center (1981), no Setor Alto da 
Glória. São elementos reguladores de estruturação dessa região, tornando-a 
um importante vetor de expansão urbana e, favorecendo nos anos 1990, a 
conurbação com Aparecida de Goiânia e Senador Canedo pela localização 
dos condomínios horizontais residenciais. 

A região Sudeste é objeto de estudo, por meio da Vila Redenção em 1968 
como indutor da expansão urbana e pelas relações entre o poder público e os 
empreendedores imobiliários, cujo papel foi decisivo do Jardim Goiás como 

¹ Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística nos anos 1950 havia apro-
ximadamente 40.000 habitantes em sua área urbana. Em 1959, foram computados 133.462 
habitantes. (RASSI, 1985)

² Segundo dados da prefeitura, os setores Vila Redenção e Jardim Goiás constituem a Região 
Sul. No entanto, para efeitos de análise da dinâmica e fragmentação do território, este trabalho os 
relaciona à Região Sudeste devido às características identificadas na análise histórico-morfológica 
de expansão urbana. Por isso, considera-se os seguintes limites para a Região Sudeste: a norte, 
Avenida Fued Sebba, continuação da Avenida 83; a oeste, a Marginal Botafogo; a sul, a Avenida 3ª 
Radial/ Avenida Bela Vista e a leste, Rio Meia Ponte.
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centralidade e elemento de estruturação urbana. O estudo desses fragmen-
tos urbanos reforçam a condição urbana contemporânea, com destaque à 
dissolução das relações centro-periferia e a dinâmica de uma região que foi, 
por muito tempo, de baixa densidade e/ou vazios urbanos.

SERFHAU, PLANO INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
CONJUNTOS HABITACIONAIS 

Ao longo da história, Goiânia sofreu diversas alterações em sua forma urba-
na. Desde os anos 1970, a legislação urbanística tem estimulado sua expan-
são, visando o desenvolvimento urbano, sendo o principal desafio equilibrar o 
ordenamento territorial ao crescimento demográfico exponencial. No final dos 
anos 1950, a população estimada era de pouco mais de 130.000 habitantes; 
nos anos 1970, já superava os 380.000 habitantes (IBGE, 1950, 1960, 1970) 
e previsão para os anos 1980 de 1.000.000 de habitantes (tabela 1 e figura 
1).

Tabela 1: Região de expansão de Goiânia: População e Domicílios. Fonte: 
Fonte: IBGE (1950, 1960, 1970).

Figura 1: Crescimento e ocupação territorial. Fonte: Lima (2013)

O crescimento urbano de Goiânia, entre os anos 1960-1980, 
marcou a expansão para sul e oeste, com maior concentração da popula-
ção nos bairros a sul, muitos deles originalmente invasões. Mota (2004 apus 
Chaves, 1985) lembra que o Estado tinha uma posição ambígua quanto às 
invasões, pois representaram áreas necessárias para alojar uma massa tra-
balhadora urbana, atém de garantir o controle de sua atuação de promotor 
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imobiliário. Desse modo, verifica-se que a ocupação da cidade ocorreu sem 
abranger uma política de habitação de interesse social, uma vez que as in-
vasões se tornaram solução para este problema, constituindo uma cidade 
informal, notadamente fora do perímetro urbano, superando as barreiras na-
turais iniciais. 

A região Sudeste foi inicialmente ocupada por conjuntos habitacionais, de-
marcando o conceito de periferia e as nuances do ideário modernista. No 
entanto, a partir da definição do Jardim Goiás como área de desenvolvimento 
econômico pelo Plano Diretor de 1994, a região tem passado por distintos 
processos de urbanização. Entre os novos elementos destacam-se: o aden-
samento do Jardim Goiás – demarcando a verticalização ao redor de áreas 
verdes, fruto da ação combinada entre agentes público e privado, tornando-
-se uma das áreas mais valorizadas da capital; e a ocupação entre Goiânia 
e Senador Canedo, dada a implantação dos condomínios horizontais resi-
denciais fechados que envolvem uma série de dinâmicas urbanas, desde o 
isolamento e, mais recentemente, a própria redefinição de periferia ao propor 
cidades intercaladas às áreas rurais.

Os investimentos recentes na produção do espaço urbano de Goiânia re-
fletem a articulação entre mercado financeiro e especulação imobiliária, re-
sultante da atuação dos empreendedores imobiliários. As áreas de maior in-
vestimento localizam-se nas adjacências dos parques urbanos, reforçando 
o imaginário de Goiânia cidade verde ou nas bordas da zona urbana e de 
expansão urbana, por meio dos condomínios horizontais residenciais fecha-
dos, muitas vezes localizados parte na capital, parte nos municípios vizinhos. 

A configuração de novas centralidades urbanas é passo fundamental para 
que o mercado imobiliário possa atuar, reforçando os lugares mais vantajo-
sos para se investir. Conforme aponta Sposito (1994), os mecanismos des-
ses agentes provocam a importância territorial, o poder de polarização e a 
capacidade de atração de pessoas, de investimentos e de serviços. Acres-
centa-se, o papel da legislação urbanística, que voltada ao desenvolvimento 
econômico, promove essas novas centralidades sob o discurso do controle 
da expansão urbana por meio do crescimento ordenado. Goiânia tem viven-
ciado esses processos desde o PDIG de 1969, sob coordenação do Jorge 
Wilhelm em consórcio com a Serete Engenharia S/A. 

No Estudo Preliminar do PDIG (figura 2), constata-se a direção de cresci-
mento em três momentos: até 1968 (mais escuro); em 1970 (cinza escuro) e 
em 1980 (cinza mais claro) caso não houvesse medidas de controle do cres-
cimento espontâneo. Os limites ocorreriam conforme as barreiras naturais, 
agravando os problemas urbanos da cidade. A norte, o Rio Meia Ponte seria 
uma barreira  ao crescimento nesta direção. A leste, caberia ao Rio Meia Pon-
te esse papel, assim como a BR-153 na porção Sudeste; a sul, a expansão 
seria aberta e contínua, uma vez que os elementos naturais não ofereceriam 
limitações ao crescimento – os eixos viários seriam os elementos regulado-
res, sendo limite a sul, o próprio município de Aparecida de Goiânia a partir 
da Avenida Rio Verde/Avenida Rudá/Avenida Bela Vista (nomes atuais) e a 
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oeste não havia um limite preciso, mas previu-se a ocupação até os limites do 
Vale do Ribeirão Anicuns, tendo a GO-040, como limite.

Figura 2: Evolução Urbana com crescimento espontâneo entre 1968 e 1980. Fonte: http://www.
jorgewilheim.com.br/legado/Galeria/visualizar/783 acesso em 08 out. 2019.

O objetivo da proposta era estimular a ocupação de áreas periféricas, deno-
minadas suburbanas e oferecer o desenvolvimento econômico por meio de 
atividades comerciais, industriais e serviços, definidos pelo zoneamento e 
limites da área urbana e de expansão urbana. O PDIG visava desenvolver a 
cidade para sudoeste, com o objetivo de ocupar regiões pouco adensadas, 
destacando os planos de reestruturação do sistema viário e implantação de 
atrativos – equipamentos de grande porte e conjuntos habitacionais em áreas 
periféricas ou fora do perímetro urbano, numa visão desenvolvimentista e 

progressista (figura 3).

Figura 3: Limites Administrativos do PDIG 1969 – área urbana (bege) e de expansão urbana 

http://www.jorgewilheim.com.br/legado/Galeria/visualizar/783
http://www.jorgewilheim.com.br/legado/Galeria/visualizar/783
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(vermelho). Fonte: organizado pelas autoras, 2017.

A partir do Estudo Preliminar foram propostas e aprovadas quatro leis (Lei 
40345/1968) emergenciais que visavam preservar a cidade da especulação, 
além de conter a situação detectada pela equipe do PDIG, notadamente 
quanto à falta de infraestrutura e a ocupação espraiada, atém do crescimen-
to exponencial da população, num horizonte de mais de 1.000.000 de habi-
tantes até 1980. Entre as medidas adotadas, houve a proibição de aprovar 
novos loteamentos até que o PDIG fosse implantado, além de inibir mais 
construções nos fundos de vales e nas margens da BR-153.

Uma das principais preocupações expostas por Wilheim era garantir o cresci-
mento ordenado, mediante o controle da expansão urbana, sendo prioritário 
definir o zoneamento e o sistema viário e a localização residencial. O desen-
volvimento urbano deveria proporcionar uma ocupação efetiva da zona urba-
na, sendo necessário implementar projetos e programas complementares, 
como as políticas habitacionais e o sistema de transporte, que, articulados, 
possibilitariam a localização residencial conforme os objetivos traçados no 
PDIG, além de reurbanizar os fundos de vale.

A prioridade dessas diretrizes se explica pelo diagnóstico apresentado: no 
final dos anos 1960, Goiânia tinha 385.000 habitantes, resultante, principal-
mente da migração rural. O crescimento ocorreu principalmente no sentido 
leste-oeste, comprovando que a Avenida Anhanguera foi um pólo indutor de 
crescimento (PANERAI, 2006) e articulador entre Campinas e a cidade nova, 
Goiânia.

Outra constatação foi a atuação do mercado imobiliário que induziu a ocupa-
ção extensa da zona urbana sem quaisquer preocupações com a infraestru-
tura básica desses loteamentos, localizados em áreas descontínuas ao plano 
original de Attílio, acentuando a especulação imobiliária descompassada a fa-
tores locacionais. Essa dinâmica levou à ocupação leste oeste, principalmen-
te entre Campinas e o Centro, desconsiderando o potencial do aclive a sul. 

Em suas anotações, Wilheim destaca a retenção de terras do Jardim Goiás 
como um fator impeditivo a essa ocupação. Até os anos 1970, essa região 
assumiu o papel de barreira para ocupação a sudeste; à medida que houve 
sua ocupação, ainda que dispersa e por partes, tornou-se um pólo de cres-
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cimento, modificando as feições da região, inicialmente ocupada por con-
juntos habitacionais, como a Vila Redenção. Para o arquiteto, os conjuntos 
habitacionais, localizados fora da cidade, assumiriam papel fundamental para 
reverter essa situação, pois atrairiam uma série de obras públicas capazes de 
induzir a ocupação e o adensamento das áreas que os separavam da cidade 
(figura 4).

Figura 4: Conjuntos habitacionais existentes ou projetados (em destaque). Fonte: IPLAN, 1969.

Essas relações permitem observar a caracterização da ocupação a sudeste, 
tendo em vista o papel estruturado da Vila Redenção, induzindo a ocupação 
de fora para dentro e, posteriormente, o papel do Jardim Goiás, à medida 
que diversos equipamentos e órgãos públicos foram implantados em seu 

perímetro. 

VILA REDENÇÃO: AGENTE PÚBLICO, POLÍTICAS HABITACIONAIS DO 

BNH E ESPRAIAMENTO URBANO 

Por tornar-se um polo atrativo de desenvolvimento, Goiânia atraiu, durante 
a década de 1960, um grande contingente migratório, intensificando seus 
problemas urbanos relacionados à habitação popular. A fim de solucioná-
-lo vários conjuntos habitacionais foram construídos, financiados pelo Ban-
co Nacional de Habitação (BNH) e pela Cooperativa Habitacional Brasileira 
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(CONHAB). No entanto, a implantação destes conjuntos não obedeceu a um 
crescimento contínuo, sendo, em sua maioria, localizados fora do perímetro 
urbano. Articular e conectar esses loteamentos foi uma das estratégias de or-
denamento territorial, reforçando a tese de expansão sul, tornando-os polos 
de crescimento associados às linhas de crescimento (PANERAI, 2006), os 
eixos viários. A Vila Redenção, na época em que foi implantada, localizava-se 
fora da zona urbana, distanciando-se do centro da cidade (figura 5). 

Figura 5: Vila Redenção e relação aos perímetros urbanos 1960 e 1970. Fonte: Org. pelas auto-
ras. 2018.

A Vila Redenção foi implantada na década de 1960, regulamentada pelo De-
creto nº 3079 de 15/09/68. Sua localização foi definida às margens da BR-
153, com os seguintes limites: a sul; a oeste e a norte foi delimitada pela 
presença da área de preservação ambiental Jardim Botânico na qual estão 
situadas as nascentes do Córrego Botafogo (figura 6) e a leste, limítrofe à 
Avenida 2ª Radial, permitindo a articulação com o Setor Pedro Ludovico.
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Figura 6: Planta urbanística original da Vila Redenção. Fonte: SMDUS (2017).

A Vila Redenção foi ocupada rapidamente, logo após seu parcelamento, por 
ser um conjunto habitacional do BHN, cuja gestão ficou a cargo da COHAB. 
Por meio da Carta Habitacional de Goiânia buscou-se harmonizar as estra-
tégias do PDIG com as políticas habitacionais, visando dotar esses espaços 
urbanos de condições dignas de habitabilidade. A proposta urbanística da 
Vila Redenção orientou a construção dos demais conjuntos habitacionais da 
capital nas décadas de 1960 e 1970. Com um desenho urbano do tipo unida-
de de vizinhança, o uso comercial era distribuído entre as Ruas R-08 e R07, 
próximo aos equipamentos de lazer,de saúde e convívio, enquanto os educa-

cionais localizam-se entre as quadras na parte mais a norte e sul (figura 7).

Figura 7: Mapa de usos da região de estudo no ano de 1971. Fonte: Biblioteca da Prefeitura de 
Goiânia (2018). Organizado pelas autoras, 2019.
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As residências, com pouca qualidade arquitetônica, prezavam o mínimo de 
espaço, a fim de reduzir custos e possibilitar a construção do maior número 
possível de unidades habitacionais. Mesmo possuindo tais características, 
as casas foram vendidas a uma classe social um pouco mais favorecida, não 
a uma população carente, que acabou ocupando os fundos de vale, dando 
origem a diversas invasões nas proximidades. 

Alguns elementos do projeto original ainda permanecem, como os equipa-
mentos e áreas de comércio, o traçado urbano, mesmo que haja modificação 
do tecido urbano (PANERAI, 2006). AS maiores modificações foram nas resi-
dências, uma vez que o bairro foi ganhando novos moradores, que passaram 
a investir em melhorias e ampliação da casa embrião. Seus usos também 
foram se diversificando, acompahando o dinamismo da Região Sudeste nos 
últimos quinze anos.

Houve uma mudança no sentido de crescimento do bairro devido a influência 
de diferentes elementos reguladores. Seguindo a classificação de Panerai 
(2006), os grandes equipamentos do bairro, que antes funcionavam como 
polos de crescimento, começam a deixar de ser referências de crescimento, 
fazendo com que as principais vias do bairro ganhassem mais influência, 
tornando- linhas de crescimento. Destaca-se a Alameda Emílio Póvoa e a 
2ª Radial que são eixos estruturantes e articulam outros bairros, localizados 
mais a leste e até mesmo no município de Aparecida de Goiânia.

Além das vias, os bairros adjacentes à Vila Redenção, como Alto da Glória e 
Jardim Goiás, influenciaram na produção desse espaço urbano, identificado 
pelas ampliações de edificações mais presentes entre as ruas R-08 e 2ª Ra-
dial. Isso se deve pela valorização imobiliária da região, que acabam atraindo 
novos moradores, comércios e serviços.

Esses novos usos acabaram descaracterizando a paisagem da Vila Reden-
ção, formada antes por casas unifamiliares de um pavimento, e que hoje fo-
ram reformadas, ampliadas ou demolidas, alterando a paisagem homogênea. 
Além da mudança de usos, percebe-se uma mudança de gabarito ao longo 
das principais vias do bairro. Surgem edifícios de uso misto, muitas vezes, 
sem recuos, ocupando 100% da área do lote.

Apesar da descaracterização do espaço, não houve uma especulação via 
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verticalização por se tratar de um bairro já consolidado e com restrições legis-
lativas. Contudo bairros como o Setor Pedro Ludovico, Setor Alto da Glória, 
Vila Maria José são alvo de empreendimentos imobiliários, especialmente 
nas proximidades do Jardim Botânico, que de barreira de crescimento, po-
derá se tornar um novo polo de crescimento da região. A Operação Urbana 
Consorciada do Jardim Botânico prevê intervenções na área visando articular 
a legislação urbanística aos interesses de grupos do setor imobiliário. Essas 
intervenções implicariam na desapropriação de diversos imóveis e desloca-
mento de residentes do bairro (figura 8).

Figura 8: Proposta de Modelo Espacial da Operação Urbana Consorciada do Jardim Botânico, 
desenvolvido pelo escritório Fernando Teixeira Arquitetos Associados. Fonte: SMDUS (2019).

Dessa forma, percebe-se que além da Vila Redenção, a Região Sudeste está 
sujeita a mudanças e influências do mercado imobiliário, de forma a acom-
panhar não só o desenvolvimento de bairros vizinhos, mas da dinâmica da 
cidade, muitas vezes alicerçadas em legislações urbanísticas travestidas por 
interesses imobiliários.

JARDIM GOIÁS E PROMOTORES IMOBILIÁRIOS: DINÂMICAS 

CONTEMPORÂNEAS NA REGIÃO SUDESTE

O bairro Jardim Goiás tem origem com o parcelamento de uma pequena 
fração da Fazenda Botafogo, desmembrada em 1950 e aprovado pelo De-
creto Municipal n°18. O traçado mais orgânico de ruas sinuosas valorizava a 
topografia e respeitava a mata ciliar do córrego Botafogo, fizeram com que o 
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bairro fosse descrito como “uma jóia de perfeição urbanística à apenas 1.500 
metros do Palácio das Esmeraldas”, de autoria de Prestes Maia. Os panfle-
tos publicitários anunciavam as possibilidades de rentabilidade ao investir na 
nova capital, enaltecendo a produção do espaço urbano a partir da valoriza-
ção fundiária. (figuras 09 e 10) Apesar de ser um bairro com data de apro-
vação de 1950, as primeiras ocupações só começaram a ocorrer a partir da 
década de 1970, porém ocupações rarefeitas e mais concentradas a oeste.

Até a década de 1970, prevaleciam ocupações irregulares às margens do 
córrego Botafogo. As invasões aumentaram com a construção do Estádio 
Serra Dourada, uma vez que os trabalhadores começaram a se acomodar no 
bairro, formando a Vila Lobó ou Jardim Goiás II.

As mudanças entre o projeto proposto por Prestes Maia e o implantando tam-
bém contribuiu para o crescimento descontínuo de suas partes, vistas como 
fragmentos urbanos. Desse modo, o fundo de vale se caracterizou como uma 
barreira e possibilitou a distinção entre suas partes, estimulando ocupações 
irregulares mais próximas à BR-153 a norte, na divisa com o Setor Leste 
Universitário (figura 11).

O desenvolvimento do Jardim Goiás coincide com seu crescimento e aden-
samento, uma vez que, em 2007, tornou-se o metro mais quadrado mais 
caro de Goiânia. Os novos empreendimentos têm se multiplicado, com vá-
rios canteiros de obras, principalmente em sua parte sudeste tangenciando o 
Parque Flamboyant. Atualmente é um bairro que está em ascensão, um teci-

Figura 9: Projeto Original do Setor Jardim Goiás. Francisco Preste Maia, 1950. Fonte: (SEPLAN, 
2001).
Figura 10: Planta de Aprovação do Setor Jardim Goiás. 1950. Fonte: Prefeitura de Goiânia, 2016.
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do em consolidação (PANERAI, 2006), cuja ocupação foi estimulada a partir 
dos anos 1990, mediante os parâmetros urbanísticos diferenciados para uma 
área de especial interesse econômico. 

A ocupação se concentrou inicialmente nos limites do bairro (figuras 12 e 
13), constatando que, mesmo estando próximo a áreas já consolidadas, o 
Jardim Goiás permaneceu como estoque de terras por cerca de 50 anos, já 
que pertencia a um único empreendedor imobiliário. Suas transformações 
urbanas são atestadas pelas imagens aéreas demarcando uma ocupação 
mais intensa a partir de 2007 quando foi inaugurado o Parque Flamboyant e 
intensificou-se a oferta de edifícios de habitação coletiva, apoiado na legis-
lação de 1994, quando o bairro foi definido como zona de aceleração de de-
senvolvimento econômico e antecipou-se à legislação em vias de aprovação 
que passou a restringir a ocupação da região. A ocupação e o adensamento 
do bairro são coincidentes, tendo em vista a reconfiguração da paisagem 
urbana, seja pelos edifícios de habitação coletiva, seja pela atração de novas 
atividades comerciais e também pela ampliação do Shopping Center Flam-
boyant  e modificações no sistema viário.

Figura 11: Alterações no projeto do Jardim Goiás: à esquerda – proposta original; à direita: parce-
lamento implantado sem os elementos centrais – eixo de estruturação próximo ao curso d’água. 
Fonte: Organizado pela autora a partir da base cartográfica da Prefeitura de Goiânia, 2019.
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Figura 12: Jardim Goiás, em 1971. Fonte: Prefeitura de Goiânia (2017).

Figura 13: Jardim Goiás, em 2016. Fonte: Prefeitura de Goiânia, Mapa Fácil, 2017.    

No projeto inicial, as ruas eram mais orgânicas e o tamanho dos lotes era 
padronizado, tendo praticamente as mesmas quantidades de lotes nas qua-
dras assim cmomo havia uma hierarquia das vias, destacando aquelas que 
conectavam aos bairros adjacentes. Atualmente, o tamanho das quadras não 
é padronizado e muitas vias foram modificadas, afetando sua estrutura, pois 
à medida grandes equipamentos são implantados, há mudanças no sistema 
viário, inclusive com sua ampliação e melhoria da infraestrutura urbana (fi-
gura 14). 

Figura 14: Modificações no traçado urbano: modificação das áreas lindeiras ao fundo de vale e 
modificação das quadras para implantação do Estádio Serra Dourada. Fonte: elaborado pelas au-

toras, 2018.
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A partir de 2007, houve o adensamento do bairro, em que os empreendedo-
res imobiliários buscavam antecipar-se às mudanças legislativas. Isso atraiu 
uma nova dinâmica para a região, com a instalação de comércios e serviços 
de grande porte e também a ampliação do Flamboyant Shopping Center. Ao 
longo da Avenida Deputado Jamel Cecílio também são observadas altera-
ções, principalmente pelos novos empreendimentos: edifícios de uso misto, 
hotéis entre outros que a promoveram novas dinâmicas à região, dentre eles, 
a atração de novos investimentos pelo mercado imobiliário, como edifícios 
de múltiplos usos, comércios e serviços especializados. Configura-se como 
um pólo de crescimento, articulando diversos fragmentos com valorização 
fundiária e elementos urbanos diferenciados daqueles previstos na legislação 
urbana. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Região Sudeste oferece diversos elementos de análise urbana para com-
preender a dinâmica de Goiânia a partir dos anos 1960, quando, em meio as 
reflexões sobre planejamento urbano por parte de arquitetos e urbanistas. 
Por uma lado, tem-se a política habitacional do BHN, com a implantação 
da Vila Redenção, fora do perímetro urbano; por outro, observa-se a efetiva 
atuação dos empreendedores imobiliários como uma das características pre-
mentes na formação da própria cidade, expressada na ocupação do Jardim 
Goiás. 

A Vila Redenção, como fragmento urbano, caracteriza o planejamento urbano 
dos anos 1970, que visava ordenar o território, definindo as zonas quanto ao 
uso e ocupação do solo, numa tentativa de controlar a expansão urbana e 
promover a ocupação dos vazios urbanos. Para que pudessem se conectar 
ao núcleo original, seria necessário obras de pavimentação dos principais 
eixos articuladores, ou seja, fomentar as linhas de crescimento por meio do 
sistema viário e a implantação de equipamentos capazes de viabilizar empre-
go e renda, fixando a população nesses loteamentos. 

No entanto, entre o núcleo original de Goiânia e a Vila Redenção, assistiu-se 
à formação de um estoque de terras, fosse no Setor Pedro Ludovico ou no 
Jardim Goiás. Este, por sua vez, reflete os processos urbanos das metrópo-
les de polinucleação. Previsto como área de especial interesse histórico em 
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1994, o Jardim Goiás teve sua ocupação estimulada em meados dos anos 
1970, sendo intensificada nos últimos dez anos, podendo ser considerado 
como uma área peculiar e estratégica para a região. Primeiro por ser divisa 
do Setor Sul, estando próximo às áreas centrais da cidade; segundo, por 
pertencer a um único dono, possibilitando a ele a condução da expansão, 
ocupação, adensamento e desenvolvimento e, por fim, visto como zona de 
desenvolvimento econômico para definir os instrumentos de planejamento 
urbano presentes nos Planos Diretores de 1994 e 2007. 

Mais recentemente, tem-se uma dinâmica de suburbanização da Região Su-
deste, inspirado no modelo norte-americano – sprawl urbano. Um processo, 
que para Secchi (2009), ocorreu pelas estruturas urbanas de transporte e 
pelo desenvolvimento de novas tecnologias, facilitadoras da circulação de 
pessoas e mercadorias no espaço urbano. No caso da região estudada, con-
sidera-se que a gênese desses novos empreendimentos ocorreu pela atua-
ção combinada entre agentes públicos e privados; os primeiros por dotarem 
a região de infraestrutura e possibilitar a valorização da terra, estimulando 
novos produtos ao mercado imobiliário, muitas vezes mais como investimen-
to do que de fato para sanar o déficit habitacional. 
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Resumo

O presente artigo analisou e refletiu sobre o potencial dos espaços públicos 
como promotores de relações sociais saudáveis, e o que torna estes espaços 
vulneráveis a criminalidade e abandono. Observou-se que o modo como 
os espaços públicos se dispõem e relacionam com a cidade influecia no 
aproveitamento, na sensação de pertencimento e consequentemente no 
zelo pelo ambiente e mobiliários urbanos. O agente que mais influência na 
vivencia e emprego dos espaços públicos é a relação que ele promove ou 
impede com as edificações e espaços ao redor, e a possibilidade de promover 
encontros sociais. As intervenções arquitetônicas e urbanísticas no qual não 
há participação e/ou a ausência da verdadeira necessidade da população 
local na concepção dos projetos resultou no não aproveitamento, abandono 
e marginalização dos espaços, esvaziamento este que só potencializa a 
insegurança de andar nas ruas e a criminalidade. Os estudos sobre o que 
leva os usuários a utilizarem realmente os espaços publicos, realizados a 
partir de pesquisas bibliografia acerca dos diversos assuntos que englobam 
a arquitetura, o urbanismo e as vivências humanas nos ambientes públicos 
de lazer, mostrou que há uma lacuna na utilização destes espaços e nos 
projetos urbanísticos no cenário atual. Entretanto para uma promoção de 
uma cidade segura, por meio de espaços públicos, é essencial que se leve 
em consideração o envolvimento da população nos processos projetuais, 
de forma incentiva-los a compreender que fazem parte “daquele” ambiente 
e por conseguinte o cuidado com o mesmo, além de gerar visibilidade, e 
consequentemente sensação de segurança por ter “olhos” ao utilizar praças, 
parque e similares. É necessário elaborar estratégias que levem a população 
a usufruírem dos locais públicos, além da promoção de infraestruturas 
básicas e mobiliário para o uso destes espaços. 

PALAVRAS-CHAVE: Espaços Públicos; Intervenções Urbanas; 
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Vulnerabilidade.

Abstract

This article analyzed and reflected on the potential of public spaces as promoters of 
healthy social relationships, and what makes these spaces vulnerable to crime and 
neglect. It was observed that the way public spaces are arranged and related to the 
city influenced the use, the sense of belonging and consequently the zeal for the 
environment and urban furniture. The agent that most influences the experience and 
employment of public spaces is the relationship that it promotes or impedes with the 
surrounding buildings and spaces, and the possibility of promoting social gatherings. 
Architectural and urbanistic interventions in which there is no participation and/or 
absence of the real need of the local population in the design of the projects resulted 
in the non-use, abandonment and marginalization of spaces, which only enhances the 
insecurity of street walking and criminality. Studies on what leads users to really use 
public spaces, based on bibliographic research on the various subjects that encompass 
architecture, urbanism and human experiences in public leisure environments, showed 
that there is a gap in their use. spaces and urban projects in the current scenario. 
However, for the promotion of a safe city through public spaces, it is essential to take 
into account the involvement of the population in the design processes, in order to 
encourage them to understand that they are part of “that” environment and, therefore, 
to take care of them. the same, besides generating visibility, and consequently a sense 
of security by having “eyes” when using squares, park and the like. It is necessary to 
elaborate strategies that lead the population to enjoy the public places, besides the 
promotion of basic infrastructures and furniture for the use of these spaces.

KEYWORDS: Public Spaces; Urban Interventions; Vulnerability.

O ESPAÇO PÚBLICO E SEU PAPEL

Os espaços coletivos tem como papel a promoção de encontros físicos, 
relações pessoais, intercâmbios econômico, intelectual, cultural e social, 
permitir livre acesso  a população. Os espaços públicos contribuem para 
a melhoria da qualidade de vidas das pessoas ao proporcionar meios de 
lazer, práticas sociais e manifestações da vida urbana por meio de encontros, 
passeios e atividades no cotiano (GARTNER, 2008; SILVA ET 2016). Além 
do mais, este espaços podem proporcionam suporte social, sendo um 
integrador entre cidade e usuários, entre os próprios moradores, ou seja, 
é um estruturador social. Eles podem ser especializados ou polivalentes,  
monofuncionais ou pluri funcionais ou seja, abranger usos específicos ou 
inúmeros usos   (NARCISO E ALEXANDRA, 2009)

Estes locais públicos são potencializadores para uma prática de atividades 
físicas e de lazer, possibilitando a adoção de um estilo de vida saudável 
e qualidade de vida. Desta forma, os parques e praças, são dotados de 
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infraestrutura física, segurança, e acessibilidade. Por estes ambientes serem 
lugares de convivência coletiva direcionadas a diversos públicos forma um 
conjunto complexo de determinantes variáveis e interligados, desta forma 
qualquer intervenção no influencia diretamente no seu uso e funcionamento 
(GARTNER, 2008).

Ao propor ou intervir num ambiente público é necessário fazer um diagnóstico 
prévio sobre os diversos usos da vizinhança e cidade e compreender as 
necessidades da população referente às interações sociais e da cidade como 
um todo. Ou seja, as mudanças não podem ser drásticas ao ao ponto de 
fazerem os moradores não se sentirem parte daquele espaço e necessitarem 
mudar para outro bairro, seja por questões como a especulação imobiliária 
ou pela insegurança. Isso quer dizer que os moradores precisam se sentir 
seguros e ter relações interpessoais e integradas ao meio urbano, além de 
suas suas residências.

As intervenções urbanas em espaços públicos, na maioria dos casos é dita 
que tem como foco melhorias voltadas ao direito da população, entretanto 
passou a ser uma estratégia de acumulação de capital e um modo de 
reprodução capitalista disfarçado por trás das ações do poder público e da 
iniciativa privada, utilizando estratégias para a captação e atração dos fluxos 
internacionais e/ou nacionais de investimento em lazer, turismo e comercio.  
Isso influencia drasticamente nas relações de formação dos espaços, nas 
estruturas sociais, culturais e econômicas, no qual reduzem-se aspectos 
como a acessibilidade, visibilidade e funcionalidade nos espaços públicos 
intensificando a crise das vivências dos espaços privados x públicos. No 
qual os os moradores muitas vezes passam a não se identificarem mais 
com o local de origem e a não se apropriem dos espaços, abandonando-os 
(NARCISO E ALEXANDRA, 2009; MAQUIAVEL 2012).

Esse processo de recuo da população após uma intervenção que não 
atendem seus anseios, é nomeada de gentrificação. O Pólo Bom Jesus, no 
Piauí, passou por este processo, posteriormente ao enobrecimento do bairro 
após uma revitalização no bairro. As antigas residências foram removidas e/ou 
reformadas com cores berrantes, abertura de pubs sofisticados, restaurantes 
e dancing bars, mudando totalmente a paisagem urbana daquele espaço, não 
envolvendo a população nas intervenções e buscar sanar suas carências. 
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Graça (2011) explana que a revitalização em Bom Jesus aprofundou as 
distância sociais e as disparidades sociabilidades nos diferentes horários e 
locais do cotidiano do bairro.  

Outro exemplo breve é do bairro Nova Luz, em São Paulo, no qual para 
revitalizar o espaço antigo que tinha muitos problemas sociais a prefeitura 
instituiu que apenas arquitetos, artistas gráficos, músicos e profissionais 
liberais estivessem a frente dos projetos de intervenção, ignorando os 
anseios e necessidades de um comércio de aproximadamente 100 empresas 
de acessórios para automóveis e motocicletas, cerca de 1.000 lojas de 
eletroeletrônicos e mais de 10 mil moradores com renda média de até 3 
salários mínimos que vivem no entorno (MAQUIAVEL, 2012). Ao pensar 
a revitalização urbana por meio de projetos sem levar em consideração 
a natureza peculiar das cidades, tendem a reproduzir os problemas que 
levaram à degradação inicial, ainda mais com a  ausência de dinamismo ou 
de usos combinados é uma grande falha a degradação da cidade.

 Segundo Neto (2012) não se deve achar que escolas, parques e moradias 
limpas criam bairros e uma cidade digna. Não há relação entre boa moradia 
e bom comportamento. Da mesma forma, não se pode responsabilizar a 
escolas na recuperação de bairros ruins. Também não deve supor que famílias 
de classe média ou de classe alta possam construir bons bairros e famílias 
pobres não. Ao olhar para a literatura brasileira sobre marginalidade, a maior 
parte dos habitantes das favelas são trabalhadores e pacíficos. A insegurança 
pública aumenta a cada ano, afastando as pessoas do convívio nas ruas 
e espaços públicos. Os altos índices de criminalidade e da ineficiência na 
promoção de soluções mais adequadas quanto a  segurança pública tem 
se mostrado um grave problema social urbano.  (OLIVEIRA, TONELLI E 
PEREIRA, 2013)

RELAÇÃO DA VULNERABILIDADE À CRIMINALIDADE E O ESPAÇO 
PÚBLICO

A forma urbana pode agregar no combate a criminalidade do meio público ao 
evitar ocorrências de atos violentos com a promoção de segurança e usos 
nos meios urbanos, possibilitando a reivindicação do uso da cidade e seus 
espaços pela população.  De acordo com Gartner (2008) a  planificação, 
o desenho e a gestão urbana e física contribuem com a prevenção da 
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criminalidade e da violência nas cidades, através de  intervenções integradas 
e sistemática dos espaços públicos. Um determinado entorno físico pode 
atrair delinquentes, facilitar delitos, impedir ou dificultar detenções e aumentar 
a insegurança em geral. Diante disto as condições mínimas que os espaços 
públicos necessitam ter é infraestrutura básicas como iluminação.

O uso diversificado de espaços e horários tem um papel importante, não pode 
ser só um espaço estético, mas principalmente social. Jacobs (2000) discursa 
que a diversidade de usos nos espaços urbanos entre bairros ou quadra 
com diversidade de usos entre os períodos dos dias são favoráveis para a 
segurança e é necessário criar espaços que sejam atraentes e interessantes 
de forma a promover interações nas ruas ao longo do dia.  Os parques 
urbanos necessitam gerar usos e espaços com propósitos diversificados para 
não serem usados esporadicamente e passarem a ficarem abandonados e  
desertos. Se isso acontecer será ruim para a vizinhança, e consequentemente 
para a cidade, gerando insegurança.

De acordo com Newman (1973) o controle do ambiente por parte dos 
seus moradores por meio da  vigilância natural, das visibilidade devido 
o posicionamento  das janelas dos apartamentos de tal maneira que os 
moradores possam observar seu entorno público, tanto exterior como interior, 
de forma natural influencia na sensação de seguranças dos usuários de 
praças e parques. Aonde não tem olhos, segundo Jacobs (2000), há medo 
de se conviver e usufruir do espaços por abrir portas para a marginalização. 
A visão de Gartner (2008), Jacobs (2000), e Newman (1973) é que 
imprescidível evitar espaços sem vigilância nenhuma, permitindo assim uma 
certa supervisão de áreas abertas. 

Para a população não abandonar e vandalizar os espaço públicos é necessário 
a apropriação e envolvimento entre moradores e usuários e o espaço. Para 
isso acontecer também é importante que os espaços sejam receptivos e 
oferecereçam usos e opções de atividades físicas, de lazer, espaços para 
crianças, locais para encontros e contato social. Gartner (2008), explana que 
a escolha do lugar para serem cometidos crimes depende de fatores como 
rotas de fuga de fácil acesso, má iluminação e pouca freqüência de pedestres.

Há também a dimensão subjetiva, a qual está relacionada com o sistema 
de significados dos objetos e depende dos modelos culturais predominantes 
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num grupo. A subjectividade da ambiência é um fenómeno que se revela 
através dos usos, dos costumes e da moda e atua na estruturação do sistema 
dos objectos funcionais, conferindo um determinado carácter à distribuição 
espacial desses objetos, desta forma a qualidade do ambiente urbano é 
construído também pelas vivências que nele se reproduzem (NARCISO E 
ALEXANDRA, 2009).

De acordo com Fernandes (2012), o conceito de qualidade, em termos amplos, 
pode ser definido como o grau que determinado serviço ou dispositivo físico 
possui para satisfazer as necessidades dos utilizadores, no qual a qualidade 
de um espaço urbano relaciona-se diretamente com a avaliação positiva 
ou satisfatória do seu desempenho. O principal indicador de desempenho 
de um espaço pode ser avaliado pelo comportamento manifestado pelos 
usuários, refletindo na maneira e  frequência com que é usado e ao nível da 
manutenção a que o espaço é sujeito.

CONCLUSÃO

Uma noção de espaço público, construída a partir das interfaces entre os 
conceitos de esfera pública e de espaço urbano necessitaria contemplar 
as relações de reciprocidade causal entre a construção social do espaço 
e a espacialização das ações sociais. Da relação entre espaço e ação, as 
práticas interativas (ações) atribuem sentidos aos lugares (espaço), que 
por sua vez contribuem para a estruturação dessas ações, promovendo a 
confluência entre o espaço urbano e a esfera pública, construtos dos quais 
a noção de espaço público retira suas principais categorias. Embora se 
constitua no espaço urbano, é possível entender o espaço público como algo 
que ultrapassa a rua; como um conjunto de práticas que se estruturam num 
certo lugar. Enquanto espaço social, um espaço público não existe a priori 
apenas como rua (que, ao contrário, é sempre rua, vazia ou não), mas se 
estrutura pela presença de ações que lhe atribuem sentidos.

Encontramo-nos, desta forma, diante um novo modelo de desenvolvimento 
urbano, que nega os valores universalistas que se vinculam com a cidade, 
caracterizada pela densidade de relações sociais e pela mistura de pessoas 
e actividades e fomenta, alternativamente, a criação de uma ideia de cidade 
de produtos, composta de elementos e tecidos soltos e desestruturados. 
Esta nova moldura espacial e funcional colocará em causa, igualmente, 
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a estruturação da rede de espaços a eles associada e, em último grau, a 
destruição da própria imagem da cidade enquanto espaço público. O carácter 
cada vez menos público dos espaços urbanos, sugere que estes estão cada 
vez menos encarados ou percebidos como espaços de pertecimento e 
afetividade. A praças, parques e jaridins deixaram de ser os principais locais 
de interacção social, passando a serem locais de encontro social pontual e 
mecânico e no qual os dinâmismos já não são controlados pelos seus atores. 
A rua não é mais um local, mas apenas uma ligação. Reconhecida pelas 
suas capacidades de trânsito de pessoas e automóveis, e não pelo facto de 
proporcionar um ambiente urbano favorável à interacção social

Deste modo, a configuração espacial e social contemporânea da própria 
cidade altera radicalmente o papel da esfera pública no conjunto das 
dinâmicas urbanas. Os espaços públicos não só estão deixando de ser o 
elemento fundamentalmente ordenador dos tecidos urbanos da cidade, como 
estão perdendo o seu papel estruturante das atividades e das interacções 
sociais urbanas, além da capacidade de ser suporte de rotinas e atividades 
comunitárias, afetando diretamente e indiretamente as o meio cultural, social 
e identitário dos seus atores e atenuando os seus níveis de uso e apropriação. 

Deste modo, percebe-se que estamos caminhando para uma progressiva 
degradação física e simbólica dos espaços urbanos, pois apesar das 
“habituais intervenções estéticas redentoras” sobre os espaços públicos dos 
centros históricos – que apesar do seu simbolismo representam actualmente, 
uma fracção cada vez mais pequena do território urbano – todos os outros 
espaços da cidade se fecham sobre si e se esvaziam de sentido.

Reforçada pelas dinâmicas poderosas do urbanismo de produtos, pela 
submissão ao mercado imobiliário e pela força económica da especulação 
privada, sentimos progressivamente a sintaxe dos objetos-mercadoria a 
substituírem a cidade do intercâmbio e da diversidade

 

Perante um panorama em que a esfera privada penetrou em todas as 
dimensões da imagem e da cultura urbanas é já difícil encontrar as fronteiras 
entre os territórios e as esferas públicas e privadas da cidade. Encontramos 
os sinais desta, gradual e colectivamente aceite, mutação manifestadas 
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em fenómenos tão diversos como: o crescente número de condomínios 
fechados; as concessões privadas de largos e praças a parques de 
diversões, esplanadas ou demonstrações comerciais; as parcerias entre 
entidades públicas e privadas para a construção de jardins ou arranjos 
urbanísticos, associados frequentemente à exploração privada de parques 
de estacionamento a eles agregados; na parafernália de outdoors e 
equipamentos urbanos que funcionam enquanto suportes comerciais; nos 
anúncios debitados pelas televisões e écrans presentes cada vez mais nos 
transportes e espaços públicos urbanos; ou mesmo em fenômenos de maior 
dimensão como a construção de cidades simuladas dentro da própria cidade, 
como os parques temáticos, os festivais de rock ou as cidades empresariais. 

Estes modelos de construções de cidade retiram o domínio público das suas 
prioridades e potencia a afirmação crescente do privado. A esfera pública 
perde progressivamente o seu papel de elemento estruturador das rotinas 
urbanas, enquanto que o espaço público urbano representa, em muitos 
casos, apenas um espaço residual entre edifícios e vias

Reflexo de uma extensa crise de valores, identificamos em muitos novos 
comportamentos colectivos uma evidente “agorafobia”, decorrente de um 
medo ou desconforto na utilização do espaço público, dado que este não é 
reconhecido como um espaço protector, nem como um espaço protegido. Isto 
é, não proporciona segurança ou apresenta utilidade, a um conjunto alargado 
de indivíduo (GRAÇA, 2011)

Percebe-se que a negligência a falta de atenção aos espaços públicos 
gera possibilidades para  má uso, vulnerabilidade para a criminalidade e 
abandonos desses espaços, no qual os moradores ficam recluso em suas 
residência ou preferem usar espaços de lazer privativos devido ao sentimento 
de insegurança.

Encontramo-nos, desta forma, perante um novo modelo de 
desenvolvimento urbano [...] a praça ou jardim não são mais os locais 
de interacção social por excelência, mas locais de encontro social 
pontual e cujos mecanismos dinâmicos já não são controlados pelos 
seus actores. A rua não é mais um local, mas apenas uma ligação. 
Reconhecida pelas suas capacidades de trânsito de pessoas e 
automóveis, e não pelo facto de proporcionar um ambiente urbano 
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favorável à interacção social (GRAÇA, pág. 4, 2011)

Há uma progressiva degradação física e simbólica dos espaços urbanos no 
qual todos os outros espaços da cidade se fecham sobre si e se esvaziam 
de sentido reforçada pelas dinâmicas do urbanismo de produtos, pela 
submissão ao mercado imobiliário e pela especulação privada, resultando na 
substituição da cidade do intercâmbio e da diversidade. 

É perceptível que a sensação insegurança está impregnada nas ruas ao 
analisar os fenómenos tão diversos e livremente aceito pela população como: 
o crescente número de condomínios fechados; as concessões privadas 
de largos e praças a parques de diversões; as parcerias entre entidades 
públicas e privadas para a construção de jardins ou arranjos urbanísticos; 
construção de cidades simuladas dentro da própria cidade, como os parques 
temáticos, os festivais de rock ou as cidades empresariais. Desta forma a 
esfera pública está perdendo progressivamente o sua prepoderância de 
elemento estruturador urbano.
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Resumo

O presente artigo tem suas bases em pesquisas realizadas no âmbito do Laboratório 
da Habitação e Inovação (LABHAB+INOVAÇÃO UEMA) com a perspectiva de que o 
estudo mais aprofundado das dinâmicas urbanas impostas ao território pode ser de-
terminante para soluções de projeto mais congruentes com as demandas emergentes 
na atualidade. As sucessivas modificações no tecido urbano, ocorridas a partir das 
circunstâncias de ocupação do território, podem ser melhor compreendidas na medi-
da em que se estabelece uma metodologia de abordagem que transcende a simples 
observação e manuseio da forma urbana. A identificação dos elementos compositi-
vos aliada à observação das dinâmicas humanas no território aponta para os fatores 
que contribuem para o grau de vitalidade urbana presente nos ambientes em estudo, 
lançando um olhar sobre a maneira como a morfologia urbana pode interferir e gerar 
impactos ambientais variáveis. Partindo dessa premissa, a pesquisa estabeleceu re-
cortes espaço-tempo de modo a determinar um denominador comum entre duas áreas 
em estudo, respectivamente localizadas nos bairros do São Francisco e Ponta D’Areia 
na cidade de São Luís, Maranhão. O objetivo principal da investigação dedicou-se a 
compreender e estreitar a comunicação acerca do planejamento urbano com ênfase 
nas pessoas como forma de estimular a vitalidade urbana associada ao espaço pú-
blico, e seus impactos do ponto de vista nas dinâmicas urbanas e ambientais. Para 
tanto, foram realizados percursos exploratórios a fim de entender as dinâmicas sociais 
urbanas rotineiras, bem como, a contribuição do ponto de vista dos moradores e usuá-
rios em geral, que juntamente com o levantamento técnico serviram de base para a 
construção de matrizes temáticas para composição do diagnóstico dos trechos. Em 
seguida, deu-se a divisão do ambiente em subáreas, e o estabelecimento de critérios 
para avaliação preliminar. Ademais, a identificação preliminar de componentes determi-
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nantes para a sustentabilidade e de aspectos da morfologia e das dinâmicas urbanas 
culminando com a produção das matrizes temáticas, ora importantes ferramentas de 
validação. O estudo pode contribuir de forma expressiva para a compreensão das rela-
ções indivíduo-ambiente em áreas costeiras, permitindo a compreensão das dinâmicas 
urbanas impostas ao território no cotidiano a ser apresentado, os impactos ambientais 
e espaciais resultantes de planejamento urbano que já se mostra ineficaz, quando con-
siderados a proteção dos aspectos relacionados à escala e à possibilidade de incentivo 
ao pedestrianismo, como ferramenta para contribuir na qualidade de vidas das cidades. 
Este artigo se propõe a contribuir para o estabelecimento de diretrizes projetuais com 
vistas à promoção de desenvolvimento urbano local, com base nas análises técnicas e 
diagnósticos das áreas elencadas.

PALAVRAS-CHAVE: Vitalidade Urbana; Dinâmicas Sociais Urbanas; Desenho Urba-

no.

Abstract

This article is based on research conducted at the Housing and Innovation Laboratory 
(LABHAB + UEMA INNOVATION) with the perspective that a deeper study of urban 
dynamics imposes that the territory may be determinant for more congruent project so-
lutions with emerging demand in the region. present. Successive changes in the urban 
fabric, arising from the circumstances of occupation of the territory, can be better un-
derstood by establishing an approach methodology that transcends simple observation 
and the handling of urban form. The identification of composite elements coupled with 
the observation of human dynamics in the territory does not consider the factors that 
contribute to the degree of urban vitality present in the study environments, starting a 
look at how urban morphology can interfere and cause environmental damage. Based 
on this premise, research established a limited time frame to determine a common de-
nominator between two areas of study, respectively located in the São Francisco and 
Ponta D’Área neighborhoods in the city of São Luís, Maranhão. The main objective of 
the research is to understand and restrict communication about urban planning with em-
phasis on people as a way to stimulate the urban vitality associated with public space, 
and its impacts from the point of view on urban and environmental dynamics. To this 
end, exploratory pathways were carried out with the objective of understanding routine 
urban social dynamics, as well as contributing to the point of view of residents and 
users in general, who use the technical examination to construct thematic matrices for 
the composition of the diagnostic sections. Subsequently, the environment was divided 
into subareas, and the criteria for preliminary assessment were established. In addi-
tion, a preliminary identification of sustainability-determining components and aspects 
of morphology and urban dynamics culminates in the production of thematic matrices, 
or important validation tools. The study can contribute significantly to the understanding 
of the individual relationships of the environment in coastal areas, allowing the unders-
tanding of the urban dynamics imposed to the unusual territory to be reproduced, the 
environmental and spatial effects of urban planning that already shows ineffective when 
considering the protection of aspects related to scale and the possibility of incentives 
for pedestrians, as a tool to contribute to the quality of life of cities. This article aims to 
contribute to the establishment of guidelines designed to promote local urban develop-
ment, based on technical analysis and diagnostics of the listed areas.

KEYWORDS: Urban Vitality; Urban Social Dynamics; Urban design.



Planejamento Urbano

1. INTRODUÇÃO

O presente artigo explora uma das dimensões da cidade, aquela responsá-
vel pela sua materialização formal, condição que se consolida a partir das 
convergências e oposições presentes na sociedade. Cidadãos de diferentes 
origens, culturas e experiências, são forças motrizes para os mais diferen-
tes processos de expansão do espaço urbano. Compreender as dinâmicas 
sociais nesses ambientes pode contribuir de maneira determinante para o 
tratamento de questões relacionadas ao processo de deterioração e do esva-
ziamento de áreas centrais do tecido citadino. 

Debruçando-se sobre o estudo de algumas áreas nas cidades brasileiras, 
observa-se um acelerado fenômeno de ocupação impulsionando uma urba-
nização fragmentada, a partir do que, setores antes caracterizados como pe-
quenos agrupamentos de moradias, cresceram em um processo de espraia-
mento, desconectados entre si, transformando-se em conjuntos habitacionais 
monótonos, isolados e sem identidade compositiva. 

Esta expansão se deu, em parte, estimulada por planos de incentivo à mora-
dia de iniciativa dos governos, paralelamente à expansão dos assentamen-
tos subnormais, de crescimento espontâneo, que surgem como resposta à 
demanda habitacional crescente das famílias de todos os perfis de renda. 
O modelo de cidade mais compacto e pedonal foi substituído por um que 
prioriza maiores espaçamentos, menores densidades e maiores distâncias, a 
serem percorridas por veículos.

São Luís do Maranhão, quarta maior cidade do Nordeste do Brasil (IBGE, 
2016), também passou pelo referido modelo de expansão, responsável por 
uma configuração metropolitana que abrange ao menos, seis municípios. 

O presente artigo se utiliza de estudos de caso realizados no âmbito do La-
boratório da Habitação e Inovação UEMA (LABHAB+INOVAÇÃO), entre os 
anos de 2017 a 2018. Nesse sentido, são apresentados estudos realizados 
nos bairros do São Francisco e da Ponta da D’Areia, respectivamente, em 
que estabeleceu-se correlação entre as dinâmicas urbanas e os caracteres 
compositivos impressos no território.

Considerando-se a dimensão de organismo complexo que se vincula à  ci-
dade, em parte, é possível construir um repertório acerca das variáveis que 
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atuam nos processos compositivos das cidades que compõem a região me-
tropolitana de São Luís, e, em grande medida,  as situações de causalidade 
que podem ser identificadas no que tange à performance dos diferentes es-
paços,  públicos e privados, e de que maneira repercutem na interação da 
sociedade com a cidade. A compreensão dos diversos fatores e suas corre-
lações, compreendendo as peculiaridades resultante das combinações entre 
os diferentes elementos, revelando potencialidades e fragilidades. 

O presente artigo encontra-se estruturado em três capítulos, que exploram a 
territorialidade na perspectiva das dinâmicas humanas urbanas impostas a 
diferentes trechos na cidade de São Luís.

Inicialmente, expondo o contexto da expansão urbana na capital do Mara-
nhão, para adentrar no contexto histórico das áreas estudadas. Em seguida, 
aplica-se um procedimento metodológico de abordagem multimétodo, com 
foco na leitura desses recortes da cidade, a partir da análise de diversos fato-
res urbanos e sensoriais a serem validados através da produção de matrizes 
temáticas, as quais poderão servir de embasamento para futuras propostas 
de intervenção urbanas nas referidas áreas.

2. RESULTADOS DO PROCESSO DE FORMAÇÃO URBANA IMPRESSOS 
NOS TERRITÓRIOS ESTUDADOS

Compreender o processo de urbanização das diferentes cidades brasileiras, 
perpassa pela capacidade de se entender como estas passaram de peque-
nos aglomerados, alguns, de natureza patrimonial histórica, para cidades que 
que comportam o resultado demográfico de grandes êxodos rurais ocorridos 
ao longo do século XX. Um organismo vivo, multidimensional, composto de 
elementos de natureza material e imaterial, em constante transformação para 
se ajustar às demandas da sua população, situação em que os espaços pú-
blicos funcionam como um termômetro para a compreensão do desencadear 
da história e da identidade local. 

O grau de complexidade que se impõe ao procedimento de análise é grande, 
e, nessa oportunidade, optou-se pelo estabelecimento de recortes temporais 
e espaciais, além da delimitação de limites quanto à abordagem, aplicação 
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de certa quantidade de critérios de natureza temática às áreas selecionadas.

Diferentes elementos estão associados ao traçado urbano, responsáveis por 
delimitar de forma clara os espaços privados e públicos, caso das ruas e 
calçadas, ao mesmo tempo, unidades básicas constitutivas do desenho ur-
bano e ambientes vivenciais que determinam o acesso aos diferentes usos 
na cidade. Desta forma, pode-se dizer que tratam-se elementos definidores 
das características do local, nas diferentes escalas de tempo, influenciando 
diretamente nos aspectos de vitalidade da sua localidade.

Com respeito aos quesitos analisados, mobilidade e composição urbana, al-
guns pontos tornam-se relevantes, tais como a forma de inserção  das novas 
edificações, a setorização dos usos, a priorização na lógica automobilística, 
em detrimento da pedonal, determinando o evoluir de um tecido urbano que 
se estrutura em grandes complexos viários sem a devida consideração quan-
to à escala de bairros e as necessárias conexões. 

O fenômeno torna-se nítido mesmo nas capitais, cidades em grande medida, 
planejadas, a exemplo da cidade de Goiânia, Belo Horizonte, com apogeu na 
formação de Brasília. Na cidade de São Luís, esse processo reverberou na 
forma de pensar a cidade, no desejo de “preservar” a mancha urbana históri-
co, delimitada por um Complexo Viário, interligada à um novo tecido urbano, 
nos ditames impostos pelo pensamento moderno. 

2.1. Contexto de evolução da mancha Urbana da cidade de São Luís 

A cidade de São Luís, capital do Maranhão, até a década de 40 concentrou-se 
na região central, bem delimitado, de traçado ortogonal predominante. De for-
ma resumida, tem-se que a ocupação da cidade evoluiu adotando as carac-
terísticas das ocupações lusitanas: cidade alta, concentrando as atividades 
administrativas, religiosas e militares; e a cidade baixa, voltada à atividade 
comercial. (IPHAN et al., 2004). A partir de então, deu-se sua principal frente 
de expansão pelo Caminho Grande, que se constitui o crescimento partindo 
do núcleo central seguindo para o bairro do Anil. Posteriormente, durante a 
década de 50 a partir do Plano de Expansão da Cidade de São Luís (1958) 
elaborado pelo engenheiro e ex-prefeito Ruy Mesquita, tendo como objetivo 
dispor das áreas que deveriam estabelecer conexões  para consolidação das 
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áreas portuária e industrial, fomentando dessa forma o desenvolvimento e 
crescimento da cidade no sentido norte e sul da ilha, facilitando o acesso às 
praias e mantendo a área administrativa no Centro Histórico. Na visão de 
Mesquita “a parte central de São Luís está limitada... ou a cidade cresce em 
sentido vertical ou se expande pelas áreas compreendidas entre o Rio Anil e 
o mar e o Rio Bacanga e a baía de São Marcos” (MESQUITA, 1958).

Figura 01: Mapa de evolução urbana da cidade de São Luís. Fonte: INCID, 2010.

O elemento decisivo na expansão imobiliária e turística da cidade em meados 
do século XX, deu-se por ocasião da construção da Ponte Governador José 
Sarney (Ponte do São Francisco). A comunidade germinal existia antes da 
construção da ponte, o bairro do São Francisco e era constituída por famí-
lias de pescadores e lavradores, até a década de 60. Uma vez construída a 
ponte, parte dos residentes do povoado foram indenizados para a realização 
de obras de melhorias urbanas no local. Tal processo possibilitou que, em 
curto tempo, a área adquirisse importância no contexto urbano da cidade, 
agregando-se ao contexto urbano central, com ênfase ao eixo de comércio, 
novos conjuntos de residências voltados à classe média e oferta de serviços.

Considerado a área nobre da cidade, tendo em vista os novos padrões 
de moradia e planejamento que adotava, o bairro do São Francisco 
apresenta o traçado urbano ortogonal estruturado por grandes ave-
nidas, típico do urbanismo modernista, onde se implantaram quadras 
maiores e edificações soltas nos lotes. (GUIA DE ARQUITETURA E 
PAISAGEM/SÃO LUÍS E ALCÂNTARA, p. 292)

Sequência à região do São Francisco, tem-se o bairro da Ponta D’Areia, evo-
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luiu ao longo das praias, seu processo de urbanização iniciou-se no final do 
séc. XVII, com a construção do Forte de Santo Antônio da Barra, equipamen-
to militar de natureza administrativa votado à defesa das riquezas geradas na 
porção norte da ilha, edificação tombada como Patrimônio Histórico e Cultu-
ral pelo IPHAN.

Devido ao seu posicionamento geográfico, a evolução da urbanização desta 
região restringiu-se inicialmente, a grupos de espaçados de casas de pesca-
dores, bares e residências de veraneio, funcionando como uma instância de 
lazer para os moradores da cidade em busca das praias. A mudança deste 
quadro teve início a partir da elaboração do Plano Diretor na década de 70, 
onde ficou estabelecida a pretensão de um Projeto de Urbanização da Ponta 
D’Areia em virtude das potencialidades da região como um ponto de referên-
cia turística. 

Com o propósito de planejar e valorizar esta área fez-se necessário abor-
dagem quanto à questão das construções irregulares ali existentes, para 
solucionar a questão a prefeitura de São Luís solicitou junto ao Patrimônio 
Imobiliário da União, que toda o domínio útil da região fosse transferido para 
a posse do Patrimônio do Estado. Posterior à retirada dos moradores que ali 
residiam, foi elaborado um projeto de loteamento para a região, cabendo a 
Sociedade Anônima de Melhoramentos e Urbanismo da Capital (SURCAP) 
esta atribuição. Essa proposta urbana influenciou o mercado imobiliário do 
local, influenciando no processo de gentrificação da região. O processo foi 
favorecido pela construção da Avenida Maestro João Nunes, via conectora 
que, também, provocou o represamento do Igarapé da Jansen, resultando 
na Laguna da Jansen, que ligava o bairro do São Francisco ao futuro bairro 
da Ponta D’Areia, facilitando assim, a mobilidade com relação ao acesso do 
Centro às praias.

3. PROCEDIMENTO METODOLÓGICO VINCULADO ÀS DINÂMICAS TER-
RITORIAIS 

A necessidade de compreensão das dinâmicas urbanas faz-se necessária 
como ferramenta de validação. Essa análise é de suma importância para ca-
talogar as potencialidades e os problemas das áreas analisadas, desta forma 
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permite elaborar diagnósticos mais precisos que vão gerar as matrizes temá-
ticas, sendo uma ferramenta importante para desenvolver diretrizes técnicas 
para as futuras propostas de intervenção urbana. 

A princípio foram realizadas diversas visitas, incluindo-se percursos explora-
tórios no bairro da Ponta D’Areia, com amostragem estabelecida no período 
de fevereiro a maio de 2018, e no São Francisco, de setembro a dezembro 
de 2018, recortes estabelecidos na cidade de São Luís do Maranhão, em 
dias e horários diferentes permitindo a obtenção de informações relativas às 
dinâmicas impostas no território.

Levantou-se as condições de infraestrutura urbana, condições de uso e ocu-
pação de lotes, dinâmicas e impressões conferidas no território, realização 
de entrevistas com moradores e frequentadores do local acerca dos aspectos 
que estavam sendo estudados. Tendo como propósito compreender através 
de diversos critérios as práticas impostas e as interações sociais com o meio 
urbano. 

Com base em todo o material levantado foram construídos mapas técnicos - 
denominados matrizes temáticas - com informações relevantes para análise 
urbana do local, como por exemplo, insolação e ventilação, fluxos viários, 
tipos de usos do lote, espaços edificados e não-edificados, entre outras. As 
matrizes constituem-se importantes ferramentas de validação de dados cole-
tados em campo, enfraquecendo o processo de análise e diagnóstico, tanto 
de forma isolada e como em sobreposições.

Desta forma, os dados se complementam e justificam diversas situações do 
cotidiano urbano.  

A metodologia adotada para a geração das matrizes pode ser dividida em três 
campos de fundamentais: aspectos naturais, aspectos urbanos e aspectos 
sensoriais. 

Partiu-se da compreensão dos atributos físicos da área, abrangendo sobretu-
do a vegetação, ventilação e insolação, de modo a entender o ambiente natu-
ral no qual o tecido urbano está inserido. Compreendido o local, passou-se a 
analisar os aspectos formais do ambiente urbano, embarcando a diversidade 
de usos, cheios e vazios, condições de fachadas, fluxos/mobilidade. 

Por fim, foi elaborado o conjunto de matriz focando sobre a dinâmica urbana 
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dos transeuntes e moradores com o ambiente urbano, tentando expor de 
modo visual o campo das sensações. A aplicação de questionários foi essen-
cial para formação das matrizes de sensação de insegurança. 

4. ANÁLISE MATRICIAL DOS RECORTES URBANOS

O presente capítulo pretende estabelecer algumas considerações acerca das 
áreas estudadas, de forma parcial, tendo em conta a ênfase estabelecida 
acerca de alguns pontos ora analisados e diagnosticados.

O recorte de estudo para concepção das matrizes compreendeu trechos no 
bairro do São Francisco, as primeiras quadras adjacentes a Avenida Mare-
chal Castelo Branco, e no bairro da Ponta D’Areia, as quadras localizadas 
ao longo da Av. Dr. Jackson Kepler Lago, até o memorial Bandeira Tribuzzi.

O sentido dos ventos e a orientação solar são aspectos que influenciam a 
disposição das edificações e a composição urbana. Em ambos os bairros de 
estudo, percebe-se como o próprio traçado urbano favorece ou não a venti-
lação, além da própria legislação urbanística vigente que tem uma limitação 
de pavimentos nesta região, evitando assim as ilhas de calor na área central 
da cidade. Através da análise das matrizes de vegetação e insolação levando 
em consideração o clima quente e úmido da capital maranhense é notório 
a deficiência de vegetação urbana no espaço público, fato claro em ambos 
os trechos, que funciona como um obstáculo para a caminhabilidade. Em 
relação ao aspecto da ventilação a situação é favorável, considerando sua 
influência em relação a localização, estando próximo a Laguna da Jansen, 
praias e ao Rio Anil. 

Figura 2: Matriz de vegetação, ventilação e insolação no bairro do São Francisco. Fonte: Arquivo 
Pessoal, 2018.
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Figura 3: Matriz de ventilação e insolação no bairro da Ponta D’Areia. Fonte: Google mapas, com 
alterações do autor, 2018.

Figura 4: Matriz de vegetação no bairro da Ponta D’Areia. Fonte: Google mapas, com alterações 
do autor, 2018.
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Admitindo-se o ambiente natural onde os bairros de estudo estão situados, 
buscou-se entender como o ambiente urbano foi formado, através do levan-
tamento da identificação e evolução dos usos e o ambiente construído. Ao 
proceder tal observação, foi possível notar que o São Francisco é uma região 
consolidada, com lotes menores e poucos espaços disponíveis, ao passo que 
a Ponta D’Areia possui uma urbanização mais recente, com lotes maiores e 
muitos espaços disponíveis para especulação imobiliária. 

Nota-se uma ampla diversidade na Av. Castelo Branco, com predominância 
do caráter comercial, funcionando em sua maioria no horário comercial pa-
drão, das 8h às 18h, influenciando diretamente na atividade noturna do bair-
ro. No período noturno, as dinâmicas urbanas associadas ao comércio são 
isoladas e concentradas nas proximidades da praça do São Francisco, en-
contrando-se apenas farmácias e quiosques de lanches. A função residencial 
é encontrada nas ruas e quadras adjacentes à avenida principal do bairro. 
Embora esta área esteja em um ponto bem localizado e possui uma grande 
pluralidade de usos há um grande número de imóveis fechados para negocia-
ção e com base em entrevistas isso se deu a diversas questões que deses-
timulam o investimento comercial no bairro, como por exemplo, a deficiência 
em infraestrutura e intervenções urbanas mal planejadas. 

Figura 5:  Matriz de usos do solo no bairro do São Francisco. Fonte: Arquivo Pessoal, 2018.

Enquanto que o outro trecho de estudo, na Ponta D’Areia, possui um aspecto 
predominantemente residencial, com espaçado comércio e lotes com áreas 
livres. Na região norte há uma concentração de condomínios residenciais, 
com grandes lotes e alta verticalização. Nesta área encontra-se baixa diver-
sidade de usos, apresentando pontos comerciais em locais pontuais, em sua 
maioria próximo às áreas hoteleiras e principais avenidas. 
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A diversidade de uso é um fator crucial para compreendermos como a pre-
sença ou ausência das premissas de vitalidade impactam no tecido urbano e 
como elas estão diretamente relacionadas à qualidade de vida das pessoas 
nas cidades. É um aspecto chave para sobrepor com as informações das 
próximas matrizes e destrinchar questões urbanas que estão relacionadas às 
problemáticas cotidianas. Como já frisava Speck (2012, p. 102),

[...] Cidades caminháveis, com bairros densos, vibrantes e de uso misto, ofere-
cem aos residentes um estilo de vida que combina oportunidade econômica e 
social superior com custo de transporte, tanto em tempo como em dinheiro [...] 

Figura 6: Diversidade de Usos no bairro da Ponta D’Areia. Fonte: Arquivo Pessoal, 2018.
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No que tange ao fator ocupação do espaço, este interfere em diversas ques-
tões urbanísticas e econômicas de uma determinada área. Nesta fase, priori-
zou-se a percepção e correlação dos cheios, lotes edificados, e vazios, lotes 
não edificados. No recorte localizado no bairro do São Francisco, a principal 
área de ocupação depois da construção da Ponte Governador José Sarney, 
é a principal área comercial e mais adensada do bairro, há poucos terrenos 
vazios, porém alguns destes se tornaram áreas de descarte irregular de lixo, 
interferindo na sensação de segurança destas áreas. Em contrapartida, a re-
gião da Ponta D’Areia possui uma ocupação mais recente, com lotes maiores 
e se tornou ao longo dos últimos anos uma área supervalorizada, possuindo 
muitas áreas para futuras construções.

Figura 7:  Matriz de cheios e vazios no bairro do São Francisco. Fonte: Arquivo Pessoal, 2018.

Figura 8:  Matriz de cheios e vazios no bairro da Ponta D’Areia.

Fonte: Google mapas, com alterações do autor, 2018.
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Em relação ao deslocamento o bairro do São Francisco está localizado em 
uma área de ligação entre o centro, áreas residenciais e praias, dessa forma 
possui um fluxo intenso de veículos, além de possuir uma grande quantidade 
de linhas de transporte público, que favorece a própria diversidade de usos 
e o fluxo pedonal neste recorte, tendo escolas e instituições de prestações 
de serviços que tornam-se pólos concentradores de pessoas para essa área. 
Observa-se que os principais pontos de retenção, estão localizados nos si-
nais de trânsito, próximo a ponte e a rotatória. No trecho da Ponta D’Areia o 
fluxo é baixo, intensificando em horários de picos e com eventos na região 
do espigão costeiro, a região possui poucas linhas de transporte público, haja 
vista o uso predominante de carro pelos moradores, dificultando o acesso 
para o restante da população das atrações turísticas da área.

Figura 9: Matriz de fluxos e mobilidade no bairro do São Francisco. Fonte: Arquivo Pessoal, 2018.



Planejamento Urbano

Figura 10: Matriz de Mobilidade no bairro da Ponta D’Areia. Fonte: Google mapas, com alterações 
do autor (2018).

Em relação ao estado de condições de fachadas fez-se necessário este le-
vantamento para correlacionar ao status de atividade dos lotes no bairro do 
São Francisco devido à percepção durante o percurso sobre o estado visual 
das edificações. Como já mencionado neste trecho existem muitos imóveis 
fechados, a maioria para negociação de aluga-se ou vende-se, esse aspecto 
intrínseco ao trecho foi notório pelo aumento da ociosidade imobiliária na 
área nos últimos anos. Compreendendo a existência dessa evasão fez-se 
necessário gerar uma matriz de atividade do lote que reflete nas condições 
de fachadas dos imóveis, que de certa forma influencia no fluxo de pessoas e 
nas diversas possibilidades de interação urbana para o local.

Analisando o trecho como um todo percebe-se que a maioria dos prédios fe-
chados estão em estado regular e ruim, refletindo que a aparência do prédio 
está intimamente ligada à sua ocupação. O aspecto de degradação visual 
influencia na atratividade urbana, sendo capaz de incitar a rejeição por parte 
dos transeuntes e empresários, pois é uma condicionante de valor relevante 
para investimentos imobiliários, influenciando na sensação de insegurança 
para os pedestres. 

Figura 11: Matriz de condições de fachadas no bairro do São Francisco. Fonte: Arquivo Pessoal, 2018.

Figura 12: Matriz de status de atividade do lote no bairro do São Francisco. Fonte: Arquivo Pessoal, 2018.
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Desta forma, este contexto promove vazios na malha urbana, possivelmente 
ocasionados por um conjunto de diversas questões já mencionadas. Ao se 
correlacionar alguns fatores urbanos, verifica-se pontos em comum, como o 
caso da maioria dos lotes inativos e infraestrutura inadequada promovem a 
sensação de desconfiança e medo para os pedestres. 

Figura 13: Matriz da relação de condição de fachada, com o status de atividade do lote e sensação de inse-
gurança. Fonte: Arquivo Pessoal, 2018.

As fachadas são elementos essenciais para compreensão da vitalidade urba-
na da região como já foi mencionado, no trecho da Ponta D’Areia foi estudado 
a atividade das fachadas. Levando em consideração o seguinte aspecto, as 
fachadas que possuem algum tipo de atividade que proporcione interação 
com o externo é uma fachada ativa, podendo ser um comércio, escola, pres-
tação de serviço, já a fachada que não há uma atividade é inativa. Visuali-
zando o resultado da matriz é claro a deficiência de interação urbana com o 
espaço público, sendo correlacionado a predominância de condomínios re-
sidenciais, estes são compostos por grandes muros ou elementos vazados, 
tendo o rompimento da monotonia pelas portarias de acesso. Há a presença 
de fachadas ativas em locais pontuais na porção sul do trecho, através da 
inserção de empreendimentos comerciais com atividade no horário comercial 
e bares e restaurantes com funcionamento no turno noturno. Essa variação 
de turnos contribui para a dinâmica urbana do local, pois influencia no fluxo 
de pessoas em horários distintos. 
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Matriz 14 – Fachadas ativas e inativas. Fonte: Google mapas, com alterações do autor (2018)

Ao longo do percurso exploratório adotou-se o critério de nível de sensação 
em relação a segurança dos trechos utilizando além dos aspectos técnicos 
das visitas, mas também a opinião dos entrevistados. Tratando-se de um 
fator subjetivo foram levados também em consideração a qualidade dos es-
paços públicos e a interação das pessoas com os lugares, observando a au-
sência indivíduos, bem como de espaços públicos convidativos, confortáveis 
e acessíveis, dentre outros fatores já trabalhados anteriormente. 

No bairro do São Francisco as extremidades são as áreas que causam maior 
sensação de insegurança por parte dos transeuntes, que estão em áreas 
com maior registro de terrenos vazios, lotes desocupados e em estado de 
abandono, dificuldade de acesso em alguns pontos e o pouco fluxo de pe-
destres nessas áreas. No outro trecho percebeu-se que as quadras próximas 
ao Igarapé da Jansen promoviam maior sensação de insegurança, haja vista 
a deficiência em iluminação pública, a falta de mobiliário urbano, a existência 
de muitos lotes vazios, alguns destes cercados e outros murados. A área do 
espigão da Ponta D’Areia e seu entorno demonstravam maior segurança, 
principalmente à noite, devido a presença de pessoas, quiosques itinerantes, 
brinquedos que contribui para movimentar a região, além da presença do 
posto policial presente junto ao Memorial Bandeira Tribuzzi.
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Figura 15: Matriz de sensação de segurança no bairro do São Francisco. Fonte: Arquivo Pessoal, 2018.

Figura 16: Matriz de sensação de segurança no bairro da Ponta D’Areia. Fonte: Google mapas, 
com alterações do autor (2018).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A promoção da vitalidade urbana é um elemento primordial no processo de 
incentivar a sociedade ao uso de suas plenas capacidades e alcance de no-
vas oportunidades. Por mais distinta que sejam as comunidades, é essencial 
a existência de espaços caminháveis, acessíveis e diversos, para propiciar 
uma maior interação urbana. Percebe-se como vitalidade está intensamente 
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vinculada a pensar a cidade em suas inúmeras dimensões, entendendo os 
anseios da sociedade.

Nesse processo, o foco deve ser sobretudo nos pequenos elementos, que 
constituem uma dinâmica urbana satisfatória. Ruas, calçadas, fachadas. A 
partir do aparato teórico, tornou-se possível compreender a lógica com a qual 
os planejadores do passado imaginaram a cidade e como isso veio a cul-
minar no atual desenho de nossos espaços urbanos. A análise dos trechos 
do São Francisco e da Ponta D’Areia, na cidade de São Luís, possibilitou a 
compreensão de como o pensamento moderno norteou o projetar em todo o 
país, reverberando também na nossa cidade nos novos bairros, incluídos os 
supracitados.

A metodologia adotada foi a base para compreender os aspectos positivos 
e negativos do bairro. Ao sobrepor os dados das matrizes, muitas condicio-
nantes estavam relacionadas, produzindo efeito de causa e consequência. 
Resultando em um diagnóstico denso que norteará todo o processo de recu-
peração do espaço público como ferramenta crucial para promover a vitalida-
de urbana. A partir dos estudos sobre a área de recorte, tornou-se possível 
observar a necessidade em repensar aquele espaço, quebrando a monotonia 
das vias, alterando principalmente a dimensão das fachadas e dos espaços 
de transição.

Desse modo o ente público deve interferir no espaço público a partir de es-
tudos específicos na área com o objetivo de priorizar o homem e a interação 
deste com o seu igual. Além disso, deve nortear os espaços privados para 
tomarem escolhas que propiciem a formação de cidades mais pedonais e 
amigáveis. Nesse contexto, bonificar empreendimentos que tomam por es-
colha fazer uso das fachadas ativas se revela uma atitude positiva, enquanto 
aqueles que edificam construções que incentivem espaços segregados e que 
neguem a cidade, deverão arcar com os custos de tal escolha.

Para futuros trabalhos, recomenda-se estudos do uso em outros contextos 
urbanos na ilha de São Luís. A cidade possui regiões de dimensões e épocas 
distintas, necessitando de respostas específicas para demandas diferentes. 
O arquiteto e urbanista deve estar atento a cidade na qual atua, sempre bus-
cando meios para impulsionar a interação entre pessoas de forma instantâ-
nea ou permanente, tentando melhorar cada vez mais a vida urbana.
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Resumo

O transporte coletivo interestadual semiurbano, de acordo com a definição da Agência 
Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) em consonância com Decreto Federal nº 
8.083/2013, é aquele que possui características de transporte urbano cujos motivos 
de viagem de seus usuários são, predominantemente, trabalho e estudo, além de 
permitir as viagens de passageiros em pé e o controle do acesso no ônibus por catraca, 
ligando cidades de distintas Unidades Federativas. Segundo dados da ANTT (2017), 
o sistema tem uma demanda média de 112 milhões de passageiros por ano, presente 
em todas as regiões do Brasil, em que a maioria das cidades que contam com o serviço 
localizam-se em aglomerados urbanos, sendo o mais expressivo aquele localizado 
na Área Metropolitana de Brasília (AMB), composto por Distrito Federal e municípios 
goianos circunvizinhos (Entorno). Para o IBGE (2017), a urbanização é o principal 
processo indutor da integração entre os municípios componentes de um arranjo 
populacional, em particular com relação ao núcleo, podendo resultar num processo 
de contiguidade da mancha urbana e expressivo fluxo de pessoas por motivo de 
trabalho e/ou estudo. Neste sentido, a presente pesquisa mostra a relação da distância 
entre as cidades quanto ao centro polarizador, com os fluxos dos deslocamentos 
pendulares com foco no transporte coletivo; tendo como estudo de caso a AMB que 
conta com aproximadamente 4,5 milhões de habitantes, segundo estimativa do IBGE 
(2018), sendo a terceira maior aglomeração urbana do país. Com base na pesquisa 
bibliográfica e diagnóstico dos planos diretor e de transporte do Distrito Federal, 
discutiu-se como o processo de ocupação do território na AMB estruturou a rede de 
linhas de ônibus interestadual semiurbana no Entorno. Apoiado nos dados recentes 
do IBGE sobre a urbanização na AMB, constatou-se que a ocupação dispersa e 
polinucleada, bem como a polarização exercida pelo Plano Piloto contribui para altos 
índices de mobilidade pendular no território em que estas cidades goianas tiveram 
ocupações majoritariamente residenciais, obrigando os moradores a recorrerem aos 
equipamentos públicos, serviços e mercado de trabalho do DF. A análise dos dados de 
2013 a 2017 da Pesquisa Metropolitana por Amostra de Domicílios (PMAD) permitiram 
verificar que a população destas cidades ainda é dependente do DF, destacando o fato 
do ônibus ser o meio mais usado no percurso de casa para o trabalho, cujo destino 
principal é o Plano Piloto. A partir disto, observou-se que das 385 linhas interestaduais 
semiurbanas em operação, 73% convergem para o Plano Piloto. A análise dos dados 
da 4ª Pesquisa de Satisfação dos Usuários conduzida pela ANTT (2018), ratificam o 
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quanto a rede de transporte interestadual semiurbana da AMB é fortemente pendular. 
Cerca de 65% dos passageiros utilizam os ônibus semiurbanos diariamente, enquanto 
19% utilizam uma vez por semana. Quanto ao motivo de viagem, mais de 71% utilizam 
o transporte para irem ao trabalho. Ao avaliar todos estes dados, observou-se que 
os maiores índices de deslocamento pendular foram registrados naqueles municípios 
lindeiros ao Distrito Federal – em que quanto menor a distância entre as cidades, maior 
é a dependência daquele município em relação ao polo.

PALAVRAS-CHAVE: transporte coletivo interestadual semiurbano; deslocamento 
pendular; Área Metropolitana de Brasília

Abstract

Semi-urban interstate public transport, according to the definition of the National 
Land Transportation Agency (ANTT) in accordance with Federal Decree 8.083 / 
2013, is one that has characteristics of urban transport whose travel motives of its 
users are predominantly work. and study, in addition to allowing the travel of standing 
passengers and control of bus access by turnstile, linking cities of different Federative 
Units. According to data from ANTT (2017), the system has an average demand of 112 
million passengers per year, present in all regions of Brazil, where most of the cities 
that have the service are located in urban agglomerations. The most significant one 
is located in the Metropolitan Area of   Brasilia (AMB), consisting of the Federal District 
and surrounding municipalities. For IBGE (2015), urbanization is the main process 
that induces the integration between the municipalities that are part of a population 
arrangement, particularly in relation to the nucleus, and may result in a contiguity process 
of the urban area and significant flow of people due to work and/or study. In this sense, 
the present research shows the relationship between the distance between cities and 
the polarizing center, with the commuting flows focusing on public transport; taking as a 
case study the AMB which has approximately 4.5 million inhabitants, according to IBGE 
estimate (2018), being the third largest urban agglomeration in the country. Based on 
bibliographic research and diagnosis of the Federal District’s master and transportation 
plans, it was discussed how the process of territory occupation in AMB structured the 
network of semi-urban interstate bus lines in the surrounding area. Based on recent 
IBGE data on urbanization in AMB, it was found that the dispersed and polynucleated 
occupation, as well as the polarization exerted by the Pilot Plan, contributes to high 
rates of commuting in the territory in which these cities of Goiás had mostly residential 
occupations, obliging residents to use the public facilities, services and labor market 
of the DF. The analysis of data from 2013 to 2017 from the Metropolitan Household 
Sample Survey (PMAD) showed that the population of these cities is still dependent 
on the DF, highlighting the fact that the bus is the most used way from home to work, 
whose Main destination is the Pilot Plan. From this, it was observed that of the 385 
semi-urban interstate lines in operation, 73% converge to the Pilot Plan. Data analysis 
of the 4th User Satisfaction Survey conducted by ANTT (2018), confirms how strongly 
AMB’s semi-urban interstate transportation network is highly pendular. About 65% of 
passengers use the semi-urban bus daily, while 19% use it once a week. Regarding 
the reason for travel, over 71% use transportation to go to work. In evaluating all these 
data, it was observed that the highest rates of commuting were recorded in those 
municipalities bordering the Federal District - where the shorter the distance between 
cities, the greater the dependence of that municipality on the pole.

KEYWORDS: semiurban interstate public transport; pendular displacement; Brasilia 
Metropolitan Area.
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1. INTRODUÇÃO 

Segundo dados da ANTT, o transporte rodoviário interestadual semiurbano 
no Brasil tem uma demanda média de 112 milhões de passageiros por 
ano, sendo presente em todas as regiões do país em que a maioria das 
cidades que contam com o serviço localizam-se em aglomerados urbanos 
interestaduais (COSTA et. al., 2017). Para o IBGE (2017), a urbanização é 
o principal processo indutor da integração entre os municípios componentes 
de um arranjo populacional, em particular com relação ao núcleo, podendo 
resultar num processo de contiguidade da mancha urbana e expressivo fluxo 
de pessoas por motivo de trabalho e/ou estudo.

Com quase 4,5 milhões de habitantes, segundo estimativa do IBGE (2018), 
Brasília e sua área metropolitana (AMB) são a terceira maior aglomeração 
urbana do país. A estrutura urbana formada ao longo dos anos caracterizou-
se por forte espraiamento urbano e baixas densidades populacionais, reflexo 
do ritmo de crescimento acelerado tanto das regiões administrativas do 
Distrito Federal quanto dos bairros das cidades do Entorno, sobretudo nos 
eixos de transporte que ligam estas localidades ao Plano Piloto.

O transporte rodoviário interestadual semiurbano exerce um papel relevante na 
rotina de seus usuários, dado que liga cidades próximas com interdependência 
direta cujos deslocamentos de curta distância são motivados por atividades 
essenciais – trabalho, estudo e serviços – em que tais atrativos conduzem 
a elevados índices de mobilidade pendular (BRASIL, 2005; ANTT, 2017; 
SCHILLER, 2018), onde aquele localizado no Distrito Federal e municípios 
goianos do Entorno possui uma situação complexa em razão da estruturação 
urbana destas cidades, em que conforme a mancha urbana expandiu, linhas 
de ônibus interestaduais semiurbanas com atendimentos específicos foram 
criadas, resultando num elevado número de trajetos sobrepostos, e ausente 
de integração, às linhas sob jurisdição dos municípios e Distrito Federal. 
Morales e Macêdo (2007, p. 51) justificam que “a localização das atividades 
econômicas e sociais, a morfologia e o desenho urbano, as densidades de 
ocupação do solo, condicionam a estruturação das redes de infra-estrutura e 
os padrões de mobilidade”.
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Dada a esta característica urbana polinucleada, o transporte público no 
Distrito Federal e a AMB apresentam uma situação ímpar no país: uma grande 
variedade de padrões de viagens (diversas origens e destinos) que demandam 
um elevado número de linhas para atender todo o território. À medida que 
houve a expansão urbana destas localidades, o transporte coletivo passou a 
atender estas novas demandas, sem infraestrutura adequada para tal. Kneib 
e Mello (2017, p. 144) destacam que “verificar a oferta de ônibus mostra-se 
útil porque é uma forma de medir o grau de dificuldade enfrentado pelos 
usuários para utilização deste serviço, principalmente por camadas sociais 
que não dispõe de automóvel próprio”.

Neste sentido, a presente pesquisa busca mostrar a relação da distância entre 
as cidades quanto ao centro polarizador, com os fluxos dos deslocamentos 
pendulares com foco no transporte coletivo. A partir das informações 
disponibilizadas pela ANTT, verificou-se que o crescimento do tecido urbano 
das cidades goianas do entorno de Brasília gerou um emaranhado de linhas 
de ônibus, muitas delas sobrepostas, sem qualquer tipo de integração. 
Os dados da Companhia de Planejamento do Distrito Federal (Codeplan), 
através da Pesquisa Metropolitana por Amostra de Domicílios (PMAD), 
permitiram analisar o comportamento e a demanda da Rede Semiurbana do 
Entorno (RSE), dado que a maioria da população empregada do nas cidades 
goianas do entorno trabalha no Distrito Federal e o meio de transporte mais 
utilizado é o ônibus.

2. A TEORIA DO LUGAR CENTRAL E O DESLOCAMENTO PENDULAR 
NO TRANSPORTE INTERESTADUAL SEMIURBANO

Um importante marco teórico que auxilia na compreensão do fenômeno dos 
deslocamentos pendulares é a Teoria do Lugar Central, publicada Walter 
Christäller em 1933. Segundo a teoria, um lugar central seria um centro urbano 
capaz de fornecer bens e serviços a uma determinada área de influência no 
seu entorno, em que este lugar central teria uma posição elevada na hierarquia 
por dispor de maior dotação de bens e serviços de alta especificidade, sendo 
classificado como centro de primeira ordem (BROWDER, GODFREY; 2006). 
Desta forma, as pessoas dos centros de baixa ordem tendem a deslocar-se 
para o lugar central em busca dos bens e serviços que não há na localidade 
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de origem, caracterizando assim um movimento pendular. 

Conforme destacam Alcântara, Gonzaga e Kneib (2014, p. 30) na Teoria do Lugar 
Central os custos de transporte são proporcionais às distâncias percorridas, 
onde “na dinâmica urbana, têm relação direta com as centralidades, sendo que 
elas são caracterizadas pela concentração de atividades urbanas, aumento 
do preço do solo e organização territorial da cidade em função dessas áreas”. 
Apropriando-se dos conceitos empregados por Leite e Awad (2012), um dos 
fatores para a manifestação dos deslocamentos pendulares, característico 
do transporte interestadual semiurbano, está na segregação espacial e na 
desigualdade da distribuição de renda e oportunidades econômicas nas 
cidades, fenômeno este classificado pelos autores como exclusão urbana; ou 
seja, as pessoas tendem a buscar determinadas atividades longe dos seus 
locais de moradia. 

De acordo com Corrêa (1999), o núcleo central e a zona periférica do centro 
constituem em um “centro nervoso” de todas as atividades da cidade, ponto 
de convergência viária, e da rede de transporte urbana e interurbana. Com 
isso, a cidade-polo tende a concentrar a maior parcela dos deslocamentos 
interurbanos para trabalho, estudo e lazer. O deslocamento pendular, na 
definição de Moura e Delgado (2016, p. 10) “corresponde ao fluxo de pessoas 
que trabalham e/ou estudam em município que não o de residência e se 
refere a deslocamentos não obrigatoriamente cotidianos, mas realizados com 
frequência e regularidade”.

Segundo Sampaio, Paz e Corrêa (2014), os dados referentes aos fluxos 
de passageiros no transporte interestadual semiurbano revelam o grau de 
interação e dependência das cidades polarizadas em relação ao polo. Monte-
Mór (2006, p. 9) lembra historicamente que “à medida que as distâncias 
das periferias ao centro – ou poder-se-ia dizer, do tecido-urbano industrial 
periférico à cidade – aumentam, a importância do sistema público de 
transportes cresce”. Para Nadalin et. al. (2018) se o movimento pendular 
de passageiros no sistema interestadual é diário, tal deslocamento pode ser 
considerado um fluxo urbano. 

Desta forma, os dados da 4ª Pesquisa de Satisfação dos Usuários conduzida 
pela ANTT e realizada pela MK Pesquisa e Planejamento Ltda. em 2018 
sobre o transporte interestadual semiurbano e internacional semiurbano, 
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mostram que 61% das pessoas utilizam o transporte interestadual semiurbano 
diariamente; sendo que 66,8% tem como motivo de viagem para trabalho/
negócios; e aproximadamente 10% para estudos, o que evidencia o caráter 
pendular deste tipo de transporte (ANTT, 2018).

3. A ÁREA METROPOLITANA DE BRASÍLIA 

O reconhecimento de Brasília enquanto metrópole surge com o estudo “Regiões 
de Influência das Cidades (REGIC)” (IBGE, 2008). Segundo esta publicação, 
hierarquicamente Brasília ascendeu de Centro Regional B na década de 
1960 para Capital Regional em 1978; em 1993, o nível de centralidade da 
capital federal era considerado como Muito Forte. Brasília foi classificada 
como metrópole nacional em 2007, considerado núcleo polarizador de uma 
área metropolitana que abrange nove municípios goianos: Águas Lindas de 
Goiás, Cidade Ocidental, Formosa, Luziânia, Novo Gama, Padre Bernardo, 
Planaltina de Goiás, Santo Antônio do Descoberto e Valparaíso de Goiás. Para 
delimitar este espaço metropolitano com uma população estimada em quase 
3,3 milhões de habitantes e uma densidade demográfica de 142,45 hab./km², 
o IBGE utilizou o critério de Áreas de Concentração de População (ACP), 
que são áreas conurbadas caracterizadas por forte densidade populacional, 
alta taxa de urbanização e intensos deslocamentos por motivos de trabalho e 
estudo entre as localidades. 

De acordo com o estudo “Arranjos Populacionais e Concentrações Urbanas 
do Brasil” (IBGE, 2016), o arranjo de Brasília possui uma população total 
de 3.360.552 de habitantes com 95,9% em situação urbana, composto pela 
capital federal e pelos municípios goianos de Luziânia, Cidade Ocidental, 
Valparaíso de Goiás, Novo Gama, Santo Antônio do Descoberto, Águas 
Lindas de Goiás, Padre Bernardo e Planaltina de Goiás; caracterizado por 
uma forte integração populacional em que os deslocamentos pendulares 
atingem um patamar de quase 200 mil pessoas em 30 ligações (Figura 1). O 
levantamento identificou também que das nove cidades que compõem este 
arranjo, cinco apresentam uma mancha urbanizada contígua: Brasília, Novo 
Gama, Valparaíso de Goiás, Cidade Ocidental e Luziânia.
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Figura 1 - Intensidade dos deslocamentos para trabalho e estudo na Concentração Urbana de 

Brasília/DF (IBGE, 2016)

Após a criação da Ride/DF, a Codeplan empreendeu estudos e pesquisas 
amostrais para analisar o grau de interação dos municípios da região 
integrada com o Distrito Federal. “Brasília e sua Região Polarizada – O 
Perfil Sócio-econômico e Demográfico da População e suas Relações com o 
Entorno” (CODEPLAN, 2003) versou sobre a pressão exercida pelas cidades 
goianas do entorno sobre Brasília no que se refere ao acesso ao mercado 
de trabalho, bens e serviços, rede de ensino e equipamentos públicos. 
Abrangendo todas as cidades da Ride/DF, um total de 5.399 domicílios foram 
pesquisados cujo resultado identificou três níveis de polarização conforme 
o grau de dependência com Brasília. Região I – alta polarização: Águas 
Lindas de Goiás, Cidade Ocidental, Luziânia, Novo Gama, Santo Antônio do 
Descoberto e Valparaíso de Goiás; Região II – média polarização: Abadiânia, 
Alexânia, Cocalzinho de Goiás, Cristalina, Formosa e Planaltina de Goiás; e 
Região III – baixa polarização: Água Fria de Goiás, Buritis, Cabeceira Grande, 
Cabeceiras, Mimoso de Goiás, Padre Bernardo, Pirenópolis, Vila Boa e Unaí.
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De acordo com Miragaya (2013), a partir de indicadores universalmente 
adotados, tais como densidade demográfica, taxas de urbanização, 
crescimento populacional e ocupação em atividades econômicas urbanas, 
identificou-se que das 21 cidades da Ride/DF, apenas doze enquadravam-
se na classificação de municípios metropolitanos, constituindo a virtual Área 
Metropolitana de Brasília (AMB): Águas Lindas de Goiás, Alexânia, Cidade 
Ocidental, Cocalzinho de Goiás, Cristalina, Formosa, Luziânia, Novo Gama, 
Padre Bernardo, Planaltina, Santo Antônio do Descoberto e Valparaíso de 
Goiás (Figura 2). Trata-se de uma região que exerce e sofre influência direta 
de Brasília em inúmeros aspectos, afetando políticas de desenvolvimento 
urbano, transporte, trabalho, saúde, educação, entre outras.

Figura 2 –  Area Metropolitana de Brasília (Codeplan, 2018)

Segundo o relatório “Delimitação do Espaço Metropolitano de Brasília” 
(CODEPLAN, 2014), os deslocamentos por transporte coletivo interestadual 
semiurbano trazem a percepção da dinâmica metropolitana existente entre 
o Distrito Federal e sua Área Metropolitana, onde constatou-se que seis 
cidades (Águas Lindas de Goiás, Novo Gama, Santo Antônio do Descoberto, 
Planaltina, Cidade Ocidental e Valparaíso) têm fluxos intensos de passageiros 
com o Distrito Federal, ao passo que o Distrito de Girassol (Cocalzinho 
de Goiás) e Luziânia apresentam fluxos médio-alto, enquanto Formosa e 
Campos Lindos (Distrito de Cristalina) possuem fluxos pouco relevantes. 
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Para compreender a dinâmica metropolitana, a Codeplan planejou e 
levou a campo a partir de 2013 a Pesquisa Metropolitana por Amostra de 
Domicílios (PMAD) realizada a cada dois anos nos municípios da AMB. 
Foram pesquisados e analisados os fluxos demográficos, de mão de obra, 
acesso a rede pública de saúde, acesso a rede escolar, compra de bens e 
serviços, além do meio de transporte utilizado para ir ao trabalho e o tempo 
de deslocamento, e situação de renda domiciliar.

4. DESLOCAMENTO PENDULAR NO TRANSPORTE COLETIVO 
INTERESTADUAL SEMIURBANO DA ÁREA METROPOLITANA DE 
BRASÍLIA  

Segundo a Codeplan (2013), o impacto gerado pela construção de Brasília 
(1958-1960) nas cidades goianas do entorno, no que tange à expansão urbana 
e populacional não foi imediato. Com a finalização de grande parte das obras 
na nova capital e a valorização das terras, a dinâmica migratória teve parte de 
seu fluxo redirecionado para as cidades circunvizinhas ao Distrito Federal. Por 
esse motivo, a partir de 1975, a região passou por um acelerado processo de 
urbanização e expansão demográfica cujas ocupações na divisa culminaram 
posteriormente na criação de municípios a partir do desmembramento de 
Luziânia. 

Inicialmente o Banco Nacional de Habitação (BNH) financiou empreendimentos 
imobiliários populares construídos pelas grandes construtoras na região 
da divisa com o sul do DF e ao longo da BR-040 contendo o mínimo de 
infraestrutura necessária para sua ocupação, porém desprovidos de serviços 
essenciais e equipamentos públicos. A oferta de transporte público, por 
exemplo, limitava-se a linhas que passavam pela BR-040 em direção ao Plano 
Piloto. Com o crescimento espacial e populacional destes núcleos urbanos, 
posteriormente surgiram as cidades de Valparaíso de Goiás, Novo Gama e 
Cidade Ocidental, emancipadas de Luziânia a partir de 1990. Posteriormente, 
em 1995, é criado o município de Águas Lindas de Goiás, desmembrado de 
Santo Antônio do Descoberto.

As cidades crescem, a população aumenta, e essa população cria uma alta 
demanda por infraestrutura básica e principalmente por transporte. Assim a 
rede de transporte, de uma forma até compulsória, acompanha o crescimento 
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da cidade, já que o primeiro equipamento público que chega é o ônibus. 
O impacto gerado pelo crescimento espacial e populacional nas cidades 
atendidas pela RSE pode ser dimensionado com o resultado das pesquisas 
de campo coordenadas pela ANTT entre 2009 e 2010 para obtenção de 
dados para a formulação do Plano de Outorga para licitar as linhas de ônibus 
interestaduais semiurbanas das cidades goianas do Entorno Distrito Federal, 
em que das 37 linhas cadastradas na ANTT, foram identificadas 551 linhas 
em operação.

Assim sendo, o levantamento realizado pela ANTT em 2010, identificou-se 
que o transporte da RSE caracteriza-se por ser fortemente pendular, ou seja, 
picos acentuados de demanda no início e fim dos dias úteis conforme o sentido 
da viagem; e baixa demanda nos entrepicos, em que os deslocamentos 
obedecem preferencialmente a motivos de trabalho e estudo. Conforme a 
Figura 3, a RSE apresenta pico bem marcado das 6h às 7h (sentido GO-DF) 
e um pouco mais distribuído no pico da tarde das 16h às 19h (sentido DF-
GO).

Figura 3: Demanda por faixa horária (ANTT, 2010)

Com ocupações majoritariamente residenciais, os moradores destas cidades 
goianas do entorno acabaram recorrendo aos equipamentos públicos, 
serviços e mercado de trabalho do Distrito Federal; e com estas características 
classificou-se estes municípios, já com expressivo número de habitantes, 
como cidades-dormitórios (CAIADO, 2004). Mesmo que atualmente essas 
cidades disponham de infraestrutura (posto de saúde, escolas, terminais 
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rodoviários e etc.) e dinamismo comercial; a população ainda é dependente 
do Distrito Federal no que se refere ao acesso à educação, mercado de 
trabalho e rede de saúde em casos de média e grande complexidade, 
conforme apontam dados da PMAD. 

O Quadro 1 mostra o grau de dependência dos municípios goianos do 
Entorno em relação ao Distrito Federal quando se avalia ocupação de postos 
de trabalho pela população a partir dos dados da PMAD 2015/2017, em 
que quando analisa-se a relação entre local de trabalho e distância entre 
as cidades, verifica-se que quanto menor a distância entre eles, maior é a 
dependência daquele município em relação ao polo. 

A pesquisa mostrou também que é pequeno o número de deslocamentos 
internos à própria cidade feitos por ônibus pela população empregada, visto 
que: quando ofertado, o transporte municipal é insuficiente, os moradores 
utilizam os ônibus interestaduais semiurbanos ou os trajetos ao trabalho 
passam a ser feitos a pé, bicicleta ou de transporte motorizado; e com 
vínculo empregatício no DF, a opção da maioria é o deslocamento por ônibus 
(Quadro 1). Formosa foge a esta lógica, visto que a cidade tem alto grau de 
independência em relação ao Distrito Federal quando se avalia ocupação de 
postos de trabalho e utilização de serviços públicos.
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Quadro 1 - Relação entre local de trabalho e distância entre as cidades, e o uso do 
transporte coletivo ao trabalho (Codeplan, 2015/2017)

O PDOT (2009) mostra que o processo de metropolização em Brasília 
estruturou-se a partir de um forte centro polarizador (Plano Piloto) que 
concentra atividades da Administração Pública nos níveis federal e distrital, 
comércio e serviços, rede hospitalar e ensino; dispondo dessa infraestrutura, 
e por consequência abrigar a maior parte dos postos de trabalho não só 
do Distrito Federal, mas também das cidades metropolitanas ao seu redor. 
Atualmente, segundo dados da Agência Nacional de Transportes Terrestres 
(ANTT) (2018b), há 385 linhas interestaduais semiurbanas em operação nas 
cidades goianas do Entorno do DF, contudo a polarização exercida pelo Plano 
Piloto reflete no alto número de linhas que se convergem para a principal 
centralidade da área metropolitana: 281 linhas.

Sobre os deslocamentos pendulares, o DFTrans (2017) fez um levantamento 
da demanda da Rede Semiurbana do Entorno (RSE) divididos em quatro 
eixos (Sul, Norte, Sudoeste e Noroeste) das 5h30 às 8h30 (pico manhã) entre 
27 e 29 de outubro de 2017; que revelou que aproximadamente metade das 
viagens estava com ocupação de no máximo 70% da capacidade do ônibus, 
em que constatou-se que o movimento pendular da RSE nos horários de pico é 
mais concentrado que o identificado na rede de transporte do Distrito Federal. 
Os maiores carregamentos registrados, conforme o Quadro 2, correspondem 

aos municípios goianos localizados no corredor Sul1 e Noroeste2

Corredor Passageiros Viagens

Sul 16.550 252
Norte 4.160 72

Sudoeste 4.770 76
Noroeste 14.060 246

Total 39.540 646

Quadro 2 - Movimento pendular na RSE (DFTrans, 2017)

Por fim, a 4ª Pesquisa de Satisfação dos Usuários conduzida pela ANTT 
(2018a), ratifica o quanto a rede de transporte interestadual semiurbana do 
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Entorno de Brasília é fortemente pendular. Conforme demostrado no Gráfico 
1, cerca de 65% dos passageiros utilizam os ônibus semiurbanos diariamente, 
enquanto 19% utilizam uma vez por semana. 

Gráfico 1 – Frequência das viagens interestaduais semiurbanas na RSE

Quanto ao motivo de viagem, a pesquisa da ANTT (2018a) mostrou que 
mais de 71% utilizam o transporte para irem ao trabalho e 8% para estudar 

(Gráfico 2).

Gráfico 2 – Motivo das viagens interestaduais semiurbanas na RSE
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo deste trabalho, verificou-se que a pendularidade da RSE é bastante 
marcada, principalmente no pico da manhã, e a população das cidades do 
Entorno ainda se mostra bastante dependente do Distrito Federal no que 
tange ao acesso ao mercado de trabalho, em que o ônibus interestadual 
semiurbano é meio mais utilizado para se chegar a ele. Ao analisar os dados 
de demanda, constata-se que os fluxos da rede interestadual semiurbana são 
bastante concentrados: dos eixos sul, oeste e norte, todos vêm no mesmo 
sentido do pico que a rede do DF, ou seja, os deslocamentos tanto do Entorno 
como do DF convergem para uma mesma centralidade (Plano Piloto), em 
uma mesma faixa horária.

Nas metrópoles, onde a conjuntura urbana reflete um alto grau de 
complexidade, talvez, o maior desafio das administrações públicas consiste 
em vencer as grandes distâncias que, de modo geral, resultam na perda da 
eficiência dos serviços urbanos prestados. Mesmo que as cidades consolidem 
seu crescimento, a alteração no perfil de determinada região modifica a 
dinâmica do planejamento da rede. O que impacta a rede de transporte não 
é o simples crescimento/expansão da cidade, mas sim o seu uso do solo, ou 
seja, o transporte desenvolve a medida que o uso do solo se altera. Se por 
exemplo, sem alterar tamanho da cidade, uma zona deixa de ser residencial 
e passa a ser comercial, a rede se altera mesmo sem o crescimento espacial 
da cidade; contudo, o aumento irracional da mancha urbana impacta na 
oferta e qualidade, além dos custos do serviço do transporte.

Conforme observado neste artigo, os maiores índices de deslocamento 
pendular foram registrados naqueles municípios limítrofes ao Distrito Federal 
– em que quanto menor a distância entre as cidades, maior é a dependência 
daquele município em relação ao polo. Repensar a ocupação dos espaços 
urbanos é uma das soluções apontadas pela área acadêmica para resolver 
os problemas de mobilidade urbana de um modo geral. Para tal, faz-se 
necessário estudos e análises mais aprofundados para compreender a relação 
entre uso e ocupação do solo com o transporte interestadual semiurbano – 
que possui características distintas do transporte eminentemente urbano – e 
movimento pendular. 
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Resumo

Desde a Constituição da República Brasileira de 1934, passando pela Constituição 
Federal de 1988 e o Estatuto da Cidade, de 2001, o Brasil se depara com o desafio 
de aplicação da função social da propriedade urbana e a garantia do direito à cidade 
no período recente. O processo de urbanização intenso e restrito a um curto período 
temporal levou a que a população urbana superasse a rural sem que houvesse 
ações de garantia de qualidade de vida para esses novos moradores nas cidades. O 
processo de urbanização, ocupação e expansão as cidades brasileiras tornaram-as 
desiguais e o acesso à terra urbana não se estabeleceu como um direito de todos. 
Considerando esse contexto, este artigo busca abarcar as discussões sobre o direito à 
cidade e refletir sobre as possíveis consequências advindas da proposição da Proposta 
de Emenda Constitucional n° 80 de 2019 ao redefinir os parâmetros da função social 
da propriedade urbana. A pesquisa é de natureza aplicada e descritiva baseada em 
revisão bibliográfica, pesquisa documental e na problematização dos temas pertinentes 
às discussões propostas. Para tal, tomou-se como parâmetro a análise dos vazios 
urbanos nas cidades. Os resultados indicam que essas áreas refletem a não aplicação 
da função social da propriedade tornando-se instrumentos de especulação imobiliária. 
Uma possível aprovação da PEC 80/2019 poderia acentuar tal condição e enfraquecer 
o papel do Plano Diretor como instrumento de ordenamento da política urbana. As 
consequências acentuariam impactos ambientais, desigualdade social e segregação 
espacial já presentes na escala urbana.

PALAVRAS-CHAVE: especulação imobiliária; vazios urbanos; planejamento urbano.

Abstract

Since the Federal Constitution of Brazil of 1934, through the Federal Constitution of 
1988 and the creation of the Cities Statute, in 2001, Brazil has faced the challenge of 
applying the social function of urban property and guaranteeing the right to city actually. 
The fast process of intense urbanization made the urban population surpassing the 
rural population with no actions to guarantee quality of life for these new residents in 
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the cities. The process of urbanization, occupation and expansion of Brazilian cities 
made them unequal and the access to urban land did not work as a right for everyone. 
Considering that, this article search to discuss about the right to city and reflect about 
the consequences of the possible approbation of the Constitution Amendment (PEC, 
in Portuguese) number 80 of 2019 by redefining parameters of the social function of 
urban property. This research is applied and descriptive based on literature review, 
documental search and discussions about the proposed theories. For this, the analysis 
urban voids was taken as a parameter. The results point that these areas reflect the 
non-application of the social function of property becoming to the property speculation. 
A possible approval of PEC 80/2019 could accentuate this condition and decrease 
the Master Plan as an instrument of urban policy planning. The consequences would 
accentuate environmental impacts, social inequality and segregation already presents 
in the urban scale.

KEYWORDS: property speculation, urban voids, urban planning.

INTRODUÇÃO

Logo após a virada do século XXI nos deparamos com uma nova realidade. 
Nessa ocasião o quantitativo de população urbana mundial superou a rural e 
esse fenômeno tende a se intensificar nas próximas décadas (LEITE, 2012). 
No Brasil, essa condição deu-se décadas antes. Além do rápido crescimento 
demográfico, a população urbana superou a rural no segundo quartel do século 
XX. A década de 1960 marcou a acentuação do crescimento populacional em 
áreas urbanas e, na década seguinte, 1970, viu-se a maioria da população 
residir nas áreas urbanas das cidades (MOTA, 2003).

As cidades, por consequência, sofreram com esse processo intenso de 
urbanização e sua configuração passou por diversas transformações. A 
expansão urbana, com destaque para os países em desenvolvimento, como 
no caso do Brasil, tem como característica a convivência com a desigualdade 
na distribuição de renda e oportunidades econômicas, o que acaba gerando 
cidades díspares (LEITE, 2012). Assim, constata-se um processo de 
ocupação e expansão das cidades que as tornam socialmente desiguais. Tal 
fator pode ser percebido quanto ao acesso à terra urbana e à sua qualidade 
(SPOSITO, 20171).

Milton Santos (20182) afirma que todas as cidades brasileiras apresentam 

¹ Primeira publicação: 1988.

² Primeira publicação: 1993.
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problemáticas semelhantes, em escala e grau de intensidade diferentes, mas 
que, em todas elas, existem problemas. No que se diz respeito aos problemas 
sociais, Santos (2018, p.105) o denomina de urbanização corporativa. Para 
o autor ela é

Empreendida sob o comando dos interesses das 
grandes firmas, constitui um receptáculo das 
consequências de uma expansão capitalista devorante 
dos recursos públicos, uma vez que esses são 
orientados para os investimentos econômicos, em 
detrimento dos gastos sociais.

Ou seja, para Santos (2018), a urbanização corporativa pode ser entendida 
como a destinação dos gastos e recursos para beneficiar uma minoria – 
interesses econômicos de empresas – em detrimento dos gastos com as 
questões sociais, o que acaba por agravar a desigualdade, contribuindo com 
o problema de infraestrutura precária e com o déficit habitacional.

A expansão urbana, por vezes, dá-se em detrimento do cumprimento da função 
social da propriedade visto, sob diferentes modos, sendo a permanência do 
vazio urbano um deles. No Brasil, a noção de função social da propriedade 
não é nova; fazendo-se presente na Constituição da República de 1934. 
O inciso 17 do artigo 113 desta Constituição apresenta que “É garantido o 
direito de propriedade, que não poderá ser exercido contra o interesse social 
ou coletivo, na forma que a lei determinar” (BRASIL, 1934). 

Na Constituição Federal Brasileira de 1988 o conceito de função social da 
propriedade reaparece a fim de garantir o uso da mesma a partir da noção 
de bem coletivo. O direito à propriedade não é questionado, ele é mantido 
pelo artigo 5º, inciso XXII. Mas, inciso XXIII, do mesmo artigo, indicará que “a 
propriedade atenderá a sua função social” (BRASIL, 1988). Sendo expressas 
as condições para o seu atendimento, os artigos 182 e 184 da Constituição 
Federal. 

Para o caso urbano, o parágrafo segundo do artigo 182 indica que “A 
propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências 
fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor”. O Plano 
Diretor é uma lei municipal cujo conteúdo mínimo foi estabelecido pela Lei 
no 10.257 de 10 de julho de 2001, denominada de Estatuto das Cidades 
(EC). Essa Lei “estabelece normas de ordem pública e interesse social que 
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regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo” (BRASIL, 
2001). A partir da qual se apresentam diretrizes nas quais se incluí a garantia 
do direito a cidades sustentáveis. (BRASIL, 2018).

Ao regular os elementos de ordenamento do espaço, o plano diretor deverá 
apresentar os parâmetros de parcelamento, a edificação ou a utilização 
compulsória do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado. 
Nesse caso, caberá a cada município estipular esse parâmetro, dentro dos 
quais, inserem-se os vazios urbanos. Esses vazios são definidos por cada 
município em seu plano diretor, porém, a título de entendimento, pode-se 
pensar em espaços não qualificados ou subutilizados, dentro da malha urbana, 
e que não cumprem a função social da propriedade urbana, potencializando a 
exclusão social e a especulação imobiliária (BRASIL, 2001).

Considerando esses elementos, este texto tem como objetivo refletir sobre 
as consequências da proposição da Proposta de Emenda Constitucional 
n° 80 de 2019 ao redefinir os parâmetros da função social da propriedade 
urbana (BRASIL, 2019), a partir da análise dos prejuízos que os vazios 
urbanos trazem para as cidades e como essas áreas deixam de exercer sua 
função social e tornam-se especulativas. A pesquisa é de natureza descritiva 
baseada em revisão bibliográfica, pesquisa documental e na problematização 
dos temas pertinentes às discussões propostas.

O DIREITO À CIDADE E A FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE URBANA

Henri Lefebvre (2001)3 é precursor no debate do que se conhece por 
direito à cidade. O autor debate sobre as contradições existentes entre a 
realidade da sociedade e o meio em que ela se insere, buscando entender a 
contradição entre a “socialização da sociedade e a segregação generalizada” 
(LEFEBVRE, 2001, p.116).

 Lefebvre (2001) afirma que os direitos surgem dessas contradições 
somadas à pressão da classe operária. Esses direitos são: “direitos das 
idades e dos sexos, direitos das condições, direitos à instrução e educação, 
direito ao trabalho, à cultura, ao repouso, à saúde, à educação e, por último, 
o direito à natureza que entrou para a prática social em favor dos lazeres” 

³ Primeira publicação: 1968.
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(LEFEBVRE, 2001, p.116-117). Porém, critica esse último em decorrência da 
comercialização e industrialização desses espaços que acabam por destruir 
a sua “naturalidade”.

O direito à cidade, entendido como uma síntese dos direitos anteriormente 
citados, se mostra como uma forma superior dos direitos – “direito à liberdade, 
à individualização na socialização, ao habitat e ao habitar” (LEFEBRE, 2001, 
p.134) – e se afirma como um apelo, uma exigência.

David Harvey (2014)4, em seu recente estudo intitulado Cidades Rebeldes, 
retoma o legado intelectual de Henri Lefebvre. Harvey (2014) contrapõe a 
dialética do direito à cidade apresentado por Lefebvre com a insurgência dos 
movimentos sociais urbanos. Para o autor, os movimentos de luta pelo direito 
à cidade na atualidade (início século XXI) não estão relacionados com o 
legado de Lefebvre, mas sim com as lutas que configuram as características 
da vida urbana cotidiana. Harvey (2014, p. 15) conclui:

A ideia do direito à cidade não surge fundamentalmente 
de diferentes caprichos e modismos intelectuais 
(embora eles existam em grande número, como 
sabemos). Surge basicamente das ruas, dos bairros, 
como um grito de socorro e amparo de pessoas 
oprimidas em tempos de desespero.

Ou seja, a insurgência da luta pelo direito à cidade foge apenas da esfera 
teórica e intelectual e deve se materializar nas ruas pela voz do povo. O 
autor conclui: “Há, portanto, certa continuidade entre a polêmica situacional 
de Lefebvre e a obra daqueles que, dentre nós, procuram abordar o direito à 
cidade a partir de uma perspectiva revolucionária, e não apenas reformista” 
(HARVEY, 2014, p. 17). 

Harvey (2014) pensa o direito à cidade numa perspectiva de inclusão social, 
ou seja, de uma cidade destinada a todos cujo morar tenha uma centralidade 
a partir da noção de necessidade (bem de uso) e não como um bem de troca. 
Para o autor, a cidade não deve ser tomada apenas como uma forma de 
investimento, arraigado pelo setor financeiro e imobiliário. Essa necessidade 
básica do morar (habitar) se expressa no perfil dos grupos sociais ligados à 
luta pelo direito à cidade, formados por:

Moradores de baixa renda em comunidades negras 
que lutam pelo tipo de desenvolvimento que vá de 
encontro a seus desejos e necessidades, pessoas 

4 Primeira publicação: 2012.
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sem-teto que se organizam por seu direito à moradia 
e aos serviços básicos e os jovens negros LGBTQ 
que lutam por seu direito à segurança nos espaços 
públicos (HARVEY, 2014, p.21).

Hoje, os ideais de direitos humanos estão em voga tanto na esfera política 
quanto na ética. Há o anseio pela construção de um mundo melhor e mais 
justo. Harvey (2014) explora, portanto, o direito coletivo. Afirma que o direito 
à cidade é um direito muito mais coletivo do que individual e completa “é um 
direito de mudar e reinventar a cidade mais de acordo nossos mais profundos 
desejos” (HARVEY, 2014, p. 28). 

Porém, na prática, a realidade é outra. Cada vez mais o direito à cidade recai 
nas mãos de interesses privados expressos pela valorização e especulação 
imobiliária; permanência do déficit habitacional e dos valores exorbitantes de 
alugueis. 

Regular o uso do solo, portanto, pode significar ter um mecanismo de 
execução de uma ação pública que permita o direito à cidade como uma 
possibilidade universal.

No Brasil, essa possibilidade se expressa pelo possível cumprimento da 
função social da propriedade urbana. Essa noção aparece na Constituição 
de 1988, mas é no Estatuto da Cidade que se apresenta o direito à cidade 
aparece pela primeira vez. O inciso primeiro do artigo 2º da Lei 10257/2001 
expressa a “garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o 
direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura 
urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as 
presentes e futuras gerações”.

Para atingi-lo, o Estatuto da Cidade prevê a obrigatoriedade de formulação 
de Plano Diretor, sendo ele o definidor dos parâmetros para o cumprimento 
da função social da propriedade (BRASIL, 1988; 2001).

Na teoria, o plano diretor aparece como uma solução para o planejamento 
urbano, mas na prática não é bem o que acontece. Ermínia Maricato (2013, 
p.124) afirma que “não é por falta de planos urbanísticos que as cidades 
brasileiras apresentam problemas graves. Não é, também, necessariamente, 
devido à má qualidade desses planos”.

Mesmo em decorrência da Lei 10257/2001, a inclusão dos instrumentos 
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pertinentes à aplicação da função social da propriedade urbana pelo plano 
diretor ainda não foi suficiente para a garantia e efetividade do direito às 
cidades no Brasil. Para Luiz Cesar de Queiroz Ribeiro e Orlando Alves dos 
Santos Júnior (2012), muitas vezes a teoria buscava estabelecer o direito à 
cidade, porém as metas e estratégias efetivas não se traduziram em ações 
reais.

No Brasil, o descumprimento do direito à cidade e da função social da 
propriedade urbana pode ser expresso pelo déficit habitacional. As áreas 
urbanizadas, dotadas de infraestrutura, muitas vezes não são destinadas 
à população de menor renda que acabam por se alocarem em regiões 
periféricas (BATTAUS e OLIVEIRA, 2016).

OS VAZIOS URBANOS COMO UM LIMITE PARA O CUMPRIMENTO DA 
FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE

Compreender como se dá a produção do espaço urbano é fundamental para 
entender questões como crescimento urbano e especulação imobiliária. 
Roberto Lobato Corrêa (2011) categoriza os cinco agentes sociais que 
produzem esse espaço: os proprietários do meio de produção; os proprietários 
fundiários; os promotores imobiliários; o Estado; e os grupos sociais excluídos.

Segundo Harvey (1980), na economia vigente, o solo, ou seja, a terra 
urbana, é vista como mercadoria. Essa mercadoria é entendida como o 
valor de troca, ou seja, como algo comercializável. Para o autor a indústria 
do desenvolvimento e da construção são alguns dos principais agentes de 
acumulação do capital, já que detém e comercializa a terra urbana como 
produto. Para Harvey o capital corporativo e de terras especulativas implicam 
em segregação socioespacial e no que se conhece por especulação imobiliária 
– o que reafirma o sentido de mercadoria do solo urbano (HARVEY, 1992).

As terras especulam pelo simples fato de se apresentarem sem uso e sem 
função à espera de investimentos públicos de infraestrutura e de valorização. 
Isso representa a terra como mercadoria definida por Harvey (1980). O autor 
complementa que esse tipo de investimento tem um caráter atrativo por não 
exigir qualquer tipo de investimento ou manutenção. A valorização acontece 
por si só através do tempo.
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Com a intensificação da urbanização brasileira na segunda metade do século 
XX (MONTE-MÓR, 2006) o debate sobre vazios urbanos começa a aparecer. 
De acordo com Adauto Lucio Cardoso (2012), é na década de 1970 que essa 
discussão se mostra preocupada com como as cidades cresciam em “direção 
às suas periferias, deixando nos interstícios desse crescimento terrenos 
vagos, mantidos fora de mercado à espera da valorização imobiliária” 
(CARDOSO, 2012, p. 19).

 Cardoso (2012) afirma que esta forma de especulação ou 
valorização imobiliária sempre esteve relacionado ao modo de intervenção 
do Estado no parcelamento e ocupação do solo. O poder público instalava 
condições de infraestrutura e esses terrenos vazios, que já não mais se 
encontravam na periferia e sim em áreas mais centrais, acabavam por se 
valorizar indiscriminadamente. Cardoso (2012, p. 19) define esse processo 
como “disfuncional” e “perverso” a partir dos seguintes argumentos: 

Porque mantinha “artificialmente” grandes extensões 
de terra fora do mercado, pressionando para cima o 
preço dos terrenos em oferta; porque implicava em 
um maior custo de investimento para a instalação 
das infraestruturas nas áreas efetivamente ocupadas; 
e porque o investimento público em infraestrutura 
resultava na valorização de áreas privadas. 

Ainda no que se refere à intervenção e ao poder do Estado, Villaça (2001)5 
afirma que o setor imobiliário conjuntamente com as elites formam a força 
dominante e que essa força, por diversas vezes, se vê acima do Estado e da 
legislação urbanística e acaba por ditar as regras do mercado imobiliário e da 
ocupação do solo. 

Visando combater processos de desigualdade social, especulação imobiliária 
e formação de vazios urbanos, o Texto para Discussão do IPEA (BRASIL, 
2018), propõe algumas práticas urbanísticas como: edificação e utilização 
compulsórios; IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) progressivo 
com desapropriação e pagamentos em títulos da dívida pública; direito de 
preempção; outorga onerosa do direito de construir; transferência do direito 
de construir; e operação urbana consorciada.

5 Primeira publicação: 1998.
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A PEC 80/2019 E SEUS EFEITOS SOBRE O DIREITO À CIDADE

Em maio de 2019 foi protocolado no Senado Federal a Proposta de Emenda 
Constitucional (PEC) n° 80 pelo Senador Flávio Bolsonaro e outros 26 
senadores visando alterar o artigo 182 e 184 da Constituição Federal de 
1988. Em relação ao artigo 182 a proposição sugere a seguinte inclusão de 
redação

§ 2° A propriedade urbana cumpre sua função social 
quando é utilizada sem ofensa a direitos de terceiros 
e atende ao menos uma das seguintes exigências 
fundamentais de ordenação da cidade expressas 
no plano diretor: I- parcelamento ou edificação 
adequados; II- aproveitamento compatível com sua 
fmalidade; III - preservação do meio ambiente ou do 
patrimônio histórico, artístico, cultural ou paisagístico.

(....)

§ 5° O descumprimento da função social de que trata 
o § 2° somente será declarado por ato do Poder 
Executivo, mediante autorização prévia do Poder 
Legislativo, ou por decisão judicial. 

§ 6° A desapropriação por descumprimento da função 
social será feita pelo valor de mercado da propriedade 
urbana.” (NR)

A PEC 80/2019 apresenta, em relação à FSP urbana pelo menos, três ideias 
centrais: a) inclusão da denominação “ofensa a direitos de terceiros”, b) a 
definição de parâmetros prévios independente do que expressa o Plano 
Diretor em si e c) dependência da municipalidade (Poder Executivo) de outros 
dois poderes (Poder Legislativo e Poder Judiciário) para dar seguimento ao 
processo de avaliação de descumprimento da FSP. 

Embora essas ideias sejam centrais e há outras implicadas, neste texto 
chamamos a atenção para a substituição do Plano Diretor por um entre três 
fatores que delimitem a FSP. As proposições apresentadas como indicativas 
para o cumprimento da FSP na forma da PEC indica a possibilidade de 
escolha de uma entre três. Na Lei 10257/2001 todos os três elementos e a 
ideia de direito à cidade está claramente colocada e calcada em instrumentos 
de aplicabilidade, cuja PEC não aborda e nem trata.

Ademais, a PEC é perniciosamente favorável ao próprio descumprimento da 
FSP tal qual é concebida no EC ao desconsiderar os elementos apresentados 
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nesta lei. Ao permitir usar apenas um parâmetro dentre três, a PEC abre 
a possibilidade expressa de aumento da degradação ambiental ou cultural 
ou especulação imobiliária.  A permanência dos vazios urbanos passa a ser 
implicitamente regulamentada e, por sua vez, a exclusão socioespacial uma 
vez que, à medida que se tenha a valorização fundiária de determinadas 
áreas e que isto não seja mais um descumprimento da FSP, a população 
pobre tende a buscar opções de moradias em áreas mais longínquas das 
áreas valorizadas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A especulação imobiliária se coloca como uma das problemáticas urbanas 
da atualidade. Expressa nos vazios urbanos ela enfrenta os instrumentos de 
aplicação da FSP. Há que se retomar a importância do debate sobre a FSP no 
âmbito da discussão do direito à cidade, indicando-a como uma possibilidade 
de inclusão social e sustentabilidade ambiental. A possível aprovação da 
PEC 80/2019 fere o que se conhece e discute no âmbito do direito à cidade e 
o cumprimento da FSP. O Plano Diretor, apesar do descrédito da população 
junto aos seus gestores e legisladores ainda é uma das melhores opções 
para o debate da Política de ordenamento do uso e ocupação do solo. 
Assim, como diria Maricato (2013, p.178) “apesar da história referida e do 
descrédito, o planejamento urbano é necessário para assegurar justiça social 
e a reposição dos pressupostos ambientais naturais para o assentamento 
urbano”.
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Resumo

O processo de crescimento das cidades brasileiras nas últimas décadas, atrelado a 
uma falta de planejamento urbano eficiente, que pudesse ordenar o uso e ocupação do 
solo de maneira satisfatória à população, no intuito de coibir ou mesmo resolver certas 
distorções no desenvolvimento urbano, resultou em graves problemas nas cidades 
que demandam dessas consequências até nos dias atuais. Com a nítida separação 
entre grupos sociais, geralmente com a população de maior poder aquisitivo residindo 
em áreas centrais ou de melhor infraestrutura e a população de baixa renda, tendo 
que residir em áreas periféricas ou mesmo consideradas de risco, sem o mínimo de 
infraestrutura. Um dos principais problemas encontrados nas cidades brasileiras condiz 
com a ocorrência da especulação imobiliária, a elevação excessiva do preço do solo 
urbano e a consequente segregação e fragmentação socioespacial, que expulsa a 
população de baixa renda para a periferia das cidades, sejam elas cidades grandes 
ou mesmo pequenas, como o exemplo do presente estudo de caso. Visto isso, este 
objetiva analisar através de pesquisas bibliográficas e levantamentos in loco da 
ocorrência da especulação imobiliária e a consequente segregação e fragmentação 
socioespacial na cidade de Cacoal/RO. A cidade que possui apenas quarenta e dois 
anos de idade já vem enfrentando diversos problemas analisados em cidades grandes, 
devido à ausência de um planejamento urbano efetivo. A partir de estudos realizados 
por meio de levantamentos in loco e nas imobiliárias locais consegue-se enfatizar a 
diferenciação de valor do solo urbano, em diferentes regiões da cidade, apresentando 
assim a segregação causada em decorrência da especulação imobiliária.  

Palavras chave: Segregação socioespacial; Especulação imobiliária; Valorização do 
solo urbano. 
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Abstract

The growth process of Brazilian cities in recent decades, coupled with a lack of efficient 
urban planning, which could order the use and occupation of land in a satisfactory 
manner to the population, in order to curb or even solve certain distortions in urban 
development, resulted in serious problems in cities that demand these consequences 
even today. With the clear separation between social groups, usually with the population 
with higher purchasing power residing in central or better infrastructure areas and the 
low-income population, having to reside in peripheral areas or even considered at risk, 
without the minimum infrastructure. One of the main problems encountered in Brazilian 
cities is the occurrence of real estate speculation, the excessive rise in the price of urban 
land and the consequent segregation and socio-spatial fragmentation, which expels the 
low-income population to the periphery of cities, whether large or large. even small, 
as the example of this case study. Therefore, this objective aims to analyze through 
bibliographic research and on-site surveys of the occurrence of real estate speculation 
and the consequent socio-spatial segregation and fragmentation in the city of Cacoal / 
RO. A city that is only forty-two years old is already facing several problems analyzed 
in large cities, due to the absence of effective urban planning. From studies carried out 
through surveys in loco and in local real estate we can emphasize the differentiation of 
urban land value in different regions of the city, thus presenting the segregation caused 
by real estate speculation.

KEYWORDS: Socio-spatial segregation; Real estate speculation; Appreciation of urban 
land.

INTRODUÇÃO

Com o surgimento da revolução industrial, durante o século XVIII, ocorreram 
diversas mudanças nas cidades, como o eventual crescimento das indústrias 
que chamou a atenção de pessoas de diversas localidades, inclusive as 
que residiam na zona rural. Estas, procuravam por novas oportunidades e 
melhoria na qualidade de vida na zona urbana, o chamado êxodo rural. Porém 
as cidades não possuíam estrutura para comportar tamanha mudança. 
O surto na demanda por habitação contava com pessoas chegando muito 
rapidamente as cidades deixando as mesmas expostas a instalação em 
locais indevidos, principalmente pelo valor de compra ou de locação, visto 
que o desenvolvimento das cidades se dá de maneira lenta. Tal falta de 
moradia levou a população a se envolver com modelos alternativos de 
moradia que, em nenhum quesito cumpriam com a sua função, bem como 
com a salubridade, higiene e segurança.
No Brasil durante a explosão do déficit habitacional surgiram algumas opções 
de moradia apresentadas pelo setor privado, como alojamentos comunitários, 
vilas operárias e empreendimento para locação, produzidos por empresas 
para abrigar seus funcionários, porém no que se diz respeito ao setor público 
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não houve nenhum investimento considerável. Um dos poucos exemplos 
que houveram no período, é a iniciativa de Pereira Passos, então prefeito do 
Distrito Federal (DF) que, teve uma pequena inciativa durante as obras de 
remodelação do Rio de Janeiro (RJ) e ao início das obras do bairro operário 
Marechal Hermes da Fonseca (Bonduki, 2014).
Com o decorrer da história e os crescentes investimentos nos centros 
urbanos, ou nas zonas propriamente residenciais, selecionadas na época, 
o valor do solo urbano consequentemente, aumenta, dificultando ainda 
mais a chegada de novas famílias às cidades. No Brasil, o primeiro surto de 
crescimento ocorreu no século XIX, atrelado a essa ocorrência surgem as 
possibilidades alternativas de moradia, como as vilas operárias, ou outras 
modalidades de alojamentos coletivos, investimentos de empresas privadas 
para abrigar seus trabalhadores, (BONDUKI, 2014) tão somente, que, assim 
que o contrato terminava, por vezes as vilas ficavam desertas.
Nesse período não houve quase nenhum investimento do poder público, o 
fato de as casas de vilas operárias serem para locação de classe média, fez 
com que as famílias que não pudessem pagar o valor estipulado procurasse 
ou tipo de alojamento, mesmo que, essa moradia não se enquadrasse nos 
padrões de higiene e salubridade exigidos pela legislação sanitária, surgem 
assim, os cortiços brasileiros. Em geral residiam nesses locais oito a nove 
famílias, sem instalações hidráulicas, utilizando-se das mesmas instalações 
sanitárias, pagando um custo muito menor de investimento, com o retorno 
muito mais breve (BONDUKI, 2014).
Com o grande crescimento populacional e a demanda por habitação, cada 
vez maiores, os espaços urbanos têm sido cada vez mais disputados por 
grupos de diferentes classes sociais, assim as famílias de poder aquisitivo 
menor acabam não conseguindo adquirir lotes nos centros urbanos e, 
consequentemente ocupam as periferias, ainda como no século passado. 
O processo de especulação imobiliária produz uma valorização desigual do 
solo e também dos espaços urbanos, quem possui maior poder econômico, 
também pode influenciar na política e ideologia da cidade, trazendo como 
consequência a segregação socioespacial (PAGANI, ALVES, CORDEIRO. 
2015).
A divisão dos espaços por classe social é um problema que ocorre desde 
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a antiguidade, nos estados Gregos, Romanos e Chineses, já era possível 
notar o privilégio de alguns em função da política, posição social, ou poderio 
aquisitivo. Porém esse problema se perdurou e com o passar dos séculos foi 
se intensificando, e a partir da Revolução Industrial viu-se que a maioria dos 
casos ocorria por meio da classe ou etnia (NEGRI, 2008).

Será descrito neste trabalho a decorrência da especulação 
imobiliária e como sua consequência a segregação socioespacial urbana, 
que muda diretamente a vida de diversos moradores do município de Cacoal, 
estado de Rondônia.

1 ESPECULAÇÃO IMOBILIÁRIA E SEGREGAÇÃO SOCIOESPACIAL 
URBANA EM CACOAL 
A cidade de Cacoal fica localizada no estado de Rondônia, distante 480 
km (quatrocentos e oitenta quilômetros) da Capital Porto Velho, é grande 
influenciadora na economia e saúde da região. É considerada ainda, grande 
influenciadora no setor de educação, sendo um polo de referência, por 
possuir três faculdades particulares presenciais e um campus federal em sua 
extensão. (IBGE, 2010)
O município possui aproximadamente 78.584 (setenta e oito mil quinhentos 
e oitenta e quatro) habitantes, segundo o último censo do IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística) realizado no ano de 2010, com estimativa 
de chegar a 84.813 (oitenta e quatro mil oitocentos e treze) pessoas para 
o ano de 2018. Possui densidade demográfica estimada em 20,72 hab/
km² (vinte virgula setenta e dois habitantes por quilometro quadrado), dado 
esse, que, pode ser considerado baixo comparado ao das grandes cidades 
brasileiras (IBGE, 2010).
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Imagem 01 - Delimitação do Munícipio de Cacoal. 

Fonte: Google Maps. 2018.

Atualmente o município possui aproximadamente 44 (quarenta e quatro) 
bairros, dentre eles diversos loteamentos, irregulares e regulares, poucos 
com planejamento. Cacoal ainda possui um distrito – Distrito do Riozinho – 
que fica a 10 (dez) quilômetros do centro urbano, e, uma vila – Divinópolis, 
que fica a aproximadamente 46 (quarenta e seis) quilômetros do centro 
urbano. (SEPLAN, 2015)
Devido aos altos valores de bens urbanos na cidade estudada, muitos 
“investidores” optam por comprar imóveis e lotes para valorização, 
principalmente na zona central da cidade, deixando-os ociosos por um 
período longo de tempo aguardando a valorização, configurando assim, a 
chamada especulação imobiliária. Esse grande número de lotes sem função 
social, chamados vazios urbanos, em por consequência o afastamento da 
população de baixa renda. Vale ressaltar que esses “investidores” são uma 
pequena parcela privilegiada da população, que não se atem aos resultados 
que isso trará ao restante da população, visando apenas o próprio lucro.
Uma grande característica provocada pela especulação imobiliária no 
município citado, é a criação contínua de novos loteamentos. Existe a 
ideia que o investimento em novos loteamentos irá atrair “investidores” que 
novamente irão comprar lotes para deixá-los vazios por anos até que ele seja 
considerado valorizado, caracterizando um círculo vicioso.
Outra característica desta cidade, é o crescente número de pessoas de 
diversas localidades migram para a zona urbana, geralmente a população 
rural que busca novas oportunidades, ou estudantes de outras cidades 
e estados que residirão temporariamente, ou ainda, habitantes de outros 
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municípios buscando emprego, ou seja o círculo normal de migração, a 
busca por novas oportunidades.
Esses fatores fazem com que exista uma enorme procura por habitação de 
qualidade, onde na maioria dos casos, a tendência é a procura de aluguel 
acessível que é encontrado nos bairros irregulares e na periferia urbana. 
A grande demanda por moradia em pontos específicos da cidade, abre a 
possibilidade de verticalização das construções, porém, esse fato, abre uma 
nova oportunidade para a especulação imobiliária crescer, usando como 
pretexto, que novos edifícios valorizam a cidade e, consequentemente devem 
possuir o valor mais alto.
Porém, essa porcentagem de pessoas que chegam, engloba ainda, as 
pessoas com maior poder aquisitivo, que podem comprar ou alugar edifícios 
com infraestrutura de qualidade e boa localização, podendo desembolsar 
uma grande quantia em dinheiro para aquisição do produto desejado. 
Deste modo os olhos dos investidores se abrem mais uma vez, para a 
possibilidade de loteamentos novos, como citado anteriormente. Como grande 
consequência dessa atitude, tem-se uma grande quantidade de lotes vazios 
em diversos loteamentos, o que aumenta o risco da criminalidade. Bairros 
com menores índices de ocupação, aumentam os índices de criminalidade, 
uma vez que a falta de vizinhança impede o socorro imediato. 
Visando o número crescente de investidores que se mudavam para a cidade, 
surge em 2015, o primeiro condomínio fechado em Cacoal, o Condomínio 
Vila Romana, o mesmo dispõe de todos os quesitos de infraestrutura urbana, 
e, acolhe famílias de alto poder aquisitivo que buscam segurança e conforto. 
Sabe-se que já existe também o projeto de mais um condomínio de mesmas 
características. O que separa mais uma vez a população por classe e renda 
(GRUPOCAL, 2015).
Além da Segregação provocada pela especulação imobiliária, que atinge 
tangencialmente as famílias de média e baixa renda, existem casos de 
auto segregação, por meio de condomínios fechados portadores de toda a 
infraestrutura decadente em outros locais, e, passivamente, aumentando a 
divisão da cidade por classes. 

“As classes de mais alta renda escolhem a direção de crescimento, 
inicialmente, em função dos atrativos do sitio natural[...] em função da 
simbiose, da “amarração” que desenvolvem com suas áreas de comercio, 
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serviços e emprego, ou seja, em função da estrutura urbana que elas próprias 
produziam [...] as camadas de mais alta renda se apegam a uma região 
geral de cidade e nela se concentram não pelo status que estas possam 
apresentar. Este, não existia antes dessas regiões serem ocupadas por tais 
classes; não existia quando essas regiões eram vagas. O status é efeito e 
não causa da preferência das classes de mais alta renda” (VILLAÇA 1996, 

p.6 apud MEDEIROS, 2018 pag. 79).  

Além disso, a criação desenfreada de novos bairros impede a centralização 
de investimentos em equipamentos urbanos, sabendo que a receita do 
município, sempre que  surge um bairro novo deve ser deslocados para um 
novo local, fazendo que haja a distribuição em menor valor para cada bairro 
da mesma quantidade de recursos.
Nesse contexto a grande consequência da especulação imobiliária em 
Cacoal é a segregação urbana, que ocorre rotineiramente, trazendo seus 
problemas de bagagem.
Segundo dados do IBGE, 2010, a média de salário dos trabalhadores 
no município é de 02 (dois) salários mínimos, o que soma uma quantia 
aproximada de R$ 1.996,00 (hum mil novecentos e noventa e seis reais), 
sabendo que o aluguel de uma residência em boas condições para moradia, 
- em alvenaria, possuindo de dois a três quartos, sala, cozinha e lavanderia 
– gira entre  R$ 800,00 a R$ 1500,00 (oitocentos  a mil e quinhentos reais), 
constata- se instantaneamente que quem depende do aluguel para residir 
não consegue se manter, nas condições apresentadas.
Mais uma vez, os bairros irregulares sobressaem, por apresentar aluguel 
barato, e o valor de compra reduzido, dando a oportunidade para a classe 
trabalhadora da moradia em condições que eles possam ter acesso, 
porém sem equipamentos necessários para sua segurança e bem-estar, 
assegurados no artigo 6º da Constituição Federal.
Como consequência da falta de planejamento na urbanização desses bairros 
surgem diversos problemas, que afetam a saúde e bem-estar da população, 
em geral esses locais não possuem: 

•	 Saneamento - aumenta em grande escala os índices de riscos de 
doenças provocadas pela água contaminada e esgoto a céu aberto. 

•	 Descarte adequado de lixo – também coloca em risco a saúde da 
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população, podendo provocar epidemias, além de atrair insetos e 
animais indesejados e transmissores de doenças.

•	 Iluminação pública - fator que influi diretamente na segurança das 
pessoas, em locais sem iluminação a população tende evitar sair à noite 
por medo de serem assaltadas.

•	 Placas de sinalização - como consequência da falta de sinalização 
surgem os acidentes de veículos, acidentes esses que em sua maioria 
poderiam ser evitados.

•	 Falta de arborização e de espaços públicos – a falta de arborização faz 
com que a população não interaja e permaneça mais tempo dentro de 
suas residências.

•	 Pavimentação – em geral os bairros distantes não possuem pavimentação 
urbana.

•	 Postos de saúde – não são instalados nesses bairros, e para todo e 
qualquer atendimento à população tem que se deslocar por grandes 
distancias. 

Uma das grandes provocadoras dessa situação pode ser a falta de fiscalização 
e de políticas públicas que influenciem neste âmbito. Uma reformulação de 
leis municipais e a sua devida e regular aplicação poderia mudar realidade.
Uma possibilidade também é a intervenção por meio de políticas públicas na 
tabela de valores do solo urbano da zona urbana de Cacoal, nos quesitos 
utilizados para avaliação desses locais e uma tabela com as características 
que realmente devem ser analisados, para assim se chegar no resultado real, 
e plausível.

2 COMPARATIVO DE VALORES

Para uma análise mais sucinta do que foi falado acima, foi criado 
um gráfico com a média de valores em quatro bairros da cidade. Facilitando 
assim, o entendimento do fato ocorrido. Todos os dados são de uma das 
Imobiliárias Atuantes do Município de Cacoal.



Anais II SEPPAS - II Seminário de Planejamento, Paisagem urbana e Sustentabilidade 
04 a 06 de novembro de 2019

Gráfico 01 – Comparativo de valor por Bairro
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Fonte: Imobiliária Stecca. 2018. *O bairro Paineiras não apresenta valor de residência, uma vez que 
são casas do PMCMV e não podem ser comercializadas. Todos esses dados foram coletados do 

site de uma imobiliária local.

Os dois primeiros bairros, constituem os de melhor infraestrutura na 
cidade, o Centro, por acolher os principais comércios e serviços, e estar 
em funcionamento durante dia e noite. O bairro Villa Romana, equivale a 
auto segregação, é um condomínio fechado com diversos equipamentos 
urbanísticos e de lazer, porem se restringe a uma pequena parcela da 
população.
O bairro Paineiras, foi onde se iniciou o Programa Minha Casa Minha Vida em 
Cacoal no ano de 2017, possui alguns equipamentos de infraestrutura urbana, 
porém a sua localização em relação ao centro urbano do município não é 
muito estratégica, o que reduz significativamente o seu valor. O Residencial 
Parque dos Lagos foi um loteamento projetado por uma investidora, porém 
não possui pavimentação e também é consideravelmente distante do centro.
Analisando o gráfico vemos uma diferença de valor gritante entre os locais, 
sendo que nos bairros distantes uma residência não chega a alcançar o valor 
de um terreno no centro ou no condomínio Villa Romana. Assim, percebe-se 
o porquê da dificuldade da aquisição de imóveis pela população de menor 
renda.
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A constituição brasileira em seu Art. 06 garante a população moradia digna 
e com habitabilidade para toda a população, mas em várias cidades não só 
na estudada neste projeto, isso não acontece, mostrando que urbanistas são 
necessários para a gestão de certos setores de desenvolvimento da Cidade 
e de sua população.  
A partir de tais estudos viu-se a grande necessidade de investimentos em 
análise dos motivos que promovem a especulação imobiliária, que resultam 
em diversas consequências ruins para o desenvolvimento da cidade, para 
posteriormente aplicar investimentos em política públicas e instrumentos 
urbanísticos que irão cortar o problema no ponto inicial ou somente trarão a 
regularização do uso do solo urbano no município.
O investimento em tais pesquisas e em mão de obra para atuar na resolução 
desse problema não irá surtir efeito imediato, mas em um futuro próximo será 
de grande valia ao município e terá efeito direto em seu desenvolvimento 
urbano. Podendo servir como modelo para outras cidades que passam pelo 
mesmo problema.
O desenvolvimento urbano das cidades em geral influi na qualidade de vida 
e bem-estar da população e permite que muitos investidores de industrias 
por exemplo, possam surgir no local. Aos olhos de investidores locais talvez 
esse ponto seja negativo, pois eles perderão o lucro que seria totalmente de 
sua propriedade, mas de modo geral toda a população será beneficiada, em 
especial aquela que não pode ter regalias. Sendo assim, se faz necessário 
o conhecimento específico de maneira que seja atingido o ponto crucial do 
problema. Investimentos em pontos inexatos só irão distanciar a resolução da 
especulação imobiliária e consequentemente desviar verbas que poderiam 
ser utilizadas na reestruturação em bairros carentes.
Se abre também o questionamento da inserção da população carente em 
vazios urbanos, utilizando -se de habitação vertical, por meio das políticas 
de regularização urbana. Sabe-se que para esses lotes vazios por anos 
em centros urbanos existem leis a serem aplicadas, então porque não se 
utilizar delas e aproveitar-se da razão obtida? A Verticalização de edifícios 
de habitação social talvez não se propunha como a melhor alternativa para 
o município, embora se caracterize como compacta, seria necessário a 
remodelação do modo de morar dos habitantes contemplados. 
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Somente a aplicação, atualização, e ainda o ato de fiscalizar, as políticas 
públicas e os lotes urbanos, já se caracterizariam um grande passo para 
Cacoal, são diversos lotes no bairro central sem uso. Assim sendo pôr em 
prática o uso dos meios apresentados no Estatuto das Cidades, promoveria 
sem dúvidas alguma mudança. A começar pela aplicação do PEUC 
(Parcelamento, edificação, e Utilização compulsória) que tem o intuito de dar 
ao lote privado uma função social, caso este permaneça vazio por vários anos. 
Primeiramente será enviada uma notificação ao proprietário para adequação, 
essa notificação pode se dar de várias formas e o dono do lote tem um ano a 
partir da entrega do documento para apresentar o projeto de construção ao 
órgão competente, após ele tem dois anos para começar a construção. Caso 
os prazos não sejam obedecidos será aplicado o IPTU Progressivo, que se 
dá por meio do aumento do imposto gradativamente durante o prazo de cinco 
anos. Passado esse período e nenhuma atitude tomada pelo proprietário o 
município poderá se utilizar da desapropriação por meio de pagamento de 
títulos (ESTATUTO DA CIDADE, Lei 1257, 2001).
Para tanto, se faz necessário a contratação de pessoas realmente aptas a tal 
responsabilidade, que não desviaram o foco, muito menos autorizar o uso da 
verba arrecadada em outras áreas da cidade.
Segundo alguns estudiosos e ao que se vê nas cidades, a abertura de novos 
loteamentos, faz com que a prefeitura tenha que empenhar verbas que seriam 
usadas em bairros já existentes em loteamentos. Levantando a questão da 
não necessidade de tantos loteamentos novos, uma vez que não existem 
habitantes suficientes para preencher esses vazios de expansão urbana. 
Assim, nota-se a necessidade de uma política que controle a abertura de 
novos loteamentos, pelo menos até que se veja a real necessidade de se 
incorporar mais novos bairros.
O controle da abertura de loteamentos também reduz uma grande ocorrência 
na cidade que é a expansão do território urbano, visto que, não existe 
investimento em transporte público, quanto maiores as distancias a se 
percorrer maior a dificuldade dos moradores. 
Existem muitos pontos a serem tratados no município em sua maior parte no 
que diz respeito às políticas públicas de regularização do solo urbano. A sua 
regularização e fiscalização é de extrema importância e valia para a Cidade 
de Cacoal/RO, modificando e organizando, tantos meios já esquecidos pela 
população e pelos próprios responsáveis. 
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A remodelação das leis que dizem respeito aos usos dos lotes urbanos, que 
ficam vazios por anos, é crucial para o tema. Os vazios urbanos na cidade 
de Cacoal, constituem uma das principais características da especulação 
imobiliária do município e seu controle, estaria diretamente ligado a resolução 
de diversos questionamentos.
Portanto pode-se visualizar que o maior problema da cidade estudada é a 
falta de investimentos e fiscalização nas políticas que se referem ao solo 
urbano e suas variantes, assim que aplicadas a cidade obterá resultados que 
influenciarão no desenvolvimento da cidade.
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Resumo

Devido à existência de cidades mais estruturadas e com uma melhoria de vida de fácil 
acesso, pequenas cidades, mesmo as mais antigas, acabam por serem despovoadas 
justamente pela ausência de serviços básicos e de uma economia mais viva. Com o 
processo de urbanização desorganizado que ocorreu nas cidades após a revolução 
industrial, surge a utopia da cidade ideal. As cidades cresceram de maneiras diferentes, 
por motivos diferentes e com pessoas diferentes, causando uma desvalorização de 
algumas cidades, e a supervalorização de outras. Devido à mudança de tecnologias, 
e da maneira de produzir, muitas cidades ficam para trás nessa corrida tecnológica 
e acabam por perder interesse econômico, desvalorizando-as. A cidade de Alvorada 
do Oeste, localizada no Estado de Rondônia, teve seu início há 3 décadas, já tendo 
presenciado melhor desenvolvimento socioeconômico. O número de moradores da 
cidade chegou seu máximo em 16 mil, e nos últimos anos esse quantitativo só diminui. 
A população justifica essa diminuição devido à ausência de emprego e de atividades 
de lazer, além de um comércio existente com produtos de valor mais alto comparando 
com as cidades circundantes. O presente trabalho tem como objetivo analisar a cidade 
de Alvorada do Oeste no que tange à fatores que influenciam na desertificação da 
cidade, tais como o comércio (emprego, salário, economia), saúde (hospitais, taxa 
de natalidade), segurança (presídio, crimes), educação (matrículas, instituições de 
ensino), política (planejamento urbano) e o meio urbano no geral, procurando entender 
os motivos pelos quais acontecem, analisando dados disponibilizados pelo censo 
demográfico do IBGE atrelados à conceitos da psicologia sobre o comportamento 
humano espacial, procurando desenvolver maneiras generalizadas e de rápida 
execução e resultado para solucionar os problemas relacionados tanto à falta dos 
serviços aqui descritos, quanto a principal problemática da pesquisa: a desertificação 
da cidade de Alvorada do Oeste, que de maneira geral se desenvolve pela falta de 
equipamentos básicos descritos e pela desconsideração da atual situação da cidade. 

PALAVRAS-CHAVE: Despovoamento; desvalorização; cidades. 
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Abstract

Due to the existence of more structured cities with easy access to life, small cities, 
even the oldest ones, end up being depopulated precisely because of the lack of 
basic services and a livelier economy. With the disorganized urbanization process that 
took place in the cities after the industrial revolution, the ideal city utopia emerges. 
Cities grew in different ways for different reasons and with different people, causing 
some cities to devalue and others to overvalue. Due to changing technologies, and 
the way they produce, many cities lag behind in this technological race and end up 
losing economic interest, devaluing them. The city of Alvorada do Oeste, located in the 
state of Rondônia, started 3 decades ago, having already seen better socioeconomic 
development. The number of city dwellers has peaked at 16,000, and in recent 
years this has only declined. The population justifies this decrease due to the lack of 
employment and leisure activities, as well as an existing trade with higher value products 
compared to the surrounding cities. This paper aims to analyze the city of Alvorada 
do Oeste regarding factors that influence the desertification of the city, such as trade 
(employment, salary, economy), health (hospitals, birth rate), security (prison, crimes), 
education (enrollment, educational institutions), politics (urban planning) and the urban 
environment in general, trying to understand the reasons why they happen, analyzing 
data provided by the IBGE demographic census linked to the concepts of psychology 
about spatial human behavior, seeking to develop generalized and quick execution and 
result ways to solve the problems related to the lack of services described here, as 
well as the main research problem: the desertification of the city of Alvorada do Oeste, 
which generally develops due to the lack of equipment, described and the disregard of 
the current situation of the city.

KEYWORDS: Depopulation; devaluation; cities.

O DESPOVOAMENTO DAS CIDADES – UMA ANÁLISE SOCIOESPACIAL 
DE ALVORADA DO OESTE/RO 

Diante de uma realidade de grandes cidades industriais, existem aquelas 
que não conseguem se manter em meio a tantas providas de interesses 
financeiros. Devido à existência de cidades mais estruturadas e com uma 
melhoria de vida de fácil acesso, pequenas cidades, mesmo as mais antigas, 
acabam por serem despovoadas justamente pela ausência de serviços 
básicos e de uma economia mais viva. 

Com o processo de urbanização desorganizado que ocorreu nas cidades após 
a revolução industrial, surge a utopia da cidade ideal. As cidades cresceram 
de maneiras diferentes, por motivos diferentes e com pessoas diferentes, 
causando uma desvalorização de algumas cidades, e a supervalorização de 
outras. Devido à mudança de tecnologias, e da maneira de produzir, muitas 
cidades ficam para trás nessa corrida tecnológica e acabam por perder esse 
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interesse econômico, desvalorizando-as e despovoando-as.

A CIDADE

Com o interesse dos colonizadores portugueses no ouro existente, o Estado 
de Rondônia foi iniciado no século XVIII com a criação do Forte Príncipe da 
Beira às margens do Rio Guaporé, estimulando os primeiros núcleos coloniais 
que só aumentou com a exploração da borracha no fim do século XIX. Seu 
desenvolvimento ocorreu graças à instalação da Ferrovia Madeira-Mamoré, 
decorrente do chamado Tratado de Petrópolis. A rede telegráfica Marechal 
Cândido Rondon também contribuiu significativamente para a integração do 
Estado com o restante do país. (RONDÔNIA, 2008).

 A economia da região, até a década de 60, era voltada para a coleta 
de castanha-do-pará e da borracha, mas com incentivos públicos e 
empreendimentos privados foram construídas rodovias e implantados 
núcleos de colonização na região, incentivando a migração que grande parte 
veio do sul do país. Decorrente da boa qualidade das terras e do preço baixo, 
a região se desenvolveu, mais ainda com a descoberta de minérios de ouro 
e cassiterita na região, aumentando a população. Rondônia só se torna 
estado no ano de 1981, mas a redução desses investimentos, a utilização 
irregular das terras e o desmatamento têm dificultado a continuidade no 
desenvolvimento econômico da região (RONDÔNIA, 2008).

Atualmente, o Estado conta com uma população de 1.787.279 hab. (IBGE, 
2017), com a área de 237 590,543 km² (IBGE, 2013), resultando em uma 
densidade demográfica de 7,52 hab./km² (IBGE, 2017).

Já a cidade de Alvorada do Oeste, localizada na região leste do Estado de 
Rondônia, surgiu no ano de 1978 da necessidade do alojamento de famílias 
vindas em sua maioria do Sul do Brasil. Antes de se tornar cidade, pertencia 
à área rural do então distrito de Presidente Médici, que na época era do 
município de Ji-Paraná. O município dista de 438 km de distância da capital 
Porto Velho, e conta com os vizinhos São Miguel, Urupá, Presidente Médici, 
Mirante da Serra e Nova Brasilândia. (ALVORADA DO OESTE, 2011)

A iniciativa popular para tornar o distrito em cidade foi liderada por João Távora 
Filho, que em 1979 convidou o administrador do então Distrito de Presidente 
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Médici Antônio Geraldo da Silva para conhecer a região. O administrador 
leva a proposta aos superiores e no mesmo ano começou o processo de 
limpeza da região para a implantação de uma nova cidade. Logo após, o 
INCRA disponibilizou uma área de 80 hectares e distribuiu os primeiros lotes 
da cidade, que hoje possui 120 hectares devido à necessidade de expansão. 
O início oficial da cidade foi firmado em 1 de janeiro de 1989 com o atual 
nome de Alvorada do Oeste. (ALVORADA DO OESTE, 2011)

Atualmente a cidade conta com uma população estimada em 16.902 hab, 
(IBGE, 2016) em uma área de 3.029,190 km², resultando em uma densidade 
populacional de 5,56 hab/km².

Os residentes da cidade se resumem em proprietários de terras, comerciantes 
e funcionários públicos. De comércios relativamente consideráveis, possui 
o frigorífico e a poucos anos foi construído um presídio, sendo a cidade é 
sustentada principalmente pelos setores agrícolas e pecuários.  (ALVORADA 
DO OESTE, 2011)

A PROBLEMÁTICA

Assim como o próprio nome indica, o despovoamento consiste na saída, 
perca ou ausência das pessoas de um local, essa saída pode condizer 
de diferentes maneiras, como definitiva, temporária, sazonal ou pendular.  
Inserido em contextos diferentes, o despovoamento pode acarretar inúmeras 
consequências locais, seja ele na migração dos centros para as periferias, 
como também o êxodo rural que descaracteriza a morfologia social, 
econômica e cultural local. (SOUZA, 2010)

Apesar do atual agrave, o despovoamento das cidades não é um problema 
atual, ele faz parte da história do desenvolvimento da humanidade. Muitos 
dos casos de despovoamento continuam a acontecer, apesar de terem 
surgido novos motivos para sua ocorrência. O que não muda é que a busca 
por soluções e contornos para esse problema urbano se torna um grande 
desafio ao poder público nacional e local. (SOUZA, 2010)

Problemas como o envelhecimento da população, o decaimento demográfico, 
a desertificação humana etc, são exemplos de como o espaço se comporta 
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sob a influência do processo de despovoamento. Agravados com as 
iniciativas governamentais que estão ausentes em espaços que necessitam 
de vida. Há quem o acuse de ser o responsável pelo início desse problema ao 
encerrar serviços públicos como escolas, tribunais, maternidades e centros 
de saúde, devido à existência de um ciclo vicioso, onde as pessoas fogem 
do interior pois não encontram lá uma qualidade de vida necessária, sem 
empregos e sem serviços públicos, e o poder público e as empresas evitam 
os investimentos nesses locais justamente por lá viverem poucas pessoas. 
(SOUZA, 2010)

A cidade de Alvorada do Oeste, e já teve melhores momentos de 
movimentação. O número de moradores da cidade chegou seu máximo em 
16 mil, e nos últimos anos esse valor só diminui. A população justifica essa 
diminuição devido à ausência de emprego e de atividades de lazer, além de 
um comércio existente com produtos de valor mais alto do que o normal.

Por meio de levantamentos do IBGE de 2010, relacionados à quantidade 
populacional, fatores econômicos, educacionais etc., observa-se grande 
decaimento no que diz respeito de vários setores importantes para o 
desenvolvimento da cidade de Alvorada do Oeste.

Começando pela população, no último censo realizado pelo IBGE em 2010, 
havia 16.853 pessoas na cidade, sendo a 23º mais populosa do Estado. Já 
para 2018, o IBGE estima 14.722 pessoas, com um decaimento de 12% da 
população em 8 anos, resultando em uma baixa densidade demográfica, 
que segundo o IBGE, era, em 2010, de 5,56 hab/km². O fato de 47,6% da 
população residir no meio rural (IBGE, 2010) também contribui para a falta de 
desenvolvimento da cidade.

Para entender como acontece o processo de povoamento e despovoamento, 
deve-se considerar de fato a característica das pessoas, levando em conta o 
estado emocional, o contexto familiar, relacionamentos etc. Essa característica 
pode explicar a causa da mudança espacial individual, como também a 
diminuição da taxa de natalidade. A retirada dos jovens das cidades em idade 
ativa, causa uma diminuição na taxa de natalidade e com isso um aumento 
na taxa de envelhecimento da população. Segundo Ana Fernandes, a causa 
do envelhecimento da população mundial não foi o aumento da média de 
vida junto com a diminuição da mortalidade, mas foi a diminuição da taxa de 
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natalidade durante os anos 70, esse foi o motivo dos países desenvolvidos 
não terem renovado suas gerações. (SOUZA, 2010; FERNANDES, 1997)

Ainda segundo o censo de 2010 do IBGE, da população residente no 
município em questão, 31% possuem acima de 40 anos, ocupando a 10ª 
colocação estadual entre 40 a 59 anos, e a 15ª colocação estadual acima 
de 60 anos.  Esse número alto de população residente em idade não ativa, 
é resultante do principal motivo pelos quais a população em idade ativa sai 
de Alvorada do Oeste: a busca dos jovens por uma Graduação de qualidade, 
e posteriormente de melhores condições de vida, com possibilidades de 
emprego e renda.

FATORES ECONÔMICOS 

Os fatores trabalhistas e relacionados à rendimento também influenciam no 
mantimento dos moradores. Apenas 8,8% da população, segundo o IBGE 
cidades, em 2016, é economicamente ativa, o que acontece devido à falta 
de emprego que acompanha o decaimento populacional. Complementa, 
ainda, que o salário médio mensal dos trabalhadores formais (com carteira 
assinada) era de 1,6 salários mínimos (R$810,00). Mas cerca de 43,5% da 
população possui rendimento mensal de até ½ salário mínimo (R$ 255,00) 
(IBGE, 2010). A cidade não é uma boa alternativa pra quem pretende crescer 
economicamente como empregado, resultando na migração da população 
para cidades influentes.

A pouca qualificação e a falta de experiência também é usada como pretexto 
para a migração, pois locais com pouca oferta de emprego, geralmente 
optam por profissionais mais experientes, o que resulta em um ciclo infinito 
de empresas que não empregam sem experiência, e pessoas que não 
conseguem emprego por falta de experiência (SOUZA, 2010).

O desemprego é, assim, a forma de precarização que mais vulnerabilidade e 
ambivalência cria nos jovens, quer na transição entre a escola e o trabalho, quer 
quando já inseridos no mercado de trabalho. […] O estudo realizado por Pegado 
e Guerreiro (2007), mostra que em todas as faixas etárias consideradas, o 
desemprego juvenil é expressamente superior à média nacional. São os jovens 
dos 15 aos 19 e dos 20 aos 24, os mais vulneráveis à situação de desemprego 
(Pegado y Guerreiro, 2007, p. 32; SOUZA, 2010, p.20).
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O que acontece geralmente com a população que busca por melhores 
condições financeiras e não conseguem no município, é a migração para as 
cidades mais influentes, como Ji-Paraná e Cacoal, seguindo uma hierarquia 
(IBGE, 2007).

“Podemos, assim, afirmar que as trajectórias sócio-profissionais são um 
espelho da realidade e da natureza de um dado mercado de trabalho.” 
(SOUZA, 2010, pg. 28).

Quanto à economia, devido à insuficiência de comércios, o município não 
consegue se manter, com 78,9% das receitas oriundas vindas de fontes 
externas (dinheiro para gasto público) (IBGE, 2015).

Os equipamentos econômicos da cidade, são concentrados geralmente 
por famílias mais antigas, que possuem influência política, geralmente 
proprietárias de terras na zona rural. Isso acontece devido à falta de incentivo 
do poder municipal, em trazer grandes empresas para a região. Os pequenos 
empreendedores também sofrem com a falta de incentivo, já que a população 
só diminui e acaba por resultar em uma falta de perspectiva de crescimento 
para as pequenas empresas. 

Outro fator resultante para a falta de implantação de novas empresas é a 
ineficiência energética, resultante da infraestrutura de energia existente 
ainda ser à motor, dependente de combustível e é suficiente apenas para 
população existente, impossibilitando a instalação de grandes empresas. 
Apesar da capital Porto Velho possuir a Usina Hidrelétrica de Santo Antônio 
e a Usina Hidrelétrica de Jirau, alguns municípios de seu Estado não são 
beneficiados, dando preferência de manejo de eletricidade para cidades já 
bem desenvolvidas.  

Devido à população do município ser quase 50% de sitiantes, grande parte da 
economia é movimentada com o setor pecuário. Cerca de 33% da economia 
da cidade é movimentada com o setor agropecuário, 22% com o comércio 
central, 40% de serviços públicos e 5% de serviços industriais. Com isso, por 
iniciativa privada foi construído um frigorífico, que presta serviços para quase 
toda a cidade transportando/vendendo produtos para outras cidades. Na 
época de sua introdução, ofereceu um número de empregos significativo. Na 
cidade também existiu um laticínio, que era abastecido pelos sitiantes locais, 
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e fornecia produtos lácteos para os municípios aos redores. Mas devido a 
esse decaimento populacional, acabou por se alocar para outra cidade, pela 
inexistência de custo benefício (IBGE, 2015; ALVORADA DO OESTE, 2017).

O comércio do centro já esteve em melhores condições. Diversos serviços 
são procurados em outras cidades, tanto serviços de saúde, como estéticos, 
construtivos, educacionais e comerciais. Outro fator que decorre o baixo 
desenvolvimento econômico, condiz com a situação viária do município, 
apresentando baixa conectividade com as demais cidades da região, assim 
como a baixa manutenção da rodovia BR-429 que corta o município.

FATORES EDUCACIONAIS 

Um dos problemas mais agravantes da desertificação populacional da 
cidade de Alvorada do Oeste é a ausência de uma educação adequada, 
principalmente do ensino superior sendo um dos principais fatores de 
migração populacional. 

A taxa de escolarização para crianças de 6 a 14 anos é bem alta (mesmo 
com a pouca população da cidade) com 97,6% da população infantil nas 
escolas, no ano de 2010 (IBGE). Quanto à qualidade da educação, em uma 
escala de 0 (zero) à 10 (dez), nos anos iniciais do ensino fundamental, em 
2015, o IDEB analisou 5,6 de índice de desenvolvimento da educação básica 
brasileira, sendo a 19º cidade no ranking estadual. Já nos anos finais do 
ensino fundamental, em 2015, totalizou 4,1 na nota do IDEB, sendo a 29º do 
ranking estadual (IBGE, 2017).

Tabela 1: Matrículas da cidade de Alvorada do Oeste.

Comparação de matrículas nos anos de 2005 e 2017

2005 2017
Variação (%) 
2005 - 2017

Ensino Pré-Escolar 433 281 - 35%

Ensino Fundamental 4008 2255 - 44%

Ensino Médio 818 459 - 44%
Ensino Superior 0 0 -

Fonte: IBGE, 2015 e 2017. 
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Apesar do decaimento da população ter sido de 12%, a relação de matrículas 
decaiu desproporcionalmente, como mostra a tabela 1, chegando a quase 
40% em todos os casos (IBGE, 2005;2017).

Essa diminuição de 40% das matrículas em 12 anos é observado nitidamente 
com a situação atual da cidade. Algumas escolas foram fechadas, a exemplo 
da única escola particular que a cidade já teve, a Presbiteriana, que faliu 
a alguns anos. Outras não disponibilizam séries específicas justamente por 
não terem alunos suficientes (IBGE, 2005;2017).

O número de docentes também é muito baixo, com 151 para o ensino 
fundamental e 27 para o ensino médio, tendo que juntar turmas em alguns 
casos e algumas escolas nem oferecem serviços para séries específicas do 
ensino médio. Isso tudo reflete em uma quantidade baixíssima de escolas, 
com apenas 11 unidades para o ensino fundamental (IBGE, 2017). 

Quanto ao ensino superior, em 2005 a cidade não possuía faculdades, onde 
a população necessitava se deslocar todos os dias para cidades vizinhas que 
possuíam instituições de nível superior, o que continuou até o ano de 2017, 
mesmo ano em que abriram-se algumas turmas de ensino à distância em 
escolas já existentes, mas no ano de 2018 foram alocadas duas unidades 
de faculdades à distância. O meio que a população encontrou de fazer uma 
graduação, é através da viagem diária para cidades vizinhas, com a existência 
de associações acadêmicas, que lotam 4 (quatro) ônibus, sendo 3 (três) para 
Cacoal, e 1 (um) para Ji-Paraná, com aproximadamente 200 (duzentos) 
migrantes pendulares. Apesar de existirem essas 2 sedes na cidade, a 
maioria dos estudantes preferem fazer em outras cidades principalmente 
pela questão de qualidade de educação, já que Cacoal e Ji-Paraná possuem 
faculdades renomadas e campus da Universidade Federal de Rondônia que 
já oferecem esse serviço a muitos anos.

Segundo SOUZA, de 2010, a migração pode ser caracterizada de diferentes 
maneiras, sendo elas: definitiva (onde a população muda do espaço que 
nasceu, sem retornos), temporária (onde a população se ausenta por um 
período de tempo mas volta ao local de origem), sazonal (que a população 
se ausenta por um período de tempo específico por ano) e a pendular (onde 
a população, apesar da saída, possui relação regular com o local de origem). 
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Um problema resultante dessa migração pendular, é a concepção de trabalho 
para esses acadêmicos. Pois para conseguir chegar até a faculdade há 
tempo do período noturno, os ônibus com destino para Cacoal precisam sair 
de Alvorada do Oeste às 16h, e o ônibus com destino de Ji-paraná saem as 
17h, limitando o tempo disponível para trabalho.

FATORES DE SAÚDE E SEGURANÇA 

Quanto às informações de saúde, o IBGE disponibiliza os dados de saneamento 
inadequado, tornando o município como o 21º no ranking estadual. O índice 
de mortalidade infantil de 2014 era de 5.43 óbitos por mil nascidos vivos, 
com a cidade em 47º no Estado.  Mas o mais preocupante é a quantidade de 
unidades relacionadas à saúde, com apenas 8 estabelecimentos de saúde 
do SUS, em 2009, não possuindo os serviços de saúde necessários para 
sustentar a cidade, com a população tendo que ir para as cidades influentes 
vizinhas para conseguir determinados serviços médicos e até mesmo as 
unidades de saúde tendo que transferir para outros municípios (IBGE, 2010).

Outro fator que influencia na saúde da população é o tratamento do lixo da 
cidade. Sendo uma cidade pequena e com poucos habitantes, problemas 
futuros não foram totalmente considerados, ocasionando no despejo do lixo 
da população em locais irregulares. O lixo recolhido pelo poder municipal, 
começou a ser despejado ao lado do cemitério da cidade, e por muitos anos 
não houve problema algum, por ser distante da cidade e por ser um bairro 
pouco povoado. Mas desde 2017, começou a causar complicações para os 
moradores ao redor, e até ao cemitério, preocupando a população. 

Apenas 35% do município possui esgotamento sanitário adequado, sendo 
considerada a 4ª do Estado. Possui 13% de vias públicas arborizadas, sendo 
considerada a 43ª do Estado, e 1,8% dessa área do perímetro urbano são de 
vias urbanizadas, ficando em 20º no ranking estadual (IBGE, 2010).

CONCLUSÃO

Grande parte do insucesso governamental de desenvolver a cidade, vem da 
falta de uma análise detalhada do município. Muito se vê a implantação de 
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objetos de infraestrutura/lazer sem considerar de fato a situação da cidade. 
Como por exemplo a instalação do semáforo no centro: a cidade não possui 
tanto tráfego automobilístico a ponto de necessitar de um organizador de 
vias, acabando por atrapalhar o tráfego. Assim como a nova arborização 
instalada nos centros da cidade, principalmente nos canteiros da BR 364, 
que também foi uma falha de projeto, pois são todas de porte alto, de pouca 
folhagem, geralmente palmeiras, resultando em árvores que apesar de 
típicas da região, não foram escolhidas para tornar o ambiente mais fresco e 
confortável, apenas com potencial estético.

Assim, para fins de um desenvolvimento gradativo, se faz a necessidade 
do poder municipal de considerar as atuais situações da cidade. Considerar 
a pequena quantia populacional, considerar as reais necessidades, e 
principalmente influenciar pequenos e grandes empreendedores a se inserir 
e investir no mercado da cidade. 

Estratégias espaciais podem ser utilizadas para a diminuição desse 
despovoamento. Envolvendo ações estatais urbanísticas, como o 
fornecimento de um transporte público coletivo de qualidade, a priorização 
dos pedestres, construção de espaços públicos, uma política habitacional 
que priorize a população de baixa renda e outras medidas que apoiem a 
população (LIMA, 2013).

O município possui grande potencial econômico devido à sua localização entre 
cidades importantes e à existência de minérios, só precisa de uma gestão 
que traga os equipamentos de educação, saúde, segurança, econômicos 
etc, proporcionais à sua capacidade. O ideal é que o poder municipal possa 
contar com um profissional da área de arquitetura e urbanismo na tentativa 
de trazer vitalidade à cidade, como afirma o Presidente do CAU/SC, Ronaldo 
de Lima (2013):

A construção de espaços democráticos depende da promoção de profundas 
reformas estruturais concretas de caráter político e urbano. As discussões 
acerca de nosso Habitat não depende de fórmulas mirabolantes mas de 
organização e premissas mínimas onde, de fato, os interesses coletivos 
predominem sobre os demais, na sociedade […] Em contraponto com nossas 
responsabilidades socioambientais, os arquitetos e urbanistas poderão 
vislumbrar vastas possibilidades de ação para a busca de uma crescente 
qualificação da Arquitetura e Urbanismo […] buscando inserção sustentável 
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do homem no meio ambiente natural tendo, no entanto claro, a dicotomia que 
estas ações representam na construção de nosso Habitat.

Um profissional da área trabalhando em conjunto com o Poder Municipal, 
pode resolver problemas relacionados ao conforto, à economia e até realizar 
análises, assim como no presente trabalho, relacionadas aos motivos da 
desertificação da cidade.

A cidade possui potencial quanto à sua localização, com a passagem da 
BR 429 pelos arredores. Esses serviços não são tão explorados devido à 
atual situação da BR 429, tanto no sentido de Presidente Médice, que não 
possui a manutenção adequada, quanto no sentido de Costa Marques, que 
possui trechos sem pavimentação. Iniciativas estaduais relacionadas às 
pavimentações, poderiam potencializar esses serviços pouco prestados, 
assim como trazer novos serviços, considerando a localização privilegiada da 
cidade. “As estradas abrem novos horizontes para o desenvolvimento”, como 
afirma a Profª Maria Cecília Bonato Brandalize – PUC-PR, e complementa: 

Inicialmente, antes de entrarmos diretamente no estudo de uma estrada 
devemos ressaltar a sua influência econômica, política, social e ecológica sobre 
a região a ser por ela atravessada.Assim é que, economicamente abrem-se 
novos horizontes para o desenvolvimento, pela circulação rápida de produtos, 
possibilitando a exploração de regiões até então abandonadas. A ligação de 
polos potencialmente ricos através de estradas permite a consolidação da 
economia regional.

Assim como a resolução dos problemas acima citados, também é possível 
redirecionar a população de volta para a cidade por meio da potencialização 
dos recursos já existentes. O sentimento de pertencimento e fixação da 
população residente pode se tornar o motivo de volta para a cidade, se a 
mesma oferecer esses equipamentos que faltam. A solução dos problemas 
citados na presente pesquisa, pode ser o responsável pela volta da população 
que só saiu devido à insuficiência desses equipamentos.
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Resumo

O planejamento urbano é o instrumento de ação política responsável por 
orientar os gestores públicos na construção de programas e ações necessárias 
para o atendimento das demandas da população, racionalizando a aplicação 
dos recursos orçamentários, tendo como premissa básica o alcance dos 
resultados esperados para a sociedade. Assim se nota a importância de não 
só fazer um planejamento urbano, mas também de avaliar constantemente 
cada ação proposta no planejamento, para que se possa medir a efetividade 
das mesmas. Tais medições são feitas por meio de instrumentos denominados 
indicadores, sendo eles classificados em vários tipos como econômicos, 
ambientais, sociais, entre outros. No trabalho em questão pretendeu-se 
levantar e analisar de modo particular os indicadores sociais da região de 
Palmas Sul e da sua área de influência no município de Palmas e no Estado 
do Tocantins. A fim de entender a realidade atual desse território foi feita 
uma revisão bibliográfica, baseada em literaturas atuais e especializadas, 
aliada ao levantamento de dados históricos sobre os indicadores sociais do 
município. Com base nos dados obtidos desenvolveu-se um diagnóstico da 
região, no qual foi possível perceber que os aspectos sociais de Palmas Sul 
são resultados do processo de urbanização da cidade de Palmas, bem como 
a forma com que o poder público tratou esse desenvolvimento garantindo 
maior atenção a minoria da população residente no pedaço planejado da 
cidade, não promovendo maiores incentivos para a democratização do Plano 
Diretor e cometendo descasos no que tange o ordenamento territorial e o 
processo de desenvolvimento dos novos loteamentos que foram surgindo ao 
longo do tempo. A partir disso, concluiu-se a análise urbana com a produção 
de três cenários para a região estudada: o atual, o tendencial e o prospectivo, 
onde pode-se averiguar as visões de futuro para Palmas Sul com base nas 
possíveis tomadas de decisão do poder público.

PALAVRAS-CHAVE: planejamento urbano; indicadores sociais; Palmas Sul.
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Abstract

Urban planning is the instrument of political action responsible for guiding public 
managers in the construction of programs and actions necessary to meet the demands 
of the population, rationalizing the application of budget resources, having as its basic 
premise the achievement of expected results for society. Thus, the importance of not 
only making urban planning, but also constantly evaluating each action proposed in 
the planning, in order to measure their effectiveness. Such measurements are made 
through instruments called indicators, which are classified into various types as 
economic, environmental, social, among others. In the present work, it was intended 
to raise and analyze in a particular way the social indicators of the region of Palmas 
Sul and its area of   influence in the city of Palmas and the state of Tocantins. In order to 
understand the current reality of this territory, a literature review was made, based on 
current and specialized literature, allied with the survey of historical data on the social 
indicators of the municipality. Based on the data obtained, a diagnosis of the region was 
developed, in which it was possible to realize that the social aspects of Palmas Sul are 
the result of the urbanization process of the city of Palmas, as well as the way the public 
authorities dealt with this development ensuring greater attention to the minority of the 
population residing in the planned section of the city, not promoting greater incentives 
for the democratization of the Master Plan and committing mismatches regarding the 
territorial planning and the development process of the new subdivisions that emerged 
over time. From this, the urban analysis was concluded with the production of three 
scenarios for the studied region: the current one, the trend one and the prospective 
one, where one can ascertain the future visions for Palmas Sul based on the possible 
decision making of the public power.

KEYWORDS: urban planning; social indicators; Palmas Sul.

Introdução

Ao longo do tempo, o ser humano tem se efetivado dentro de determinados 
aglomerados urbanos, estes cada vez mais amplos à medida que novas 
descobertas vão incorporando novas formas de vida e de trabalho e que 
o crescimento demográfico cria novas demandas de produção. Como 
parte deste processo e atendendo às suas próprias exigências, o homem 
transforma o espaço conquistado e cria um novo mundo físico em que os 
elementos naturais e artificiais se combinam. No entanto, nem sempre 
essa ocupação e transformação do espaço físico resulta na criação de uma 
paisagem propícia a vida do homem, ou na melhor utilização econômica do 
espaço disponível. Por este motivo o planejamento urbano é um instrumento 
essencial na produção de cidades. 

DOI: 10.29327/114056.2-32
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O planejamento urbano é definido por Scherer (1987) como instrumento 
privilegiado de ação política na etapa contemporânea, sendo o processo de 
criação e desenvolvimento de programas que buscam melhorar ou revitalizar 
certos aspectos dentro de uma área urbana ou de uma nova área urbana 
em uma dada região, tendo como objetivo propiciar aos habitantes a melhor 
qualidade de vida possível. 

Agregando à essa definição a Secretaria Municipal de Planejamento e 
Gestão de Palmas, relata que este importante instrumento orienta os 
gestores públicos na construção de programas e ações necessárias para 
o atendimento das demandas da população, racionalizando a aplicação 
dos recursos orçamentários, tendo como premissa básica o alcance dos 
resultados esperados para a sociedade. Assim se nota a importância de não 
só fazer um planejamento urbano, mas também de avaliar constantemente 
cada ação proposta no planejamento, para que se possa medir a eficiência, 
a eficácia e a efetividade das mesmas. Tais medições são feitas por meio de 
instrumentos denominados indicadores, sendo eles classificados em vários 
tipos como econômicos, ambientais, sociais, entre outros. 

No trabalho em questão se pretende levantar e analisar de modo particular 
os indicadores sociais, sendo eles estatísticas sobre aspectos da vida de 
uma região que, em conjunto, retratam o estado social da mesma e permitem 
conhecer o seu nível de desenvolvimento social. Neste caso especifico 
trataremos dos indicadores sociais da região de Palmas Sul, da sua área de 
influência e do Estado do Tocantins a fim de entender a realidade atual desse 
território a partir de seus aspectos sociais. 

Caracterização Geral

Aprovada pela Assembleia Nacional Constituinte em 22 de setembro de 1988 e 
promulgada em 5 de outubro de 1988, a Constituição da República Federativa 
do Brasil de 1988 é a emenda constitucional responsável pela separação do 
estado de Goiás e a criação do estado do Tocantins. 

O movimento separatista do território goiano veio de longa data. Desde a 

file:///C:/Users/User/Documents/DOCUMENTOS/BACKUP_2/ANAIS%20SEPPAS%202019/GT%20PLANEJAMENTO%20URBANO/345/bookmark://_Toc524598647
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colonização dessa região já se notava a disparidade entre a parte sul e a parte 
norte, visto que  os sulistas eram formados especialmente por imigrantes 
vindos de São Paulo em busca de ouro e tinham mais relações com os estados 
de Minas Gerais e São Paulo, que apresentavam maior desenvolvimento 
enquanto o norte formou-se por pessoas oriundas do Norte e Nordeste do 
país tendo suas principais relações com os estados Pará e Maranhão que por 
terem sido ocupados posteriormente, não eram tão desenvolvidos. 

De acordo com os estudos feitos por Pacievitch (2011) a partir de 1821 
o movimento separatista se fortaleceu com a proclamação, ainda que 
sem sucesso de um governo autônomo de Tocantins. Em 1920, os ideais 
separatistas voltaram a se aflorar ainda sem sucesso. Já no início da segunda 
metade do século XX, com a criação do Distrito Federal e a construção da 
rodovia Belém – Brasília, a região do antigo norte goiano teve um significativo 
desenvolvimento, expandindo a sua população, suas atividades comerciais, 
sua agricultura e o desejo por sua autonomia estatal visto que, enquanto isso 
a parte sul de Goiás já havia se desenvolvido há tempos, e era o foco da 
atenção do governo e das políticas públicas. 

Como se vê nos depoimentos dos entrevistados por Rodrigues (2011) em 
sua pesquisa, o sentimento de abandono da antiga região norte de Goiás 
por parte do governo é algo frequentemente citado. Quando questionados 
sobre os motivos pelos quais achavam que o Tocantins deveria ser criado as 
respostas foram: “pelo fato de não ter desenvolvimento no norte de Goiás, é 
como se as pessoas que ali residiam fossem esquecidas pelos governantes”; 
“devido as dificuldades em que se encontrava o norte goiano com a falta 
de atenção do governo”; “para melhor desenvolver a região que na época 
era esquecida pelos seus governantes”; “para fortalecer as populações mais 
pobres do norte goiano. Pois o norte de Goiás era esquecido pelos políticos 
goianos”; “para melhorar as condições de vida das pessoas que viviam no 
antigo norte de Goiás e viviam em situações precárias”. Deste modo, pode se 
observar que apesar de não existir um IDH1 comparando as antigas regiões 
do estado de Goiás, é visível por todos os relatos e pesquisas feitas que a 
região norte se encontrava em uma situação inferior e com menos qualidade 
de vida do que a região sul. 

¹ IDH – Índice de Desenvolvimento Humano
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Verifica – se então que a criação do Estado do Tocantins e a construção de 
sua capital, Palmas, constituíram-se num novo referencial de hierarquização 
urbana na região central do país (CARVALHÊDO, 2009). Sendo o principal 
fator promotor do desenvolvimento dessa área pode-se notar por meio dos 
dados de institutos de pesquisa como o IBGE2 e o IPEA3 a considerável 
evolução do Estado e de seus municípios nos anos seguintes à sua 
separação. Como se vê no exemplo da tabela 01 onde constatamos por meio 
do indicador social IDH o progresso do novo estado, sendo ele maior do que 
o ocorrido, durante o mesmo período de tempo, pelo qual o mesmo pertencia 

anteriormente (Goiás). 

Tabela 01 - IDH de alguns estados brasileiros entre 1991 e 2000. Fonte: IPEA, 2012.

No que tange este processo releva-se a importância da criação de Palmas 
para o desenvolvimento de sua região metropolitana, que por ser uma 
cidade planejada para abrigar o aparelho administrativo do novo estado, 
proporcionou um novo paradigma urbano, de modernidade no Cerrado 
brasileiro (CARVALHÊDO, 2009). 

Como relevado por Penna (1958) a mudança ou a criação de uma nova 
capital constitui-se em um acontecimento que marca historicamente o destino 
de uma determinada sociedade. A proposição de uma nova capital revela 
uma realização urbanística, antes de tudo, simbólica, pautada no sentimento 
de orgulho e referência. Como tal, é pensada para ser bela, digna e dotada 
de magnificência arquitetônica. Neste contexto, para Mumford (1945:46), “[a 
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capital] simultaneamente é uma vantagem para a vida comum e um símbolo 
daqueles propósitos coletivos que brotam em circunstâncias favoráveis”.

A capital possui ainda uma importância que não pode ser medida apenas pelo 
volume de comércio ou indústria, por sua extensão territorial ou PIB como 
geralmente cabe às cidades em geral, mas como cabeça pensante da região 
ou do país onde seus problemas, suas aspirações, seus projetos – sejam 
eles “sonhadores” ou “realistas” – bem como as volubilidades de sua vida 
multiforme interessam a toda sociedade política que se reflete neste espaço 
(PENNA, 1958). No caso de Palmas muitos municípios são influenciados 
pelos seus acontecimentos compondo sua região metropolitana, sendo eles 
Aparecida do Rio Negro, Barrolândia, Brejinho de Nazaré, Fátima, Ipueiras, 
Lajeado, Miracema, Miranorte, Monte do Carmo, Oliveira de Fátima, Paraíso 
do Tocantins, Porto Nacional, Pugmil, Silvanópolis e Tocantínia (Figura 01). 
Ao todo, os municípios somam mais de 437 mil habitantes, cerca de 30% da 
população tocantinense. Da região, fazem parte três dos maiores municípios 
do Tocantins: Palmas, Porto Nacional e Paraíso.

Para entender as consequências da criação de Palmas para sua região 
metropolitana vamos analisar como a implantação da capital implicou no 
desenvolvimento das duas maiores cidades em seu entorno, Porto Nacional 
e Paraíso. 

Figura 01 - Região metropolitana de Palmas. Fonte: Secom.

Porto Nacional é, dentre as três cidades tratadas, a mais antiga tendo seu 
primeiro povoado formado na época da ocupação do Brasil Central, sendo 
durante a maior parte da história o principal centro urbano da região e 
servindo de grande apoio para os movimentos separatistas e para a criação 
de Tocantins. No entanto, a cidade perdeu grande parte de sua importância 
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regional após a implantação de Palmas, importância esta que já estava 
bastante abalada após a construção da rodovia Belém – Brasília que foi um 
fator propulsor da criação de várias cidades do estado, inclusive Paraíso 
(BESSA, 2011).

Observa – se que logo nos anos seguintes à implantação de Palmas, Paraíso 
era a cidade com maior índice de desenvolvimento humano, pois ainda refletia 
o desenvolvimento obtido através da implantação da rodovia. Ao passar dos 
anos a capital tomou o posto de cidade com maior IDH do estado (Figura 
02). Hoje, segundo dados do IBGE, Palmas possui em média 291.855 mil 
habitantes com um o produto interno bruto (PIB) de R$ 27.135,06 e índice de 
desenvolvimento humano municipal (IDHM) em 0,788.

Figura 02 - Gráfico comparativo entre evolução do IDH. Fonte: IBGE.

Se tratando da questão educacional, em relação à quantidade de instituições 
de ensino no ano de 2017, de acordo com o IBGE, Palmas possuía 75 pré-
escolas, 105 escolas de ensino fundamental e 40 de ensino médio; Porto 
Nacional tinha 29 pré-escolas, 45 escolas de ensino fundamental e 13 de 
ensino médio, enquanto em Paraíso do Tocantins haviam 17 pré-escolas, 26 
escolas de ensino fundamental e 9 de ensino médio. O número de instituições 
não é definidor da qualidade do ensino, estando relacionada à demanda 
do município e ao seu número de habitantes como prova disso vemos que 
apesar de a capital ter estado à frente com o maior índice de educação básica 
por muitos anos, o atual líder é Porto Nacional (Figura 03).



Planejamento Urbano

Se tratando do Ensino Superior, Palmas ainda apresenta o maior número 
de instituições e melhor qualidade de ensino das mesmas. Seguida de 
Porto Nacional que também tem se tornado um grande atrativo para os 

universitários. 

Figura 03 - Gráfico comparativo entre evolução do índice de educação básica. Fonte: IBGE.

Em relação ao número de estabelecimentos de saúde existentes nota-se uma 
grande diferença entre o da capital e das demais cidades. Palmas possui 144 
estabelecimentos, seguida de Porto com 32 e Paraíso com 21 (Figura 04). 
Assim como as instituições educacionais, tais números têm direta relação com 
a demanda e o número de habitantes do local, no entanto a disparidade neste 
caso é muito grande o que pressupõe que os estabelecimentos de saúde da 
capital também sejam usados pelos habitantes das regiões vizinhas.

Outro indicador de desenvolvimento analisado nos três municípios foi a taxa 
de mortalidade infantil que nos ajuda a entender a qualidade dos serviços de 
saúde, saneamento básico e educação da cidade. Pela figura 05 percebe-se 
que ela é bastante variável e não segue um padrão constante, já houveram 
várias baixas e aumentos em todas as cidades analisadas. Podendo – se 
afirmar que tanto Palmas, quanto Porto e Paraíso tiveram suas taxas 
reduzidas de modo considerável.
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Figura 04 - Gráfico comparativo entre evolução do número de estabelecimentos de saúde. Fonte: IBGE.

Figura 05 - Gráfico comparativo entre evolução da taxa de mortalidade infantil. Fonte: IBGE.

No geral observa-se que Palmas possui maior número de equipamentos 
públicos e maior desenvolvimento visto que é a capital do Estado, enquanto 
as cidades de sua região metropolitana são um pouco menos providas 
de serviços. No entanto, dentro da capital também se percebe uma certa 
diferenciação de atendimento às necessidades da população, variando de 
acordo com cada área da cidade e seu processo de ocupação. Atualmente 
a cidade de Palmas divide-se em Plano Original e Palmas Sul, conforme a 

figura 06. 
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Figura 06 - Proposta de ocupação de Palmas. Fonte: Procidade.

Segundo o projeto do GrupoQuatro (1989) a ocupação da capital se daria em 
quatro etapas de modo a tornar mais barata a implantação da infraestrutura 
e ao mesmo tempo permitir um maior o adensamento das pessoas em todas 

as regiões da cidade (figura 07).

Figura 07 - Proposta de ocupação de Palmas. Fonte: Procidade.

No entanto essa proposta de ocupação não foi seguida (figura 08), e acabou 
reforçando a exclusão da população de baixa renda por parte dos poderes 
públicos e da especulação imobiliária, pois desde o início da implantação 
da cidade suas áreas centrais foram destinadas a funcionários públicos e 
pessoas com maior poder aquisitivo, resultando em uma ocupação repleta de 
vazios urbanos, com um dos mais caros processos de urbanização, visto sua 
baixíssima densidade (80 habitantes por hectare), contrastando com as taxas 
estimadas no projeto original (300 habitantes por hectare) (PALMAS MINHA 
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CIDADE, 2009).

Figura 08 - Evolução da ocupação urbana de Palmas. Fonte: Oliveira, 2016 pág. 125.

A partir desse processo excludente de ocupação surgiu Palmas Sul que 
atualmente, é formada pelos seguintes bairros: Aureny I, Aureny II, Aureny 
III, Aureny IV, Taquaralto, Loteamento Lago Sul, Jardim Janaína, Jardim 
Aeroporto, Jardim Santa Helena, Jardim Santa Bárbara, Jardim Bela Vista, 
Jardim Paulista, Distrito Industrial de Taquaralto, Santa fé, Vale do Sol, 
Morada do Sol, Maria Rosa, Sol Nascente, União Sul, Irmã Dulce e Taquari 
que de acordo com o site da prefeitura somam uma população de 101.458 
residentes em Palmas Sul.

Oliveira (2016) setoriza a cidade de Palmas em seis grandes áreas, onde três 
delas compõem a região de Palmas Sul (figura 09) e é possível analisar que 
dados como quantidade de habitantes, renda mensal, utilização do transporte 
público são inversamente proporcionais aos dados de ensino superior e 
pessoas que possuem plano de saúde. Essas questões acabam influenciando 
diretamente nos aspectos de urbanidade versus valor de terra que podem 
ser observados na figura 10, onde Vasconcelos (2006) comprovando que 
terras de maiores preços estão em regiões de maior poder aquisitivo e as de 

menores preços estão nas regiões de menor poder aquisitivo. 
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Figura 09 - Comparativo do Nível educacional, renda e lugar de moradia. Fonte: Oliveira, 2016, p. 191.

 

Figura 10 - Valores dos lotes comerciais e residenciais versus índice de urbanidade de 

alguns bairros/ quadras de Palmas –TO. Fonte: Vasconcelos, 2006, adaptado pela autora.

O fluxo de transporte público da cidade entra como fator de incentivo para 
essa densificação populacional nas extremidades da mesma, prova disso 
constata-se na necessidade de linhas que cortam a capital de fora a fora, 
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em períodos de 10 em 10 min. como é o caso do Eixão, para atender a 
demanda da circulação de pessoas enquanto que as linhas alimentadoras 
não desempenham um papel eficiente quanto a mobilidade urbana dentro da 
cidade de Palmas, isso cria um fenômeno que afasta as pessoas do centro da 
cidade. Assim o núcleo urbano da área central se consolida como a principal 
fonte de trabalho, lazer e concentração de unidades do poder público, 
enquanto as zonas periféricas são fontes de mão de obra e maior densidade 
populacional como pode-se analisar nas figuras 11 e 12.

Figura 11 - Subcentro, transporte e densidade populacional. Fonte: Oliveira, 2016, p. 165.

Figura 12 - Principais pontos de Palmas. Fonte: Geo Palmas - adaptado pela autora.
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No que se refere a educação, a quantidade de escolas públicas 
presentes na área planejada da cidade é de 45 unidades, já 
em Palmas Sul é de 41 unidades, porém vale lembrar que a 
extensão territorial do centro é consideravelmente maior que o 
da periferia (figura 13). Já a quantidade de unidades de saúde 
é consideravelmente precária na zona periférica da cidade 
(figura 14).

Figura 13 - Mapa com instituições de ensino públicas. Fonte: Geo Palmas - Adaptado pela autora.

Figura 14 - Mapa com equipamentos de saúde. Fonte: Geo Palmas - Adaptado pela autora.
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Levando em consideração todos aspectos analisados nesse capítulo a 
prefeitura de Palmas tem buscado melhorias adotando alguns princípios 
norteadores da macro política de ordenamento territorial e do bem-estar social 
para as áreas de Palmas Sul afim de proporcionar a população melhores 
condições de vida através de um plano de sustentabilidade que promove 
incentivos e programas de atenção às necessidades da mesma.

Diagnóstico

A partir dos dados levantados observou-se que os aspectos sociais de 
Palmas Sul são resultados do processo de urbanização da cidade de Palmas, 
bem como a forma com que o poder público tratou esse desenvolvimento 
(desde o início quando já fantasiava-se uma capital cheia de simbolismo, 
referência , valor arquitetônico/urbanístico, entre outros) garantindo maior 
atenção a minoria da população residente no pedaço planejado da cidade, 
não promovendo maiores incentivos para a democratização do Plano Diretor 
e cometendo descasos no que tange o ordenamento territorial e o processo 
de desenvolvimento dos novos loteamentos que foram surgindo ao longo do 
tempo.

É importante enfatizar que existe outro elemento que auxilia essa 
segregação, o Ribeirão Taquaruçu Grande, que delimita exatamente onde 
termina a parte planejada da cidade e começa Palmas Sul. Atualmente a 
dependência que a região metropolitana tem do município acaba provocando 
um estrangulamento (figura 15) principalmente no que diz respeito a saúde 
pública, visto que a capital atende uma grande demanda de público externo 
não suprindo as necessidades do público interno. Outro fator de destaque é 
pendularidade que acontece devido à alta densidade de Palmas Sul, baixa 
renda dos moradores e baixo valor da terra contrastando com alta renda dos 
moradores da área central da cidade, grande concentração de equipamentos 
urbanos e locais de serviço no mesmo e alto valor da terra, consequenciando 
a lotação dos ônibus em horários de pico, problemas de ordenamento urbano 
(figuras 15 e 16).
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Figura 15 - Mapa de pressões. Fonte: Geo Palmas - Adaptado pela autora.

Figura 16 - Mapa de desigualdade. Fonte: Geo Palmas - Adaptado pela autora.

Os projetos urbanísticos elaborados após o Plano Diretor de Palmas para 
a região sul da cidade criaram espaços urbanos desarticulados na sua 
integração com o Plano Básico, nas suas funções intrínsecas e na sua 
imagem como fato urbano, ou seja, no seu conjunto formam um espaço 
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urbano desarticulado. A imagem criada pela população que habita o complexo 
urbano Palmas-Sul é a de que essa região não faz parte da mesma cidade. 
Esta dicotomia evidenciou a falta de identidade do lugar na percepção 
imagética da população sobre o seu território (CADERNO PALMAS MINHA 
CIDADE, 2009).

Visões de Futuro

Por meio da análise urbana feita, foram observados alguns problemas e 
potencialidades, que atingem os moradores de Palmas Sul como um todo 
e a partir disso concluiu-se o estudo desenvolvendo três possíveis cenários 
futuros coerentes com os dados levantados:

Cenário Atual

No cenário atual observa-se uma forte segregação sócio espacial no tecido 
urbano, o que se dá pelo seu processo de ocupação territorial e aos valores 
acessíveis dos terrenos na região de Palmas Sul. Este último motivo é 
também responsável pela alta densidade que se encontra na região de 
Palmas Sul e pela expansão do perímetro urbano que o município tem 
sofrido nesta direção. Como consequência dos fatos apresentados tem-se 
hoje uma cidade longitudinal, repleta de vazios urbanos e com altos custos de 
infraestrutura. Ressalta-se ainda a concentração de equipamentos urbanos 
na região do plano diretor e a falta dos mesmos na região sul, o que reforça 
ainda mais a questão da pendularidade. Apesar dos problemas, Palmas, por 
ser capital do Estado e ser a cidade que mais recebe investimentos da região, 
é vista como um polo econômico e de saúde, recebendo muitos visitantes 
das cidades de sua região metropolitana para fazer compras e receber 
atendimentos médicos.

Cenário Tendencial

Neste cenário, pode-se prever que daqui a alguns anos as cidades da região 
metropolitana de Palmas estarão bem mais perto da capital e Palmas Sul 
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continuará crescendo rumo a Porto nacional, o que tornaria mais difícil de 
definir os limites de cada uma. Haverá um aumento dos deslocamentos 
pendulares, tanto no sentido capital – municípios vizinhos quanto o inverso 
em busca de emprego, instituições de ensino e equipamentos de saúde. 
Esse crescimento da região sul / adensamento sem planejamento urbano 
juntamente com o descaso do poder público, como vem ocorrendo, pode 
desencadear problemas graves de falta de infraestrutura com “efeito dominó”, 
como por exemplo: a falta de saneamento básico que acarreta doenças 
gerando como consequência maior demanda aos equipamentos de saúde e 
diminui os índices de qualidade de vida de Palmas. Isso força a população 
buscar soluções em Porto Nacional (já que vão crescer e conurbar) e assim 
torna-se dependente na mesma proporção que atualmente Luzimangues é 
dependente de Palmas.

Cenário Prospectivo

Em um cenário prospectivo, haveria controle da expansão do perímetro 
urbano do município por meio da aplicação, como previsto nos objetivos do 
plano diretor participativo de Palmas, do reordenamento do território urbano 
priorizando a racionalização, a sustentabilidade e a ocupação dos vazios 
urbanos em sua área central. Esse fator juntamente ao incentivo da ocupação 
do polo industrial agro tecnológico poderia “estancar” o crescimento de 
palmas sul em direção a Porto, além de estimular o vetor de crescimento 
voltado ao adensamento da malha urbana, o que cria mecanismos para o 
fortalecimento da estruturação e requalificação da região do Plano Diretor 
e Região de Palmas Sul. Consequentemente, haveria uma fomentação da 
diversidade econômica no Município disciplinando a instalação de usos 
e atividades que criam mecanismos para a disseminação e fortalecimento 
de centralidades em todo o território urbano e isso reduz os deslocamentos 
pendulares existentes. Seguindo ainda as diretrizes propostas pelo plano 
diretor revisado, promoveria–se a implantação de mais equipamentos urbanos 
e comunitários, de forma a atender à população residente em todas as áreas 
do Município, incluindo deste modo a locação de um hospital regional em 
Palmas Sul atendendo a demanda da área, e também a demanda existente 
por parte dos municípios vizinhos.
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Resumo

Esta pesquisa, ainda em andamento, propõe-se compreender como os movimentos 
de resistência urbana, organizados através das redes digitais, influenciam a gestão do 
espaço urbano através de suas ações, investigando as transformações ocorridas nos 
processos de planejamento e gestão do território, que convergem para formas mais 
democráticas de se viver a cidade. Busca-se estabelecer uma discussão que relaciona 
a ação civil e a construção da cidade como formas de enfrentamento aos processos 
de desenvolvimento neoliberal. Para isso, será apresentada a fundamentação das 
conceituações de urbanismo tático e de biopotências, entendendo-as como ferramentas 
capazes de lidar com as realidades urbanas emergentes, através de ações coletivas 
coordenadas e ativas. Entende-se que estas ações possibilitam novos aspectos e formas 
para a questão do direito à cidade, colaborando e intensificando as transformações no 
espaço urbano. Percebe-se que o urbanismo tático e a biopotência demonstram em 
comum o uso de formas emergentes e experimentais de se gerir o urbano, a partir de 
energias criativas inerentes a organização coletiva em rede. Afim de se potencializar 
a discussão, apresenta-se como caso de interesse coletivos localizados no extremo 
leste da cidade de São Paulo. Observa-se, no desenvolvimento deste artigo que as 
ações de resistência urbana possuem características inerentes ao território periférico, 
colocando-o como lugar de experimentação em suas diversas faces de arte, cultura e 
identidade, demonstrando o potencial das ações coletivas e das articulações em rede 
na transformação do lugar a curto e longo prazo e, por consequência, na construção de 
novas formas de planejar e gerir o território. 

PALAVRAS-CHAVE: Cidadania ativa; gestão do território; biopotência.

Abstract

This research, still in progress, proposes to understand how the urban resistance 
movements, organized through digital networks, influence the management of urban 
space through their actions, investigating the transformations that occurred in the 
territorial planning and management processes, which converge for more democratic 
ways of living the city. We seek to establish a discussion that relates civil action and the 
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construction of the city as ways of coping with neoliberal development processes. For 
this, the rationale of the concepts of tactical urbanism and biopower will be presented, 
understanding them as tools capable of dealing with emerging urban realities through 
coordinated and active collective actions. It is understood that these actions enable new 
aspects and forms the question of the right to the city, collaborating and intensifying the 
transformations in the urban space. Tactical urbanism and biopotence show in common 
the use of emerging and experimental ways of managing the urban from the creative 
energies inherent in the collective organization in a network. In order to enhance the 
discussion, it is presented as a case of collective interest located in the district of 
Itaquera, in the far east of the city of São Paulo. It is observed in the development of 
this article that urban resistance actions have characteristics inherent to the peripheral 
territory, placing it as a place of experimentation in its various faces of art, culture and 
identity, demonstrating the potential of collective actions and network articulations. in 
the transformation of the place in the short and long term and, consequently, in the 
construction of new ways of planning and managing the territory.

KEYWORDS: Active citizenship; land management; biopotence.

URBANISMO TÁTICO E A FORMAÇÃO DE RESISTÊNCIAS URBANAS 

BIOPOTENTES 

A partir do entendimento do contexto urbano neoliberal, nota-se a 
formalização de novos paradigmas na construção das cidades. Alocando o 
olhar sobre as novas formas de gestão e de intervenção que emergem no 
espaço intra-urbano. Focando territórios vulneráveis, coloca-se em pauta a 
crise da modernidade na gestão do território a partir de meados do século 
XX. Concomitantemente a este processo, observa-se insurgências urbanas e 
manifestações sociais contemporâneas que buscam reestruturar, através de 
suas lutas, novos meios para o enfrentamento das problemáticas encontradas 
na vivência das cidades, consolidando-se, entre eles, ações de intervenção 
coletivas promovidas através da chamada biopotência e com bases na 
tecnopolítica. 

Durante a década de 1960, a maior parte da população brasileira passou a 
viver em cidades e os problemas urbanos tornaram-se recorrentes. Com o 
rápido avanço do processo de urbanização e o crescimento populacional, as 
cidades passaram por significativas transformações que abarcaram questões 
políticas, econômicas e culturais, consolidando diversas disparidades com o 
tempo. Pode-se destacar a desigualdade social e a concentração de renda 
como fatores relevantes desta conjuntura. Este processo corroborou para 
a formação de um contexto urbano composto por espaços amplamente 
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contrastantes. Em parte, apresenta-se a cidade formal, detentora de espaços 
qualificados, aos quais se direcionam consideráveis investimentos e, em 
contraponto, está a cidade informal, que cresce à margem da legalidade, 
da qualidade urbana e ambiental, formando espaços marcados pela 
“invisibilidade” (GROSTEIN, 2001).

Pode-se afirmar que, durante a última década, as ações promovidas pelos 
movimentos de resistência urbana foram potencializadas por conta do 
contexto de crise urbana global, que articulou componentes como “o rápido 
crescimento populacional, a reestruturação da produção industrial, a má 
adequação das infraestruturas físicas urbanas e a polarização das classes 
sociais” (BRENNER, 2016, p.1). Essas tensões, em conjunto, intensificaram 
a falta de representatividade política, culminando em inúmeros levantes 
reivindicatórios por diversas cidades do Brasil e do mundo que, potencializados 
pelo avanço da tecnologia e das redes digitais, criaram um contexto favorável 
a disseminação de ações coletivas de resistência biopotentes como solução 
paliativa às problemáticas urbanas resultantes dos períodos modernistas-
estatistas e neoliberalistas.

Estas iniciativas apresentam diversas características. Destaca-se a oposição 
às formas de planejamento tradicionais, realizada principalmente através 
da proposição das intervenções urbanas idealizadas coletivamente, sem 
um controle governamental e de forma horizontal. Estas ações possuem 
uma visão participativa capaz de reunir indivíduos e grupos a uma causa 
em comum, compondo uma frente de mobilização que se dispõe a resolver 
ou mitigar problemas urbanos, comumente reconhecidas também como 
urbanismo tático (BRENNER, 2016).

O termo urbanismo tático tornou-se amplamente divulgado a partir de 2011, 
com a publicação de “Tactical Urbanism: Short Term Action, Long Term 
Change”1, organizado por Lydon e Garcia, com a colaboração de um grupo 
de jovens urbanistas. Na publicação, foram apresentadas diversas ações 
que impactavam as formas de se construir e de se apropriar das cidades 
norte-americanas. Tratavam-se de ações caracterizadas pelo baixo custo, 
realizadas em grande parte dentro de um curto prazo e de maneira não 
formalizada, que demonstravam, segundo a publicação, ter por objetivo 

1  Urbanismo Tático: Ação de Curto Prazo, Mudança de Longo Prazo. 
Tradução livre realizada pela autora.
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inspirar mudanças a longo prazo (LYDON; GARCIA, 2015).

Atualmente as cidades tornam-se cada vez mais fragmentadas e, por conta 
disso, propícias a conflitos. A guinada da racionalidade neoliberal fortaleceu 
o poder das elites mais abastadas e, com isso, a qualidade de vida urbana 
tornou-se mercadoria de difícil acesso (VAINER, 2000), diante de uma 
cidade em que “o consumismo, o turismo, as atividades culturais, baseadas 
no conhecimento, assim como o eterno recurso à economia do espetáculo, 
tornaram-se aspectos fundamentais da economia política urbana” (HARVEY, 
2014, p.46).

Ao alocarmos o olhar sobre os territórios periféricos percebe-se que, em 
geral, as gestões urbanas tradicionais apresentam dificuldades para enfrentar 
os problemas sociais e urbanos estabelecidos. Observa-se que as formas 
de gestão participativas tendem a estimular alternativas à gestão urbana 
tradicional, apresentando formas paliativas de se pensar e compor o espaço 
urbano já estigmatizado. “Portanto, é evidente que o urbano funciona como 
um espaço importante de ação e revolta política” (HARVEY, 2014, p.213).

O biopoder pode ser definido, segundo Hardt e Negri (2005), como um 
elemento de controle hegemônico dos mais poderosos, apoiados pela força 
do capital, através de mecanismos de regulação que abrangem os campos 
sociais e econômicos dos indivíduos da grande massa, exercendo o poder 
sobre a vida e a vivência. A biopotência então, é entendida como o elemento 
que abarcará exatamente o inverso, o poder vindo da vida e das massas 
trabalhadoras. De acordo com Pelbart (2011), a biopotência tem como 
característica a organização da indignação ou revolta frente a regulação 
hegemônica estabelecida, através da inteligência coletiva, contágio e da 
formação de uma rede de resistência. Segundo Hardt e Negri (2005), há uma 
relação direta entre formas de resistência em evolução e as transformações 
da produção econômica e social, ou seja, “em cada era, em outras palavras, 
verifica-se que o modelo de resistência mais eficaz tem a mesma forma que 
os modelos dominantes de produção econômica e social”, (Ibidem, p.103.)

Além disso, observa-se a conjuntura do avanço tecnológico e seu impacto na 
composição de novos padrões que dinamizam os relacionamentos sociais. 
A utilização da internet em grande escala alterou as formas e a intensidade 
da comunicação, do trabalho e da interação, trazendo não só plataformas 
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capazes de potencializar o acesso à informação e cultura, mas também de 
promover instrumentos capazes de engendrar um ativismo sociopolítico. 
Através dos avanços tecnológicos, é possível apontar o estabelecimento de 
novos arranjos nos modos de viver e habitar o espaço e a própria cidade, a 
partir do compartilhamento de experiências multidimensionais que ocorrem 
tanto no espaço urbano como no virtual. 

O uso exponencial das redes digitais e sua ampla gama de conexões, são 
elementos chaves para caracterizar a chamada tecnopolítica. Segundo 
Toret (2015), a capacidade de promover a mobilização da ação coletiva e de 
extrapolar o desejo comum do espaço cibernético para o urbano, integrando 
o campo político, social e econômico é o que define os aspectos marcantes 
da tecnopolítica. Outra característica relevante a esta conceituação é a 
multiplicidade, respeitada e agenciada de formas alternativas que destoam 
das formas de organização tradicionais.  

O uso tático e estratégico das ferramentas digitais para a organização e a 
comunicação aparece na execução da ação coletiva como um elemento 
chave para sua formalização, tanto sua concepção como ideia, como a 
materialização no território. Desde a perspectiva do sistema em rede, 
a tecnopolítica pode se reescrever como a capacidade das multidões 
conectadas, dos cérebros e dos corpos conectados em rede, para criar e 
automodular a ação conjunta. A tecnopolítica pode abarcar o ciberativismo 
à medida que se limita à esfera digital. Sem dúvida, em seu sentido pleno, 
tecnopolítica é a capacidade coletiva de utilização da rede para inventar 
formas de agir que podem partir do universo digital, sem, contudo, esgotar-se 
nele. (TORET, 2015, s.p.)

A mobilização realizada através das redes sociais digitais permite o encontro 
de indivíduos com diversos pares, seja por temática ou demanda. Tal interação 
permite a concentração de grupos potencializando sua comunicação, 
dispensando uma delimitação ou a necessidade de um centro específico 
para isso. Recuero (2011) afirma que as redes podem ser compreendidas 
como metáforas estruturais, capazes de constituir formas de análise de 
agrupamentos sociais a partir de sua estrutura.

Tais sistemas de redes estão integrando a troca de informações, o capital e 
a comunicação ao redor do mundo. Há uma articulação entre o ciberespaço 
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e o espaço físico territorial, que segundo Lévy (2010), envolve as formas 
de atuação e organização coletiva da sociedade. O autor observa que as 
atuais constituições dos processos de diálogo e relacionamento sociais estão 
diretamente relacionados aos novos meios de comunicação que se integram 
em redes. A informação construída no ciberespaço, ganha amplitude através 
da comunicação digital, criando uma dinâmica que democratiza o saber a 
partir das interações sociais estabelecidas nos meios digitais.

Dentro deste contexto, a cidade é produzida pelas camadas do cotidiano, 
incluindo a ação política e a produção de conexões realizadas pelos 
indivíduos, considerando tanto sua experiência no ciberespaço, como sua 
presença corporal no território. Tais estratégias criam coalisões, que podem 
ser entendidas como nós compondo uma rede. As comunicações digitais, 
principalmente as realizadas através de dispositivos móveis, criam um 
sistema de colaboração e cooperação abertos a diferentes configurações e 
combinações (CASTELLS, 2013).

Santos (2005) evidencia a importância do território envolvendo o conceito 
de rede em sua formação. Entende-se que o funcionamento do território se 
dá a partir das forças aplicadas nele, é o uso do território, e não o território 
propriamente dito, que o torna ferramenta de análise social. As forças a 
que se refere o autor, são caracterizadas por ele como horizontalidades e 
verticalidades, sendo horizontalidades domínios de continuidade territorial, 
aproximadas por lugares vizinhos, contíguos. Já as verticalidades são 
formadas por pontos distantes uns dos outros, conectados por todos os 
meios e processos sociais altamente vinculados a lógica de produção global, 
sem compromisso local (Ibidem).

No entendimento de Santos (2005), as forças compostas pela verticalidade 
possuem poder para estabelecer a junção do território através das conexões 
em rede. A verticalidade converge ao poder hegemônico, potencializando o 
capital em benefício próprio. Contudo, o autor afirma que tal agenciamento 
em rede pode ocorrer dentro da horizontalidade, a partir da utilização dos 
aparatos técnicos advindos dos avanços da tecnologia e da comunicação. 
Os mesmos aparatos poderiam prestar-se a agenciamentos horizontais, 
ou seja, os lugares podem se unir horizontalmente, reconstruindo a base 
de vida comum: “as uniões horizontais podem ser ampliadas, mediante 
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as próprias formas novas de produção e de consumo”, passando de um 
consumo puramente econômico para “um consumo político localmente 
definido” (SANTOS, 2005, p.260), caracterizando uma resistência territorial 
frente as improbidades constituídas pelas forças hegemônicas globais em 
sua verticalidade.

Para tratar dos conceitos apresentados, vincula-se a este artigo as ações 
desenvolvidas pelo Coetivo Okupação Cultural Coragem2. Trata-se de um 
coletivo urbano localizado no extremo leste do município de São Paulo 
- Brasil. O Coletivo Coragem realizou a ocupação de uma edificação 
abandonada e a transformou em um espaço referencial da cultura urbana 
periférica. A edificação faz parte da implantação do Conjunto Habitacional 
José Bonifácio, popularmente conhecido como COHAB II, bairro do Distrito 
de Itaquera. Junto a construção das edificações residenciais do conjunto, 
ocorrida no início da década de 1980, foram projetadas pequenas estruturas 
que pudessem abrigar atividades comunitárias e comércios, que em grande 
parte, se vinculavam a espaços livres de uso público. 

Em alguns casos, tais edificações não tiveram usos atribuídos e, sob 
responsabilidade da Cia Metropolitana de Habitação de São Paulo (Cohab-
SP), com o passar do tempo, tornaram-se espaços abandonados e 
degradados sem a devida manutenção. No caso da edificação ocupada pelo 
Coletivo Coragem, há registros do abandono público por cerca de 15 anos. Ao 
constatarem a carência de equipamentos voltados para atividades culturais 
e a necessidade de revitalização daquele espaço houve uma mobilização 
comunitária que reuniu coletivos, moradores e artistas independentes da 
região. Ambos se apropriaram do espaço e promoveram uma verdadeira 
mudança ao local e ao seu entorno imediato. 

O espaço funciona como galeria de arte urbana e periférica, articulando 
diversas atividades locais e regionais que envolvem exposições de arte urbana 
ligadas a técnicas de grafitti e fotografia. Além disso, estimula e organiza 
atividades como saraus, leitura e poesia para crianças e adolescentes, 
apresentações teatrais e de dança e shows musicais. As atividades são 
financiadas, principalmente, por meio de coletivos selecionados por editais 
públicos municipais, que visam apoiar o desenvolvimento de atividades 

² Neste Caso, CORAGEM é utilizado como abreviatura de Coletivo de Ocupação e Revitalização, 
Arte, Graffiti, Educação e Música. 
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culturais de diversos segmentos. O Coragem tornou-se um espaço referencial 
para toda a Zona Leste, pois consegue agenciar de diversas formas a 
resistência cultural da periferia. 

A partir da apropriação do espaço de forma coletiva, e da alteração do seu uso, 
o coletivo democratiza o espaço através do acesso público, da realização das 
próprias atividades e das atividades de outros coletivos, fortalecendo assim, a 
cultura periférica e sua expansão. Atualmente a ocupação vem sofrendo com 
uma possível reintegração de posse, solicitada pela Cohab-SP, que pretende 
vender 900 imóveis a fim de arrecadar fundos para o desenvolvimento de 
novos projetos de Interesse Social (MARINO; UNGARETTI; ROLNIK, 2018). 

No momento de desenvolvimento deste artigo, o Coletivo Coragem articula 
forte resistência contra a reintegração de posse e promoveu um abaixo 
assinado que será encaminhado ao poder público municipal. Tal articulação 
se dá principalmente através das conexões de rede virtuais, onde é possível 
divulgar o trabalho realizado e as questões que o tornam tão significativo 
para o território. Além disso, através da das ações e junto ao apoio de outros 
coletivos, conseguiram um parecer positivo na primeira audiência referente a 
reintegração de posse movida pela Cohab-SP, ganhando a possibilidade de 
negociação e acordo junto ao órgão. Sobre a reintegração de posse deste 
espaço, pode-se afirmar que:

A cidade como um todo perde com a possível reintegração da Ocupação 
Cultural Coragem. Isso porque serão muitos os impactados, dentre eles: (i) 
a comunidade (...) da COHAB 2, pois a ocupação é um dos poucos espaços 
culturais que ali existem; (ii) os coletivos da zona leste, devido a importância 
da ocupação na articulação dos agentes culturais; e (iii) os artistas visuais da 
cena urbana, pois o Coragem é um espaço aberto para expor seus trabalhos, 
sem burocracia e que não cobra nenhuma contrapartida financeira (MARINO; 

UNGARETTI; ROLNIK, 2018, n.p.).
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Figura 1 – Vista da mostra Expo Respirarte de fevereiro de 2018 realizado no espaço da Okupação 

Coragem. Disponível em:  https://goo.gl/mJQPoY. Acessado em 28 nov. 2018

Figura 2– Vista da fachada principal da Okupação Cultural Coragem. Fonte: Street View – Google 
Maps. Disponível em: https://goo.gl/hhtUNy. Acessado em 25 nov. 2018

Observa-se que, em função do grau de vulnerabilidade dos locais onde os 
movimentos de resistência urbana ou ações embasadas nas características 
do urbanismo tático ocorrem, a importância social das ações ganha diferentes 
dimensões e escalabilidade, criando maior o impacto sobre o espaço urbano 
e o território. A análise destas ações promove uma significativa reflexão que 
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relaciona a ação civil e o movimento democrático de construção da cidade 
junto às novas formas de enfrentamento dos processos de desenvolvimento 
da racionalidade neoliberal, abrindo espaços de discussões e reivindicações 
de como ocupamos e vivemos a cidade, principalmente nas periferias, 
dentro do contexto contemporâneo. A ocupação do espaço urbano implica 
na transformação das relações de poder observadas nas cidades. Segundo 
Harvey (2014), é necessário reivindicar algum tipo de poder configurador 
sobre os processos de urbanização do território, para então, reivindicar o 
direito à cidade, pois este:

É um direito de mudar e reinventar a cidade de acordo com nossos mais 
profundos desejos (...) e depende inevitavelmente do exercício de um poder 

coletivo sobre o processo de urbanização” (HARVEY, 2014, p.28). 

Pode-se afirmar que este agenciamento fomenta a observação de novas 
formas organizacionais de resistência em rede. Hardt e Negri (2005), no 
ensaio “Multidão”, observam, dentro da sociedade, resistências articuladas 
em rede, que se colocam frente ao poder hegemônico global, caracterizado 
pelos autores como Império. Os autores abordam as lutas cotidianas dos 
trabalhadores e menos favorecidos, e seus atos coordenados de resistência, 
insubordinação e subversão das relações de dominação do mercado e 
da sociedade em geral, como uma rede disseminada de movimentos de 
resistência. A multidão está embasada na multiplicidade de características 
e formas, dos indivíduos que a compõe, abarcando uma conceituação muito 
aproximada à utilizada em rizoma. 

Castells (2013) aponta a resistência em rede como uma espécie de 
contrapoder. Entende-se que ele é gerado a partir do que é local, e intervém 
no espaço de poder (espaço global) a partir da organização de múltiplos 
espaços locais. A intervenção é engendrada através das redes advindas da 
internet e das comunicações sem fio, formando as “redes de contestação”. 
Tal contestação, segundo o autor, potencializa a reconstrução do processo de 
decisão coletiva e democrática, através da aprendizagem de novas práticas 
e outras formas de representação política, que caminham para a produção 
do comum.

Considera-se como produção do comum a formulação elaborada por Dardot 
e Laval (2017), em que comum se apresenta como, um princípio político. 
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Que se Os autores utilizam da palavra comum como um substantivo e não 
como um adjetivo Tal princípio, baseia-se na proposição de uma revolução 
que neste caso tem a ver com a mudança da sociedade através da própria 
sociedade, “autotransformação da sociedade em curto espaço de tempo” 
(UNISINOS, 2017, n.p.)

A instituição do princípio do comum está vinculada ao ato coletivo. Nada é 
comum por si ou por natureza. O que o torna comum é a prática coletiva que 
delibera tal caráter a uma coisa ou a um conjunto de coisas, que podem se 
qualificar em ações ou eventos. Além disso, o comum transgride às questões 
de definição do público e privado e não suprime o direito de propriedade. 
O princípio do comum é transversal e delibera, tanto na área política como 
na área social, uma virada do pensamento político, pois é baseado na luta 
democrática e submete o resgate da sociedade, da condenação neoliberal “à 
atividade social e à participação política da maioria” (DARDOT; LAVAL, 2017, 
p.15). Ainda segundo os autores:

Se quisermos ultrapassar o neoliberalismo, abrindo uma alternativa positiva, 
temos de desenvolver uma capacidade coletiva que ponha a imaginação 
política para trabalhar a partir das experimentações e das lutas do presente. 
O princípio do comum que emana hoje dos movimentos, das lutas e das 
experiências remete a um sistema de práticas diretamente contrárias a 
racionalidade neoliberal e capazes de revolucionar o conjunto das relações 

sociais. (DARDOT; LAVAL, 2017, p.9)

Entende-se que o território sofre impactos de diferentes escalas e intensidades. 
Atingindo não só as perspectivas do espaço físico, como também do caráter 
social e cibernético. Trata-se de uma prática que suscita novos arranjos 
para a dinâmica da ordem democrática. Este movimento abrange novas 
ferramentas que se infiltram nos processos de desenvolvimento neoliberal, 
que atinge principalmente territórios de maior vulnerabilidade, isso demonstra 
o potencial implícito destas ações na transformação do território, na expansão 
da produção do comum, e por consequência na construção de novas formas 
de gerir o espaço urbano de maneira compartilhada e coletiva.
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Resumo

A mobilidade urbana constitui um aspecto de estrita relevância para o planejamento 
urbano. Ela é um elemento preponderante na qualidade de vida das pessoas. É um 
tema muito discutido e desafiador para a gestão das cidades. Seus efeitos negativos 
estão se tornando cada vez mais evidentes, como por exemplo, a poluição, o 
congestionamento, acidentes e outros. Em meio a essas problemáticas, os Planos 
Diretores apresentam-se como uma importante ferramenta na busca de proporcionar 
uma cidade com maior qualidade de vida, pois destinam uma de suas abordagens à 
área da mobilidade urbana. Dessa forma, é possível provocar, por meio deste trabalho, 
uma discussão acerca do papel dos Planos Diretores no contexto da mobilidade urbana 
em Goiânia. Assim, objetiva-se identificar como a mobilidade urbana foi abordada nos 
Planos Diretores de 1969, 1992 e 2007. 

PALAVRAS-CHAVE: Urbanismo. Mobilidade Urbana. Plano Diretor. Goiânia. 

Abstract

Urban mobility is an aspect of strict relevance to urban planning. It is a major element in 
people’s quality of life. It is a much discussed and challenging topic for city management. 
Its negative effects are becoming increasingly evident, such as pollution, congestion, 
accidents and others. In the midst of these issues, Master Plans are an important tool 
in the quest to provide a city with a higher quality of life, as they target one of their 
approaches to urban mobility. Thus, it is possible to provoke, through this work, a 
discussion about the role of Master Plans in the context of urban mobility in Goiânia. 
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Thus, the objective is to identify how urban mobility was addressed in the Master Plans 
of 1969, 1992 and 2007.

KEYWORDS: Urbanism. Urban mobility. Master plan. Goiania.

INTRODUÇÃO 

A mobilidade urbana, no contexto brasileiro, apresenta origens e naturezas 
distintas. De um modo geral, ela está relacionada à articulação entre as 
políticas públicas, como de transporte, circulação, uso do solo e outras. Essa 
diversidade de políticas torna a mobilidade urbana complexa (KNEIB, 2012). 
No Plano Diretor, os problemas urbanos estão relacionados à várias temáticas 
territoriais, entre elas a própria mobilidade urbana. Em conjunto, o Plano 
Diretor e o Planejamento estratégico municipal atuam como instrumentos que 
auxiliam na gestão das cidades e que atuam sobre as populações, o espaço 
público, a mobilidade e outros (REZENDE; ULTRAMARI, 2007). 
Assim, a mobilidade urbana e o plano diretor assumem papeis importantes 
para o ordenamento territorial de uma cidade. No entanto, no planejamento 
urbano a mobilidade ainda é considerada como mais uma das preocupações 
para o desenvolvimento urbano, ao invés de ser contemplada como a questão 
central para o desenvolvimento das cidades (PEDRO; SILVA; PORTUGAL, 
2017; MOREIRA, 2008). 
Partindo dessas breves considerações para o contexto específico de Goiânia, 
o presente trabalho promove uma discussão acerca de como a mobilidade 
urbana foi abordada nos Planos Diretores de 1969, 1992 e 2007. Desse modo, 
objetiva-se investigar se houve preocupação por parte legislação com relação 
à mobilidade e como ela foi abordada. Para isso, este trabalho se realizará 
mediante pesquisa bibliográfica. As principais fontes referenciais serão os 
próprios Planos Diretores de Goiânia, bem como artigos, dissertações e 
teses que discorrem sobre o assunto em questão.

METODOLOGIA

Este artigo terá como metodologia a pesquisa bibliográfica e documental 
cuja fonte de referenciais serão os Planos Diretores de Goiânia, artigos e 
dissertações que abordam esses Planos, a temática de mobilidade urbana e 
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Planos Diretores de um modo geral.
A parte de desenvolvimento do trabalho se estrutura em quatros etapas: 1° 
Conceituar mobilidade e Plano Diretor de modo geral; 2° Contextualizar a 
mobilidade urbana e  Plano Diretor; 3° Identificar como a Mobilidade urbana 
foi tratada em cada Plano Diretor de Goiânia (1969, 1992 e 2007); 4° Fazer 
uma discussão das transformações ocorridas com relação à mobilidade 
urbana nos Planos Diretores de Goiânia. 
Para conceituar (de modo geral) e contextualizar (do nacional ao local) a 
mobilidade urbana e o Plano Diretor serão utilizados referenciais teóricos 
como artigos e dissertações que trazem definições, caracterizações e 
contextualização dessas duas temáticas. 
A identificação de como a mobilidade urbana foi tratada nos Planos Diretores 
ocorrerá mediante referências diretas (os próprios planos), bem como em 
dissertações e artigos que apresentam informações relacionadas a esses 
Planos Diretores. As informações coletadas de cada Plano Diretor serão 
reunidas em um quadro e analisadas. Após isso, será feita uma discussão 
geral sobre as transformações que a temática mobilidade urbana teve ao 
longo dos três últimos Planos Diretores. 
Vale ressaltar que neste trabalho o foco de análise serão os Planos de 
1969, 1992 e 2007, pois há uma quantidade maior de materiais disponíveis 
que auxiliarão nesse estudo, ao contrário dos Planos de 1938 (Plano de 
Urbanização), 1952-1954 (Plano de Ewald Janssen), 1959-1962 (Luís Saia). 
Estes, por sua vez, serão feitas apenas algumas descrições e considerações 
com base em referências indiretas (artigos e dissertações), enquanto nos 
Planos de 1969, 1992 e 2007 terá como principal base os próprios Planos 
Diretores (pesquisa documental e bibliográfica).  

CONCEITO DE MOBILIDADE URBANA E PLANO DIRETOR

O termo mobilidade se define como um atributo relacionado às pessoas 
e aos bens, e corresponde às respostas dadas pelos indivíduos diante a 
necessidade de deslocamento. Já a mobilidade urbana é definida como um 
atributo relacionado à cidade e corresponde à facilidade das pessoas e bens 
se deslocarem na malha urbana fazendo uso de transportes motorizados, não 
motorizados, sistemas viários e de toda a infraestrutura urbana (GOIÂNIA, 
2007; MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2004). 
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Nessa definição, a mobilidade se trata de deslocamento independente da 
escolha modal, como automóvel, transporte coletivo, bicicleta e outros. Nesse 
deslocamento, as pessoas desempenham diferentes papeis – pedestre, 
motorista, passageiro etc. Há diversos fatores, tanto no âmbito individual 
como no âmbito urbano, que restringem ou condicionam o deslocamento dos 
indivíduos nas cidades, como por exemplo, idade, restrição de capacidade 
individual, renda, habilidade motora, acesso à infraestrutura urbana (sistema 
viário, rede de transporte público) e outros (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 
2007).

Quanto ao conceito de Plano Diretor, este é considerado como um instrumento 
de planejamento e gestão das cidades. Ele atua no desenvolvimento e 
na expansão urbana buscando organizar o espaço de modo a garantir o 
direito a uma cidade com maior qualidade de vida. O Plano Diretor pode ser 
considerado como um agente promotor de políticas urbanas que possibilita 
garantir os princípios constitucionais do desenvolvimento sustentável, função 
social da cidade e da propriedade, igualdade e participação social (BRASIL, 
1988; PEREIRA; STEPHAN; PINTO, 2017). 

Os princípios do Plano diretor são norteados pelo Estatuto da Cidade. Definido 
como um instrumento básico para orientar a política de desenvolvimento e 
ordenamento das cidades, o Plano Diretor deve ser compatibilizado com os 
regulamentos da Constituição Federal, da Lei de Responsabilidade Fiscal e 
do Estatuto da Cidade. O desafio dos Planos Diretores é planejar de modo 
democrático o futuro dos núcleos urbanos inserindo os agentes sociais, 
econômicos e políticos nessa discussão (REZENDE; ULTRAMARI, 2007).

A partir dessa abordagem conceitual de mobilidade urbana e Plano Diretor 
buscou-se apresentar a importância que essas duas temáticas têm para o 
planejamento urbano. 

PLANO DIRETOR E MOBILIDADE URBANA: CONTEXTUALIZAÇÃO 

Os primeiros Planos Diretores foram elaborados entre o final do século XIX 
e início do século XX em decorrência da demanda provocada pelo processo 
de industrialização e desenvolvimento econômico das grandes cidades 
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europeias. Nas décadas de 1950 e 1970, os Planos Diretores são colocados 
em pauta de discussão devido ao crescimento demográfico. Nos anos 1980 e 
1990, os Planos Diretores foram caracterizados pela busca de metas a curto 
prazos em decorrência de mudanças no cenário político, econômico, como 
o fim da Guerra Fria, a globalização, a instabilidade do mercado financeiro e 
a desaceleração do crescimento demográfico (FREITAS, 2009; FERREIRA, 
2013). 

No contexto brasileiro, a ideia de Plano Diretor se apresentou nos anos 
1930, aparecendo pela primeira vez no Plano Agache1. Após isso, essa 
ideia passou a ser adotada pela elite da sociedade brasileira, principalmente 
entre arquitetos e engenheiros ligados aos problemas relacionados às áreas 
políticas e urbanas. As experiências iniciais dos primeiros Planos Diretores 
se caracterizaram como iniciativas locais e não se configuraram como uma 
política urbana de âmbito nacional, e assim continuou sendo objeto isolado 
até o golpe militar em 1964 (VILLAÇA, 2005; FERREIRA, 2013. CAMPOS; 
NASCIMENTO, 2006). 

O Plano de Desenvolvimento Local Integrado – PDLI, conduzido pelo Serviço 
Federal de Habitação e Urbanismo – SFH (criado pela Lei n°4.380/1964), foi 
o primeiro ciclo de elaboração de Planos Diretores, enquanto o segundo ciclo 
ocorreu após a Constituição Federal de 1988 (MOREIRA, 2008).

Com a Constituição Federal de 1988, os municípios passaram a ser 
encarregados de executar a política de desenvolvimento urbano a fim de 
garantir o bem-estar da população e as funções sociais da cidade; a elaborarem 
o Plano Diretor como um instrumento de ordenar o desenvolvimento e a 
expansão urbana;  e a definirem o serviço público de transporte coletivo. A 
Constituição lançou bases para a discussão da política urbana. No entanto, 
por meio do Estatuto da Cidade e da criação do Ministério das Cidades, 
em 2003, que a discussão sobre integração entre planejamento urbano e 
transportes veio a ocorrer (COSTA, 2008). 

Após treze anos da promulgação da Constituição de 1988, o Plano Diretor 
teve a população como um ponto muito importante em sua elaboração, além 
de passar a ser obrigatório em cidades com 20 mil ou mais habitantes. Em 
2001, com a aprovação do Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001) os Planos 
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Diretores passaram a ter caráter participativo, tornando parte integrante do 
planejamento municipal (FERREIRA, 2013. FREITAS, 2009). 

No Estatuto da cidade é estabelecido que as cidades com mais de 500 mil 
habitantes devem elaborar um Plano de Transporte Integrado compatível ao 
Plano Diretor ou nele inserido. Em 2005, essa denominação foi modificada 
para Plano Diretor de Transportes e Mobilidade – PlanMob (MINISTÉRIO 
DAS CIDADES, 2007). Esse Plano é um instrumento da política de 
desenvolvimento urbano que contém diretrizes voltadas a proporcionar 
acesso amplo e democrático à cidade, buscando tornar possível o exercício 
da mobilidade da população. Com o PlanMob2, houve a busca de incorporar 
nos municípios um novo conceito de planejamento da mobilidade urbana, 
incluindo a participação popular nas etapas de elaboração (COSTA, 2008; 
BRASIL, 2001; MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2007). 

Atualmente, o Plano Diretor é considerado como um importante instrumento 
do planejamento urbano nacional. Como foi possível perceber, sua valorização 
adveio desde as décadas de 1990 e 2000, e os principais fatores, conforme 
mencionados anteriormente, foram: a Constituição de 1988 ter transmitido 
aos Planos Diretores a prática de implementar a função social da propriedade 
e buscar uma política de descentralização político-administrativa; com a 
Constituição, o Estatuto da Cidade poder avançar com o propósito de garantir 
o interesse no uso do solo e nos bens urbanos (REZENDE; ULTRAMARI, 
2007).

Com relação à mobilidade urbana e sua contextualização nacional, convém 
destacar que aproximadamente, quatro décadas atrás, grande parte da 
população brasileira vivia na zona rural e os núcleos urbanos apresentavam 
pouca demanda por transporte de massa. Atualmente, esse cenário 
se mostra o oposto, pois grande parte das pessoas estão vivendo nas 
cidades. Devido a esse rápido crescimento urbano brasileiro a população 
tem enfrentado problemas urbanos, como por exemplo, nos sistemas de 
transporte. A mobilidade urbana foi se caracterizando, a partir da década 
de 1950, pelo aumento do uso de veículos motorizados, por investimentos 
voltados a viabilização desse tipo de deslocamento sem viabilizar outros 

2  O PlanMob é um instrumento que deve seguir as diretrizes estabelecidas 
pela Política Nacional de Mobilidade Urbana.   
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modos de transporte. Como consequência, houve aumento de consumo do 
espaço viário, do tempo de viagem e emissão de poluentes (CARVALHO, 
2016; VASCONCELLOS, 2016).

Nos anos 2000, com a criação do Ministério das Cidades, Estatuto da Cidade, 
Política de Mobilidade urbana, PlanMob e outros instrumentos, é possível 
perceber que a temática mobilidade urbana passa a ser mais contemplada 
nos processos de planejamento e desenvolvimento urbano. 

Isso se torna explicito, por exemplo, nos Planos Diretores, pois através 
do Estatuto da Cidade é exigido que esses Planos insiram a temática da 
mobilidade e do transporte em suas diretrizes ou que haja a elaboração de 
um Plano de Mobilidade e transporte para os municípios (BRASIL, 2001).    

Partindo desse contexto geral da mobilidade urbana e Plano Diretor para 
um contexto específico é possível observar com maior precisão o grau de 
relevância que a mobilidade foi assumindo no panorama do planejamento 
urbano brasileiro. Sendo assim, o contexto específico a ser analisado é o 
caso da cidade de Goiânia, capital do Estado de Goiás. 

MOBILIDADE URBANA NOS PLANOS DIRETORES DE GOIÂNIA (1969, 
1992 E 2007)

Goiânia, capital do Estado de Goiás, está localizada na região Centro-Oeste 
do Brasil e possui uma população estimada pelo censo do IBGE, em 2018, 
de 1.495.705 habitantes. Fundada em outubro de 1933, Goiânia foi planejada 
pelo urbanista Attílio Corrêa Lima (FERREIRA, 2013). 

Esta cidade teve cinco fases de desenvolvimento e seis Planos Diretores. 
Essas fases se dividem em: a criação do lugar, cujo período vai de 1933 
a 1950; ampliação do espaço, 1950 a 1964; concentração de lugares no 
espaço, 1964 a 1975; expansão urbana, 1975 a 1992; espaços segregados, 
1992 até atualmente. Com relação aos Planos Diretores houve os de 1938 
(concluído e oficializado), 1959-1962 (concluído, mas não oficializado), 1967-
1979 (desenvolvido), 1989-1992 (desenvolvido e oficializado), 2000 e 2007 
(publicados) (GOIÂNIA, 2008; PASQUALETTO; SOUZA, 2014). 

Abordando cada Plano Diretor sob o prisma da mobilidade urbana é possível 
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ressaltar, de modo breve, que no Plano de 1938 houve priorização às 
avenidas principais e à sua largura, no Plano de 1964 o sistema viário foi 
priorizado, nos Planos de 1964 e 1992 houve a menção ao transporte coletivo 
e às vias, e por fim o Plano de 2007 que ressaltou o pedestre, a ciclovia, 
a acessibilidade, o ônibus e o adensamento dos corredores de transporte 
(KNEIB, 2012).

Com os Planos diretores, Goiânia não conseguiu evitar a reprodução de 
problemas urbanos similares aos de outras cidades brasileiras, como 
por exemplo, relacionados ao transporte coletivo, ao déficit habitacional, 
segregação social e outros. Além disso, Goiânia passou por um período 
ausente de planejamento, equivalente às décadas de 1950 e 1960 que 
contou com duas tentativas de elaboração de Plano Diretor: Plano de Ewald 
Janssen (1952-1954) e o Plano de Luís Saia (1959-1962). No entanto, essas 
duas tentativas não foram efetivadas (RODOVALHO; PASQUALETTO, 2012; 
GONÇALVES, 2003).

Entre essas duas tentativas de planejamento, o Plano de Luís Saia foi o mais 
conhecido e foi o que marcou o fim da atuação e interferência do Estado no 
espaço urbano de Goiânia. Este foi o último Plano que o governo estadual 
encomendou, no entanto, ele não foi executado, pois o governo de Mauro 
Borges foi deposto e Saia era militante de esquerda. Assim, seu Plano foi 
esquecido (GONÇALVES, 2003). 

O Plano de Saia, de um modo geral, buscou identificar os problemas urbanos 
e suas origens, as potencialidades de desenvolvimento da cidade e com 
disso elaborar as propostas que pudessem corresponder a esses dados. Os 
instrumentos urbanísticos utilizados no Plano foram unidade de vizinhança, 
zoneamento, sistema viário hierarquizado e sistema de áreas verdes. Com 
relação aos aspectos relacionados à mobilidade urbana, Luís Saia teve o 
sistema viário como definidor do zoneamento, sendo que ambos eram 
considerados problemas centrais do planejamento. Ele considerava que o 
uso do solo não tinha substância se a trama viária não lhe correspondesse. 
Para Saia, o sistema viário carecia de hierarquia e de estar integrado à 
circulação interurbana (MOTA, 2004).

O Plano Diretor de Ewald Janssen também foi uma tentativa de organizar 
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o espaço urbano de Goiânia. No entanto, ele era mais modesto e não 
possuía o grau de complexidade que o Plano de Saia apresentava. Em 
seu Plano buscou enfatizar a necessidade de planejar o crescimento da 
cidade preconizando dois pontos: a divisão de todas as áreas (estabelecer o 
zoneamento urbano) e o planejamento do tráfego (sistema viário adequado 
e eficiente). Este ponto relacionado ao tráfego foi o que Janssen dedicou 
maior atenção. Ele ressaltou a necessidade de se elaborar um Plano Geral 
de Tráfego de modo a estudar as ligações dos principais eixos da cidade com 
a rodovia (GONÇALVES, 2003). 

Antes de partir para a análise dos próximos Planos Diretores (1969, 1992 e 
2007), convém ressaltar a importância que o Plano de Urbanização Da década 
de 1930 teve para o desenvolvimento urbano inicial de Goiânia. Esse Plano 
foi elaborado por Attílio Corrêa Lima em 1933. Questões como zoneamento, 
topografia, áreas verdes, hierarquia viária e tráfego configuraram-se como 
um dos principais pontos deste Plano. Houve, ainda, a proposta de dividir 
a cidade em dois centros: um administrativo e outro comercial.  No entanto, 
o engenheiro Armando de Godoy foi contratado para dar continuidade na 
urbanização da cidade, haja vista que a atuação de Attílio no planejamento 
urbano de Goiânia foi dispensada. Assim, parte de seu Plano foi executada e 
as demais partes foram alteradas pela construtora Coimbra Bueno, sendo esta 
responsável por contratar Armando de Godoy (VIEIRA, 2011; RODOVALHO, 
2008; RIBEIRO, 2004; GONÇALVES, 2003).

Plano Diretor de Goiânia de 1969

Na elaboração do Plano Diretor de 1969, Goiânia apresentava crescimento 
vertiginoso (14% ao ano), carência de habitações, e essas características 
serviram como base para definir o caráter do Plano que era o de planejar 
Goiânia utilizando os conjuntos habitacionais como indutores ao 
adensamento e à expansão urbana. Os principais objetivos desse Plano 
se concentraram no uso do solo, no sistema viário, na expansão urbana, 
no desenvolvimento econômico, na integração entre todas as entidades 
agentes e no aperfeiçoamento da administração municipal (GOIÂNIA, 1969; 
WILHEIM, 1969).  
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Partindo desse panorama geral do Plano de 1969 para informações mais 
específicas relacionadas à mobilidade urbana é possível verificar no Quadro 1 
os principais pontos desse Plano relacionados à essa temática de mobilidade. 
Convém ressaltar que este plano não explicita o termo mobilidade, no 
entanto, para análise desse trabalho foi buscado nesse documento medidas 
que se relacionavam ao campo da mobilidade, por exemplo, vias, sistema de 
transporte.  

Quadro 1 - Medidas relacionadas a mobilidade urbana no Plano Diretor de 1969. 
Fonte: WILHEIM (1969). GOIÂNIA (1969). Adaptado pela autora, 2019.

MOBILIDADE URBANA
A) As vias de expansão (Leste-Oeste) terão a função de ordenar o desenvolvimento 
da área urbana, enquanto as vias de integração (Norte -Sul) terão a função de 
integrar os aglomerados lineares. 

B) Os cruzamentos entre as vias de expansão e de integração deverão ser previstos 
mediante solução técnica mais adequada a fim de garantir a fluidez do trânsito. 

C) Determinar um sistema de transporte que permita a localização residencial 
condizente com as demais localidades.

D) O sistema de transporte coletivo a ser revisto em função de novos regulamentos 
de concessão, com melhor distribuição de linhas, localização de estação rodoviária 
e outros que marcarão o desenvolvimento da cidade.  

E) Previsão de em 1980, a população contar com meios de transporte rápido de 
massa. Dependendo da quantidade de viagens, seria justificável a existência de 
um metrô.  

F) Previsão de vias preferenciais ao transporte coletivo e áreas verdes lineares. 

G) Distribuição de densidade populacional ao longo das vias preferenciais.

Com quadro acima (Quadro 1) nota-se que Willheim no Plano de 1969 se 
preocupou com o sistema viário e com o sistema de transporte. Por parte do 
sistema viário a preocupação foi em determinar que as vias de Leste-Oeste 
auxiliassem no desenvolvimento das áreas urbanas, enquanto as vias Norte-
Sul integrassem os aglomerados lineares. (Figura 1). E também, promover 
a distribuição da densidade populacional ao longo das vias preferenciais. 
E por parte do transporte coletivo, este foi tratado como uma temática que 
precisava ser revista de modo que houvesse uma adequação ao sistema 



Planejamento Urbano

viário, ao uso do solo e à população.

Figura 1 – Vias de integração e expansão propostas no Plano de 1969. Fonte: GOIANIA, 1969.

Diante dessa abordagem, pode-se considerar que esse Plano contemplou 
a mobilidade urbana mediante a melhora do transporte público coletivo e 
sua integração com o uso do solo, e também mediante a estruturação viária.  
No entanto, nesse Plano não se encontra explícita a palavra mobilidade, 
priorização ao transporte coletivo e ao pedestre, mas há um início de 

preocupação relacionado a essa temática. 

Plano Diretor de Goiânia de 1992

Em 1992, houve a elaboração do Plano Diretor de Goiânia com o objetivo 
de adequar sua legislação municipal à política urbana estabelecida pela 
Constituição Federal de 1988. Foram introduzidos nesse Plano Diretor os 
conceitos de função social da propriedade e a sustentabilidade. A estrutura 
urbana proposta consistia em dividir o município em zona urbana e zona de 
expansão urbana (RODOVALHO, 2008).

Esse Plano teve como principais objetivos compatibilizar a ordenação 
territorial com o desenvolvimento econômico social, ordenar o crescimento 
da cidade, vincular a atuação administrativa à política urbana, desempenho 
das atividades econômicas e fixar os critérios que asseguram a função social 
da propriedade (GOIÂNIA, 1992). 

Partindo dessas considerações gerais do Plano Diretor de Goiânia de 1992 
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para o âmbito mais específico relacionado à temática mobilidade urbana 
verifica-se no Quadro 2 as principais informações identificadas referentes à 
mobilidade nesse Plano Diretor. 

Quadro 2 - Medidas relacionadas a mobilidade urbana no Plano Diretor de 1992. 
Fonte: GOIÂNIA (1992); RODOVALHO (2008). Autoria própria (2019).

MOBILIDADE URBANA

A) Ampliação do sistema de circulação que assegure acesso a toda a cidade. 

B) Ampliação de um sistema de transporte coletivo que seja integrado, eficaz e não 
poluente. 

C) A compatibilização dos efeitos indutores do transporte coletivo às propostas de 
uso e ocupação do solo;

D) Priorização do transporte coletivo para circular na malha viária. 

E) Promoção de melhoria da utilização das vias, com integração física da malha 
viária.

F) Nas áreas habitacionais tráfego controlado de veículos; nas áreas centrais, 
sub-centros e outras áreas de concentração de emprego tráfego controlado com 
facilidades ao pedestre.

G) Rede viária básica com uso do solo se tornem os principais componentes da 
estrutura urbana. 

A partir do Quadro 2 é possível considerar que este Plano de 1992 contemplou 
a mobilidade principalmente nos aspectos relacionados à estruturação 
viária, pois com os dados coletados diretamente do Plano e reunidos neste 
Quadro 2 observou-se que termos relacionados à circulação e rede viária, por 
exemplo, estavam mais em evidência do que transporte público coletivo. Este 
por sua vez, foi tratado neste Plano como um meio de transporte prioritário 
à população, e que deveria continuar com a proposta de integrá-lo ao uso e 
ocupação do solo, conforme mencionado no Plano de 1969. 

Entre o Plano de 1969 e o Plano de 1992, é possível perceber singelas 
diferenças, pois ambos abordaram de modo semelhante a temática 
mobilidade, apesar de não se ter esse termo presente nesses documentos. 
No entanto, dentro do assunto mobilidade urbana ressalta-se transporte 
coletivo e estrutura viária como os principais elementos abordados nesses 
dois planos. Eles foram abordados a partir de perspectivas semelhantes: 
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melhorar o transporte coletivo e adequá-lo ao uso do solo e ao sistema viário. 
Os termos como mobilidade, ciclovia, sustentabilidade etc. vão ser tratados 
no Plano Diretor de 2007. 

Plano Diretor de Goiânia de 2007

O Plano Diretor de 2007, promulgado pela Lei Complementar n°171 de 29 de 
maio de 2007, teve como principais objetivos construir uma cidade compacta, 
que gerasse empregos, contemplasse o transporte coletivo mediante a 
construção de corredores exclusivos, promovesse uma política habitacional 
para a população de baixa renda e que houvesse a implantação de programas 
de revitalização urbana. Este Plano apresentou seis eixos estratégicos de 
desenvolvimento urbano: sustentabilidade socioambiental; ordenamento 
territorial; mobilidade, acessibilidade e transporte; desenvolvimento 
sociocultural; desenvolvimento econômico; e gestão urbana (FERREIRA, 
2013).

A política urbana presente neste Plano Diretor buscou se estruturar a partir 
de princípios como igualdade, oportunidade, transformação e qualidade, cujo 
objetivo era garantir a função social da cidade e da propriedade urbana, bem 
como garantir uma requalificação do município para se alcançar uma cidade 
mais justa e sustentável (GOIÂNIA, 2007). 

Partindo dessa visão geral sobre o Plano Diretor de Goiânia de 2007 para o 
panorama específico da mobilidade urbana, o Quadro 3 reúne as principais 
abordagens que esse Plano fez sobre a temática de mobilidade. 
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Quadro 3 - Medidas relacionadas a mobilidade urbana no Plano Diretor de 2007. 
Fonte: GOIÂNIA (2007). Autoria própria (2019).

MOBILIDADE URBANA
A) Rede viária básica e de transporte coletivo como elemento de suporte para o 
modelo de uso e ocupação do solo. 

B) Implantar a rede viária de modo a privilegiar o sistema de transporte coletivo, 
cicloviário e de pedestre. 

C) Promover a mobilidade urbana sustentável.

D) Priorização dos veículos não motorizados sobre os motorizados, dos 
deslocamentos coletivos sobre os individualizados, e dos deslocamentos das 
pessoas sobre os bens e mercadorias. 

E) Estímulo os meios não motorizados de transporte e sua integração com os 
modais de transporte coletivo.

F) Estruturar a rede viária de modo a favorecer a acessibilidade e a circulação. 

G) Organizar e fiscalizar o trânsito. 

H) Consolidar a importância do deslocamento dos pedestres e com isso tornar as 
calçadas como parte das vias. 

I) Propiciar mobilidade às pessoas, inclusive aquelas com algum tipo de deficiência, 
permitindo o acesso à cidade e aos serviços urbanos. 

J) Corredores exclusivos para transporte coletivo. 

K) Adoção de programas para implantação das diretrizes: Programa de Planejamento 
e Adequação da Rede Viária; Programa de Sistematização do Transporte Coletivo; 
Programa de Gerenciamento do Trânsito; Programa de Promoção da Acessibilidade 
Universal.

L) Implantação de veículos articulados, bi-articulados, veículos leves sobre trilhos e 
modais com tecnologia metroviária. 

M) Estrutura viária planejada para dar suporte a circulação das pessoas e que seja 
compatível com as diretrizes de uso e ocupação do solo. 

N) Integração territorial com as malhas viárias dos demais municípios conturbados. 

O) Adensamento nos corredores de transporte público. 

Analisando o Quadro 3 é possível perceber, em termos quantitativos, como 
aumentou a abordagem relacionada à temática da mobilidade urbana. O 
grau de importância relacionado à mobilidade se elevou, pois consta neste 
Plano de 2007 um capítulo exclusivo para tratar dos assuntos relacionados 
ao transporte coletivo, à circulação e à estrutura viária. Nos Planos anteriores 
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não ocorreu dessa maneira. A mobilidade era tratada de modo breve e não 
havia esse termo explícito. 

Com isso, pode-se perceber que o Plano de 2007 inseriu o conceito de 
sustentabilidade na mobilidade objetivando proporcionar uma cidade mais 
compacta, com maior qualidade de vida. Assim, propôs uma priorização maior 
à acessibilidade ao transporte público coletivo e ao não motorizado, à ciclovia, 
ao pedestre. No entanto, é possível verificar a ausência de uma proposta 
de Plano de Mobilidade Urbana, o qual é previsto pela Lei 12.587/2012 que 
definiu a Política de Mobilidade Urbana. 

Desse modo, pode-se considerar que este Plano contemplou mais a temática 
da mobilidade urbana se comparado com os Planos anteriores, em que buscou 
nos princípios de igualdade, sustentabilidade, acessibilidade, qualidade para 
propor um deslocamento mais eficiente à população.   

Análise geral da mobilidade urbana nos Planos Diretores de Goiânia

A partir das informações reunidas nos quadros 1, 2 e 3 referentes à mobilidade 
urbana nos Planos Diretores (1969, 1992 e 2007) é possível estabelecer um 
panorama comparativo entre o que cada Plano abordou referente à essa 
temática de mobilidade. Desse modo, foi feito um quadro pontuando, de forma 
objetiva, os principais elementos referentes à mobilidade e quais dos Planos 
Diretores abordaram esses elementos. Assim, é possível fazer uma análise 
geral dessas informações e verificar o nível de relevância que a mobilidade 
urbana teve no planejamento urbano de Goiânia. (Quadro 1).

Quadro 1 – Principais elementos da mobilidade urbana e sua presença nos 
Planos Diretores de Goiânia (1969, 1992 e 2007).

ELEMENTOS RELACIONADOS À 
MOBILIDADE URBANA 

PLANO 
DE 1969

PLANO DE 
1992

PLANO DE 
2007

Mobilidade Sustentabilidade x
Estrutura viária x x x
Transporte público coletivo integrado ao 
uso do solo

x x x

Acessibilidade x
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Circulação x
Plano de Mobilidade
Pedestre x x
Priorização do transporte não 
motorizado

x

Priorização do transporte público 
coletivo

x x

Fonte: Goiânia (1969; 1992; 2007). Autoria própria (2019).

A partir do Quadro 1 observa-se que a mobilidade urbana foi tratada de 
modo progressivo nos três últimos Planos Diretores. No Plano de 1969, essa 
temática foi abordada nos aspectos de transporte e estrutura viária. No Plano 
de 1992, progrediu um pouco mais ao inserir a priorização do transporte 
coletivo sobre o transporte individual e o pedestre. No Plano de 2007, ocorre 
um relativo salto de informações. Neste último Plano é introduzido o conceito 
de sustentabilidade, de acessibilidade, circulação e priorização do transporte 
não motorizado – as ciclovias. Desse modo, nota-se que o último Plano 
abordou de modo mais acentuado a questão da mobilidade, dando a ela um 
maior destaque no Planejamento Urbano de Goiânia. 

Com as informações encontradas nos referenciais bibliográficos utilizados 
no presente trabalho, é permitido entender que possivelmente isso ocorreu 
devido aos crescentes problemas urbanos, como congestionamento, 
poluição etc. Conforme mencionado por Ferreira (2013), Goiânia apresenta 
sérios problemas relacionados ao trânsito, transporte coletivo ineficiente, 
muitos veículos nas vias. Desse modo, diante de um panorama assim, o 
planejamento urbano tem buscado inserir a temática da mobilidade como um 
dos pontos estratégicos a ser projetado e desenvolvido a fim de proporcionar 
uma cidade com maior qualidade de vida para a população. 

A importância com relação à mobilidade foi se elevando gradativamente a 
cada Plano Diretor. O que antes não era destacado, como a presença do 
pedestre, a priorização do transporte coletivo e dos não motorizados, passou 
a ter uma pauta de relevância no Plano de 2007. A busca por uma cidade 
mais sustentável, por uma cidade para pessoas e não para automóveis 
ficou evidente no último Plano Diretor de Goiânia. No entanto, não houve a 
elaboração de um Plano de Mobilidade Urbana. 

Em contraponto à expressiva importância que a mobilidade se apresentou, 
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Goiânia continuou apresentando algumas deficiências na mobilidade urbana, 
por exemplo, congestionamento, ineficiente serviço de transporte coletivo, 
corredores preferenciais ao ônibus sendo disputado por veículos individuais, 
acidentes de trânsito, entre outros. De acordo com Neto; Kneib (2016), 
Goiânia, mesmo com um Plano Diretor repleto de diretrizes priorizando uma 
mobilidade eficiente, ainda apresenta ser uma cidade que aplica pouco do 
que é planejado. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente artigo teve como finalidade principal entender como a mobilidade 
urbana foi tratada nos três últimos Planos Diretores de Goiânia. Para isso, 
foi necessário compreender o panorama geral que envolve essa temática de 
mobilidade. Assim, partiu-se do contexto geral do conceito e contextualização 
de mobilidade urbana e de Plano Diretor para chegar no contexto específico 
de Goiânia. Referente à essa cidade buscou-se analisar os três últimos 
Planos Diretores a fim de verificar como a mobilidade foi tratada em cada um 
desses Planos. 

Com as informações obtidas de cada um dos Planos e reunidas em quadros, 
foi possível verificar que a relevância da mobilidade aumentou a cada 
Plano Diretor. Nos Planos de 1969 e de 1992 não havia menção ao termo 
mobilidade urbana, mas em ambos foram abordados aspectos relacionados 
ao transporte coletivo e à estrutura viária. Nesse sentido, observou-se 
como a mobilidade foi abordada: de modo breve, mas houve preocupação 
em melhorar a condição do transporte público no deslocamento urbano e 
melhorar a estrutura viária em benefício do transporte. 

No Plano de 2007, houve um relativo avanço, pois foi proposta a mobilidade 
urbana pautada na sustentabilidade, acessibilidade, igualdade e qualidade. 
Nessa perspectiva, foi inserida a valorização ao pedestre, inclusão social, 
incentivo e priorização ao uso do transporte público coletivo e ao não 
motorizado, integração modal, desestímulo ao uso do automóvel entre outros 
a fim de garantir acesso amplo e democrático ao espaço urbano e à uma 
cidade com maior qualidade de vida. 
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Dessa forma, de um modo geral pode-se considerar que os três Planos 
Diretores trataram a mobilidade urbana como um elemento importante na 
estrutura urbana. No entanto, sua relevância foi gradual nos Planos Diretores. 
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Resumo

No âmbito da Mobilidade Urbana, mediante as transformações do cenário urbano 
ocorridas através do desenvolvimento das cidades, nota-se que certos empreendimentos 
influenciam de modo positivo e negativo o sistema viário em seu entorno. Esta influência 
ocorre devido a diversos fatores, dos quais destacam-se: o tipo de atividade econômica 
prestada pelo empreendimento, a ocupação do solo, o horário de funcionamento, entre 
outros. Neste contexto, o presente artigo apresenta os impactos percebidos no trânsito 
através da geração de viagens de origem ou destino num empreendimento denominado 
Polo Gerador de Viagem (PGV). Para a realização deste trabalho foi eleito um PGV 
bastante conhecido na cidade de Goiânia, que situa-se na Avenida T-10, esquina com 
a Avenida T-15, em frente ao Parque Vaca Brava, no Setor Bueno, o Goiânia Shopping. 
Localizado em um dos bairros mais nobres da capital goiana, o shopping foi concebido 
cercado de uma infraestrutura urbana necessária ao seu suporte. O objetivo deste 
trabalho é a compreensão dos impactos que o PGV ocasiona no sistema viário no 
qual está situado provenientes das viagens geradas pelo PGV, bem como a influência 
de outros aspectos analisados em suas imediações. Em virtude da relevância deste 
estudo, sob o olhar acadêmico, esta pesquisa visa instigar a comunidade científica 
a analisar os efeitos que os empreendimentos instalados no espaço urbano de uma 
cidade, por meio de abordagens individuais ou conjuntas. Para tanto, a metodologia 
utilizada pautou-se pela caracterização do fluxo de veículos através de contagem 
volumétrica, análise do sistema viário do entorno com a identificação da hierarquia 
viária, reconhecimento da sinalização viária horizontal, vertical e semafórica das vias, 
a localização de outros PGVs no entorno imediato, e a verificação da acessibilidade 
para o pedestre. Por conseguinte, caracterizou-se o fluxo viário, identificaram-se os 
demais polos geradores de viagens da imediação, foi analisado o impacto provocado 
pela circulação de veículos, pedestres, sistema viário e sinalização, apresentou-se a 
hierarquia viária nas proximidades do shopping e verificaram-se os principais acessos 
ao PGV.  A partir dos resultados das análises foi proposta a implementação de medidas 
mitigadoras, que pudessem trazer melhorias ao local e a tentativa de redução dos 
impactos causados, estabelecendo assim uma maior sustentabilidade ao local.

DOI: 10.29327/114056.2-35
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Abstract

In the context of Urban Mobility, through the transformations of the urban landscape 
occurred by the development of cities, it is noted that certain enterprises positively and 
negatively influence the road system in its surroundings. This influence occurs due 
to several factors, among which stand out: the type of economic activity provided by 
the enterprise, the occupation of the land, the opening hours, among others. In this 
context, this article presents the perceived impacts on traffic through the generation 
of trips of origin or destination in a venture called Trip Generator Polo (TGP). To carry 
out this work, a well-known TGP was elected in the city of Goiânia, which is located on 
Avenue T-10, corner of Avenue T-15, in front of Vaca Brava Park, in the Bueno Sector, 
Goiânia Shopping. Located in one of the noblest neighborhoods of the capital of Goiás, 
the mall was designed surrounded by an urban infrastructure necessary for its support. 
The objective of this paper is to understand the impacts that TGP has on the road 
system in which it is located from the trips generated by TGP, as well as the influence 
of other aspects analyzed in its surroundings. Due to the relevance of this study, from 
the academic point of view, this research aims to instigate the scientific community 
to analyze the effects that enterprises installed in the urban space of a city, through 
individual or joint approaches. Therefore, the methodology used was characterized by the 
characterization of vehicle flow through volumetric counting, analysis of the surrounding 
road system with the identification of road hierarchy, recognition of horizontal, vertical 
and semaphore road signs, the location of other TGPs. in the immediate surroundings, 
and checking accessibility for pedestrians. Therefore, the road flow was characterized, 
the other nearby travel generating poles were identified, the impact caused by the 
circulation of vehicles, pedestrians, the road system and signs was analyzed, the road 
hierarchy in the vicinity of the mall and The main accesses to TGP were verified. From 
the results of the analyzes it was proposed the implementation of mitigating measures 
that could bring improvements to the site and the attempt to reduce the impacts caused, 
thus establishing greater sustainability to the site.

KEYWORDS: TGP; Shopping; Accessibility.

1 INTRODUÇÃO

O Goiânia Shopping, situado no cruzamento da Avenida T-10 com Avenida 
T-15, no Setor Bueno, cuja inauguração ocorreu no ano de 1995, possui uma 
área construída de 34.732 m². Em 2004, apresentava 121 lojas. Atualmente, 
24 anos após sua implantação, o empreendimento computa 102.122,65 m² 
de área construída, concentrando 207 lojas. Com um estacionamento capaz 
de abrigar 1.822 veículos, possui um púbico mensal de 750 mil usuários. 

Também, à sua volta existem diversas lojas, bares, restaurantes, colégios e 
faculdades, clínicas, hospitais e edifícios residenciais, além do Parque Sulivan 
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Silvestre, conhecido como Parque Vaca Brava. Neste cenário, é frequentado 
por pessoas de todas as idades interessados em desfrutar da sua extensa 
área interna e seu entorno.

Devido sua extensão, o objeto de estudo apresenta diversos transtornos em 
relação a quem trafega em seu entorno imediato. O primeiro motivo, deve-se 
ao fato do grande número de usuários do Shopping, que após sua construção 
foi possível notar um aumento de viagens em todos os modais de transportes 
da capital Goiana. Em um segundo momento, também é possível notar um 
grande acréscimo de pessoas circulando na região, devido ao adensamento 
imobiliário causado pela instalação do Shopping nesta região.

Após alguns anos de sua inauguração, com grande parte de suas lojas 
ocupadas, o fluxo de viagens com destino ao shopping aumentou, devido 
ao fato de que os lotes vazios próximos foram ocupados principalmente 
por prédios e comércios em um curto prazo de tempo, causando assim um 
grande transtorno no trânsito daquela centralidade.

Neste sentido, o objetivo deste artigo buscou estudar os impactos do 
empreendimento Goiânia Shopping, sob o olhar da mobilidade urbana, 
analisando o comportamento do trânsito, sinalização dos principais 
cruzamentos, ocupação urbanas. De modo, a propor medidas mitigadoras 
para melhorias na circulação dos modais que trafegam a região, segurança 
viária e garantir acessibilidade aos pedestres.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Centro e centralidades

A concepção de centro, presente na literatura, espelhada no senso comum 
da sociedade, pode ser entendida como a parte interna localizada no meio de 
uma cidade; região da qual se convergem eventos diversos e onde há fluxo 
intenso; lugar onde pessoas se concentram (LAROUSSE, 1976).

O conceito de centro urbano é influenciada por seu aspecto dinâmico e, 
portanto, é constantemente reestruturado. Esse aspecto possui relação 
direta com o fluxo desenhados através do deslocamento de pessoas, de 
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mercadorias, de ideais e de valores (SPÓSITO, 2001).

No Brasil, a partir da década de 1980, a espaço urbano das grandes cidades 
modificaram suas estruturas espaciais – de monocêntrica para policêntrica, 
transformando um centro numa rede composta por várias centralidades – 
estabelecendo uma nova dinâmica do espaço constituído (KNEIB, 2008).

Já para Modarres (2003) a abordagem relacionadas à policentralidade e ao 
trânsito, compreendendo a necessidade, do ponto de vista da acessibilidade, 
da relação entre infraestrutura de dos meios de transporte, estrutura urbana 
e a gestão pública. Dantas (1981) identifica como processo de centralidade o 
exercício de atividades urbanas que desenvolvem um função significativa no 
meio urbano, independente da seu afastamento do centro histórico. 

2.2 Trânsito e Mobilidade Urbana

A definição de trânsito estabelecida através do Código de Trânsito Brasileiro 
diz em seu parágrafo 1º (BRASIL, 1997, Art. 1. § 1º): “Considera-se trânsito a 
utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, 
conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e 
operação de carga ou descarga.” 

Para Vasconcellos (1992, p. 07), com uma abordagem mais genérica, 
conceitua trânsito como o “conjunto de todos os deslocamentos diários, 
feitos pelas calçadas e vias da cidade, e que aparece na rua na forma de 
movimentação geral de pedestres e veículos.”

Quanto a Mobilidade Urbana, o Ministério das Cidades (2004) conceitua o 
termo como o conjunto de demandas obtidas pelos indivíduos e agentes 
econômicos, em virtude da necessidade de transitar pelo espaço urbano, 
considerando suas dimensões.

Neste sentido, a mobilidade urbana em conjunto como a rede viária implantada 
faz-se necessária, de modo que, a integração desses, possibilite maior 
fluidez do tráfego. Sabe-se que a carência de ambos ocasionam saturação 
de veículos nas vias, ocasionando congestionamentos.

De acordo com Kneib (2012), os desafios da mobilidade urbana crescem 
devido ao aumento no volume de viagens dentro do espaço urbano, aumento 
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no número de veículos, desenvolvimento de novos subcentros, modificação 
de utilização do solo em regiões sem infraestrutura, saturação do trânsito, 
degradação do meio ambiente e poluição, dentre outras influências.

2.3 Hierarquia Viária

“A rede viária do Município de Goiânia é parte fundamental da estrutura 
urbana e deverá ser planejada, reorganizada, construída e mantida como 
suporte para a circulação das pessoas, bens e mercadorias na cidade, de 
acordo com os princípios de mobilidade sustentável(...)” (PLANO DIRETOR 
DE GOIÂNIA, 2007, p. 11). Deste modo, é classificado o sistema viário como:

•	 Vias Expressas: vias de fluxo intenso que possuem interseções 
em níveis, proporcionando maior fluidez, cujo seu principal objetivo 
é interligar regiões do município, podendo ser categorizadas em: 
1ª categoria (com interseções de nível apenas em acessos às 
atividades econômicas através das vias paralelas), 2ª categoria (com 
interseções a cada nível) e 3ª categoria (com muitas interseções em 
cada nível e acesso às atividades econômicas);

•	 Vias Arteriais: vias norteadoras do tráfego na cidade, possui pista 
dupla ou pista única com sentido duplo, podendo ser categorizadas 
em: 1ª categoria (vias de grande fluxo e que captam o maior volume 
do tráfego do veículos) e 2ª categoria (vias destinadas ao tráfego de 
veículos, porém com menor volume do que vias de 1ª categoria);

•	 Vias Coletoras: vias que recebem o fluxo das vias locais e o 
encaminha às vias arteriais ou expressas;

•	 Vias Locais: vias que garantem a distribuição do fluxo local e permite 
o acesso aos lotes vizinhos;

•	 Vias de Pedestre: vias secundárias, exclusiva para circulação de 
pedestres;

•	 Ciclovias: vias exclusivas para circulação de bicicletas.
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2.4 Polos Geradores De Viagens (PGVs)

No Brasil, a partir da década de 1980, iniciaram os primeiros estudos relativos 
aos empreendimentos denominados Polos Geradores de Tráfego (PGT). Tais 
estudos focavam nos impactos relativos a circulação veicular e disponibilidade 
de estacionamentos, com ênfase nos veículos. Por meio desses estudos, 
ocorreu uma evolução no conceito, abrangendo os impactos com efeito no 
sistema de transportes, por meio de análise com foco nas viagens através 
dos diversos modais existentes. Assim, os empreendimentos começaram a 
ser identificados como Polos Geradores de Viagens (PGVs).

Nos últimos anos, os órgãos públicos vêm dando atenção especial sobre 
os Polos Geradores de Viagens, e alguns até exigem estudos de impactos 
gerados por este tipo de empreendimento nas vias antes mesmo de sua 
construção, sendo este sujeito à aprovação ou não (ARY, 2002). 

A Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo - CET-SP (1983, p. 
85), denomina: 

“polos geradores de tráfego as atividades que, mediante a concentração 
da oferta de bens e/ou serviços, geram elevado número de viagens, com 
substanciais interferências no tráfego do entorno e necessidade de espaços 
para estacionamento, embarque e desembarque de passageiros, e/ou carga 

e descarga.”

Na mesma linha, o Denatran (2001, p. 8) que define Polos Geradores de 
Tráfego como: 

“polos geradores de tráfego são empreendimentos de grande porte que atraem 
ou produzem grande número de viagens, causando reflexos negativos na 
circulação viária em seu entorno imediato e, em certos casos, prejudicando a 
acessibilidade de toda a região, além de agravar as condições de segurança 
de veículos e pedestres.”

“Polos Geradores de Viagens podem ser definidos como empreendimentos 
comerciais ou residenciais, que são responsáveis por atrair para sua área de 
influência um número significativo de viagens que poderão causar impactos 
negativos no sistema viário do entorno” (MANICA, 2013, p. 8).

Em Goiânia, na Lei N° 8645 (2008) que institui o Estudo de impacto de 
Trânsito (EIT), definem-se os empreendimentos públicos ou privados sendo 
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PGV:

•	 Estabelecimentos comerciais com área efetivamente ocupada 
superior a 2.000 m²;

•	 Empreendimentos não residenciais com área superior a 5.000 m², 
exceto áreas destinada a estacionamento e reservatório;

•	 Instituições de ensino, com área superior a 2.000 m² e/ou acima de 
600 alunos por turno; 

•	 Terminais de carga ou de usuários do transporte coletivo, superior 
a 1.000 m².

Para Cunha (2009, p. 48), o EIT é “[...] uma importante ferramenta para 
identificar prematuramente os problemas potenciais do tráfego gerados 
por novos empreendimentos [...]”. Este estudo visa apresentar os impactos 
causados pelos PGVs e com isso implantar medidas compensadoras e/ou 
mitigadoras provenientes da construção empreendimentos de impacto.

Do ponto de vista da atividade econômica exercida, os PGVs são instalados em 
meios diversos e possuem atividades distintas em um porte e complexidade 
capazes de gerar um volume considerável de viagens (PORTUGAL; 
GOLDNER, 2003). Alguns exemplos de PGVs, segundo Sola (1983) são: 
shopping centers, hospitais, hipermercados, conjuntos residenciais, hotéis, 
igrejas, restaurantes, estádios de futebol, escolas, teatros, boates. Também, 
através da área de cada empreendimento, é possível classifica-los como 
macro ou micropolos.

2.5 Área Crítica e Área de Influência

A área de abrangência dos impactos ocasionados por um PGV é compreendida 
de duas forma, uma denominada de área crítica, sendo mais restrita, e 
cujo os impactos são observados com maior clareza (TOLFO, 2006), e a 
outra denominada de área de influência, sendo mais abrangente, e do qual 
percebe-se de modo expressivo a geração de viagens provocadas pelo PGV 
(GRANDO, 1986).
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A área crítica pode ser definida como aquela onde se realizam os fluxos de 
acesso ao empreendimento, variando de 100 a 2.000 metros de raio para os 
shopping centers (REDEPGV, 2005).

Neste sentido, a Prefeitura do Município Goiânia considera as áreas de 
influência no entorno de empreendimentos (GOIÂNIA, 2008), do seguinte 
modo:

•	 Edificações com área efetiva ocupada inferior a 5.000 m² o tráfego 
dilui-se com raio inferior a 500 m, podendo ser definido pelo Órgão 
Municipal de Trânsito;

•	 Edificações com área efetiva ocupada de 5.000 a 10.000 m² o 
tráfego dilui-se com raio de até 500 m do mesmo;

•	 Edificações com área efetiva ocupada entre 10.000 a 50.000 m² o 
tráfego dilui-se com raio de até 1.500 m do mesmo;

•	 Edificações com área efetiva ocupada superior a 50.000 m² o tráfego 
dilui-se com raio de até 2000 m do mesmo.

De acordo com Santoro (2003) a implementação de um empreendimento de 
grande porte, como shoppings centers, supermercados, cinemas, lojas de 
departamento, por vez é visto como um benefício, sobretudo em pequenos 
e médios municípios. Acredita-se, em geral, que estas edificações possuam 
a capacidade de dinamizar ou impulsionar a economia local, produzindo 
empregos, gerando aumento na arrecadação de impostos, bem como, 
novos empreendimentos para seu entorno. Contudo, é necessário avaliar os 
impactos da incorporação destes grandes empreendimentos dentro da área 
urbana cautelosamente, pois nem sempre a conclusão poderá ser satisfatória. 

Andrade (2005) ao investigar a estimativa de produção de viagens em PGVs, 
destaca que a definição de localização e área de influência, são distintas. 
O primeiro identifica o padrão demográfico e socioeconômico das viagens 
geradas por um PGV, já, o segundo investiga o alcance e a logística das 
viagens produzidas.

2.6 Contagem Volumétrica
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De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 
- DNIT (2019), a contagem volumétrica trata-se da quantificação do volume 
de veículos que trafega num determinado trecho do sistema viário, durante 
um período. Este estudo é utilizado para diversas finalidades, dos quais 
temos: estruturação do sistema rodoviário, medição da demanda de serviços 
nas vias, estudo das tendências de tráfego futuro, estimação do volume de 
viagens de modo a viabilizar investimentos programados, avaliação do fluxo 
existente em relação ao malha rodoviária atual, análise dos benefícios dos 
usuários que trafegam  nas rodovias, classificação do sistema rodoviário, 
avaliação de policiamento, restruturação da pavimentação, estudos de 
implantação de postos de pesagem, análise estatística de acidentes de 
trânsito, e identificação e construção de bases para a operação rodoviária.

3 METODOLOGIA 

Para comprovação do impacto gerado pelo PGV escolhido foram analisados 
as características do entorno, onde verificou-se a hierarquia viária da região, 
sinalização e influência dos demais PGVs próximos, num raio de 300 m. 
Também, foi levantado informações sobre o fluxo das principais vias por meio 
de contagem volumétrica geral. Para verificação dos dados levantados foi 
elaborado um mapa de hierarquização das vias e sinalização, um mapa de 
fluxo viário, mapa de si e um mapa de ocupação com os demais PGVs do 
entorno. Em conjunto com os mapas descritivos sobre o local onde está situado 
o PGV, foi feita análise do de sua macroacessibilidade e microacessibilidade, 
utilizando para isto foto, das quais se evidenciam os principais acessos ao 
mesmo

.

4 ESTUDO DE CASO 

O estudo de caso objeto deste artigo localiza-se na cidade de Goiânia. Estima-
se que a capital do estado de Goiás possui uma população aproximada 
de 1.500.000 habitantes (IBGE, 2018). Neste contexto, o Ministério da 
Infraestrutura fez um levantamento da frota de veículos nos municípios do 
estado de Goiás, no qual identificou-se e no município de Goiânia possui uma 
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frota de 1.172.648 veículos, sendo a considerada a 6ª maior frota no Brasil 
(DENATRAN, 2018). 

Como PGV analisado, o Goiânia Shopping é considerado um dos mais 
modernos e acolhedores shoppings da capital, teve sua inauguração no 
dia 24 de outubro de 1.995, em referência ao aniversário da cidade. Este 
empreendimento passou por duas grandes ampliações desde o início de suas 
atividades e tem melhorado para atender satisfatoriamente seus usuários 
com novos ambientes, uma praça de alimentação mais completa, um amplo e 
qualificado conjunto de lojas, além de um enorme estacionamento (GOIÂNIA 
SHOPPING, 2011). 

Para analisar este empreendimento foi utilizado, por meio das diretrizes 
abordadas no Plano Diretor do Município de Goiânia, a classificação das 
vias num raio de 300 m. Esta delimitação para avaliação do impacto nesta 
centralidade, deve-se ao fato da abrangência de outros importantes polos no 
entorno do empreendimento. Conforme observado na Figura 1:

 Figura 1: Mapa de Hierarquização das Vias (Fonte: Google Earth)

Nesta classificação concluiu-se que a Avenida T-10, da qual a maior 
concentração do fluxo veículos, é denominada de Via Arterial de 2ª Categoria. 
Assim como suas intersecções, Avenida T-03 e T-15, são denominadas de Vias 
Coletoras. Para melhor identificação do sentido dos fluxos nos cruzamentos 
principais próximos ao empreendimento, foi elaborado um mapa de fluxo 

viário, sendo verificados na Figura 2 e Figura 3, abaixo:
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Figura 2: Mapa de Sentido no Cruzamento das Avenidas T-03 e T-10 (Fonte: Elaboração Própria)

Figura 3: Mapa de Sentido no Cruzamento das Avenidas T-15 e T-10 (Fonte: Elaboração Própria) 

Assim como analisar o fluxo, fez-se necessário a obtenção de informação 
referente a sinalização do destes cruzamentos, de modo a avaliar a demanda, 
conforme observado nas figuras Figura 4 e Figura 5:
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Figura 4: Sinalização Viária no Cruzamento das Avenidas T-15 e T-10 (Fonte: Google Earth)

Figura 5: Sinalização Viária no Cruzamento das Avenidas T-15 e T-10 (Fonte: Google Earth)
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Figura 6: Contagem Volumétrica Cruzamento das Avenidas T-03 e T-10 (Fonte: Elaboração Própria)

Nestes mapas foram referenciados todos os sentidos do tráfego nos 
cruzamentos mais solicitados. Constatou-se que em ambos dos cruzamentos 
apresentavam seis sentidos de tráfego de veículos. A partir destas 
informações, foi executado a contagem volumétrica geral, em intervalos de 
trinta minutos para cada cruzamento adotado, durante a semana e em horário 
de pico. Conforme tabelas da Figura 6 e Figura 7, discriminadas abaixo:

Figura 7: Contagem Volumétrica do Cruzamento das Avenidas T-15 e T-10 (Fonte: Elaboração Própria)

Feito este levantamento, verificou-se o impacto gerado pela grande demanda 
de fluxo nas imediações do Goiânia Shopping. Salientando nesse sentido 
que durante os anos, outros PGVs foram sendo instalados em sua volta, 
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saturando ainda mais o fluxo das ruas adjacentes ao PGV em questão. Para 
comprovar esta situação foi verificado dentro de um raio de 300 metros e em 
consonância com a Lei Nº 8645, que referenda o EIT, no que diz respeito à 
área efetiva para ser considerado um polo gerador de viagens, foi gerado um 
Mapa de PGVs Secundário, identificados pela área, conforme Figura 8:

Figura 8: Mapa dos PGVs Secundários (Fonte: Elaboração Própria)

Outro fator verificado foi a questão da acessibilidade, no que diz respeito 
ao acesso ao shopping, seja por meio de transporte, seja por caminhando 
em direção às entradas do empreendimento. Para recolhimento destas 
informações foram tiradas fotos dos principais acessos:

Figura 9: Acesso ao Estacionamento Avenida T-10 (Fonte: Google Earth)
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Figura 10: Entrada de Pedestre – Loja Renner (Fonte: Google Earth)
Figura 11: Recuo para Veículos e Entrada de Pedestre Avenida T-15 (Fonte: Google Earth)

Figura 12: Acesso ao Estacionamento Avenida T-15 pelo Supermercado Bretas (Fonte: Google Earth)
Figura 13: Acesso ao Estacionamento Avenida T-15 (Fonte: Google Earth)

Figura 14: Entrada de Pedestre – Loja Riachuelo (Fonte: Google Earth)
Figura 15: Entrada de Pedestre Avenida T-10 (Fonte: Google Earth)

Ao indicar os macros e micros pontos de acessos ao PGV, verifica-se ape-
sar deste empreendimento contribuir com o aumento significativo no trân-
sito, seus acessos foram construídos na tentativa de mitigar os problemas 
gerados pela saturação do fluxo de veículos em sua imediação. Visto que a 
gestão do empreendimento trabalha de forma acessível e norteada pelas leis 
que regem o município, nota-se a sua volta implantação de piso tátil, rampas, 
e calçadas niveladas e devidamente instaladas, facilitando a utilização de 
deficientes físicos visuais. 
Em suma, o PGV estudado influenciou na consolidação da atividade econô-
mica de sua região, e portanto contribuiu nas alterações dos padrões de uso 
e ocupação do solo e de deslocamentos em seu raio de influência, que por 
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conseguinte, atraiu para esta centralidade estabelecimentos comerciais de 
pequeno a grande porte.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O presente artigo apresentou análise relativa aos impactos relacionados ao 
polo gerador de viagens, denominado de Goiânia Shopping, localizado no 
município de Goiânia. No entanto, não é possível estabelecer uma relação 
direta entre o acréscimo de número de viagens devido a criação do PGV, pois 
não existem ensaios referentes ao fluxo de veículos realizados nas proximi-
dades do shopping antes de sua criação. Contudo, através das informações 
obtidas, é possível constatar que indiretamente houve aumento do fluxo de 
pessoas e da utilização do solo da região, tendo em vista o grande número 
de grandes incorporações, e até outros PGVs que se estabeleceram nas pro-
ximidades do shopping. 
Durante a contagem volumétrica de veículos na região, foi constatada a ne-
cessidade de intervenções no tráfego da região, devido ao grande fluxo de 
veículos, ocasionando diretamente e indiretamente diversos problemas so-
ciais na região. Constatou-se que nos períodos cujo o fluxo de veículos es-
tava mais denso, as pessoas que trafegavam pelas vias se mostravam mais 
estressadas, além do número elevado de motoristas que foram observados 
cometendo atos infracionais, e consequentemente aumentando o risco de 
acidentes na região. Com isso, destaca-se a necessidade de pesquisas mais 
profundas na região objetivando encontrar soluções mais sustentáveis para 
melhor distribuição fluxo de veículos na centralidade e em sua abrangência.
As medidas compensatórias e mitigadoras sugeridas são: criação de sentido 
único na Avenida T-10, implantação de corredor exclusivo para transporte co-
letivo, proibição de estacionamento no entorno do Parque Vaca Brava, proi-
bição de instalação de novos PGVs na região imediata e aumento efetivo da 
fiscalização pelo órgão competente no entorno.
Por fim, estas medidas propostas foram baseadas na experiência dos au-
tores como usuários da região analisada, porém ressalta-se a importância 
de estudos mais profundos no âmbito acadêmico para que corroborem no 
processo de integração entre os PGVs instalados e as práticas de uma mo-
bilidade urbana sustentável, tanto para o desenvolvimento econômico, social 
e ambiental. 
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Resumo

Os múltiplos usos da água relacionam-se à ideia de que, basicamente, todas as 
atividades humanas dependem direta ou indiretamente deste recurso. A Política 
Nacional de Recursos Hídricos indica que a água é um bem de domínio público e um 
recurso natural limitado, prevendo a necessidade de articulação do planejamento de 
recursos hídricos com os diferentes planejamentos regionais, estaduais e nacionais, 
afim de garantir a descentralização da gestão e a utilização integrada dos recursos 
hídricos. Entender a dinâmica das redes urbanas e incorporá-las como parte do 
processo de planejamento em gestão de recursos hídricos pode contribuir para a 
melhoria do diálogo interfederativo. A par disto, este estudo tem por objetivo identificar 
a interface entre as redes urbanas e o Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Meia Ponte, 
bem como propor estratégias para o diálogo interfederativo de modo a subsidiar a 
efetividade na participação integrada dos municípios em discussões de gestão de 
recursos hídricos em bacias intensamente urbanizadas. Os resultados indicam para a 
necessidade de ampliação da participação municipal no Comitê de Bacia, destacando-
se urgência da participação social e a cooperatividade entre as partições públicas, 
empresas, corpo técnico e comunidade, visando o bem comum, bem como a efetivação 
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da função do conselho enquanto propositor de soluções por meio de disponibilização 
de dados referentes à área de discussão. Antes desse processo ser visualizado 
como um retrocesso no âmbito da recentralização de políticas, é imprescindível 
afirmar que somente com a valorização da cooperação é que se poderá chegar a um 
desenvolvimento concreto, delineado e coordenado.

PALAVRAS-CHAVE: Planejamento e Gestão; Recursos Hídricos; Goiás.

Abstract

The multiple uses of water are related to the idea that all human activities depend 
directly or indirectly on this resource. The National Water Resources Policy indicates 
that water is a public good and a limited natural resource, foreseeing the need to link 
water resources planning with different regional, state and national planning to ensure 
decentralization of management and integrated use of these water resources. To 
understand the dynamics of the urban networks and to incorporate them as part of the 
water resources management planning process can contribute to the improvement of 
inter-federative dialogue. Therefore, this study aims to identify an interface between 
urban networks and the Meia Ponte River Watershed Committee, as well as to 
propose strategies for the inter-federative dialogue to subsidize the effectiveness of the 
integrated participation of municipalities in water resource management discussions in 
intensively urbanized watersheds. The results indicate the need to expand municipal 
participation in the Watershed Committee, highlighting the urge of social participation 
and the cooperativity between public partitions, companies, staff, and community, who 
pursues the common good, as well as the implementation of the council as a solution 
proposer, who provides data for the discussion area. Before this process may be seen 
as a setback in the recentralization of policies, it is indispensable to state that only with 
the valorization of cooperation can a concrete, delineated and coordinated development 
be reached.

KEYWORDS: Planning and Management; Water Resources, Goiás.

INTRODUÇÃO

Os múltiplos usos da água relacionam-se à ideia de que, basicamente, 
todas as atividades humanas dependem direta ou indiretamente deste 
recurso, sendo incluído o uso de caráter fisiológico, industrial, a geração de 
energia, o transporte, o paisagismo, a assimilação e transporte de efluentes, 
dentre outros (ABIQUIM, 2016). Todas essas necessidades e interferências 
antrópicas fizeram da água um recurso com uma alta concentração de 
demanda que nem sempre é compatível com a disponibilidade hídrica, 
desencadeando disputas e conflitos em torno da sua utilização (RAFFESTIN, 
1993). Mas de fato, quem detém o poder de gestão sobre a água?

De acordo com os fundamentos da Política Nacional de Recursos Hídricos, 
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instituída pela Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, a água é um bem de 
domínio público e um recurso natural limitado. Essa característica confere 
uma pluralidade de atores no cenário do planejamento dos recursos 
hídricos, indicando que tanto o poder púbico quanto os usuários e suas 
comunidades devem fazer parte das políticas (BRASIL, 1997). A referida lei, 
em seu artigo 3º, prevê, ainda, a articulação do planejamento de recursos 
hídricos com os planejamentos regionais, estaduais e nacionais, afim de 
garantir a descentralização da gestão e a utilização integrada dos recursos 
hídricos. No entanto, o que se verifica é que essa integração é dificultada 
pela sobreposição de matérias de interesses locais, especialmente ao se 
tratar de bacias densamente urbanizadas e/ou alocadas em redes urbanas 
(CARNEIRO, 2008).

Segundo Rocha & Faria (2004), a falta de efetividade na representação dessas 
redes urbanas é fruto de um contexto de competição e ações desfragmentadas 
dos municípios. Os autores enunciam que há, a partir disso, o impedimento 
da cooperação de diversas administrações na articulação de mecanismos 
de competências comuns e a dificuldade no estabelecimento de uma gestão 
compartilhada de princípios democráticos, que seriam responsáveis por 
evitar que a hierarquia urbana promova a distribuição injusta dos recursos. 

Nesse sentido, o presente artigo tem por objetivo identificar a interface entre 
as redes urbanas e o Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Meia Ponte, bem 
como propor estratégias para o diálogo interfederativo de modo a subsidiar 
a efetividade na participação integrada dos municípios em discussões de 
gestão de recursos hídricos em bacias intensamente urbanizadas.

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Breve histórico da gestão de recursos hídricos no Brasil e em Goiás 

Para Leite (2017), a evolução da legislação de recursos hídricos no Brasil 
teve como marco legal inicial o Código de Águas, estabelecido pelo Decreto 
Federal nº 24.643 de 10 de julho de 1934, que se refletiu numa oportunidade 
de mudança nas diretrizes do país, que migrava suas atenções do setor 
agrário para o urbano industrial e precisava viabilizar a geração de energia 
via hidroelétricas. 
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Posteriormente, a Constituição Federal, promulgada em 1988, trouxe 
aperfeiçoamentos importantes aos dispositivos de gestão dos recursos 
hídricos originários do Código de Águas, mas se mostrou centralizadora. 
Por fim, o processo de participação das instituições envolvidas com recursos 
hídricos e da comunidade técnico-científica teve continuidade, dando origem 
a formulação e implantação da Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997 (BRASIL, 
1997). A Lei nº 9.433/1997 foi promulgada considerando a necessidade de 
conter os efeitos da degradação ambiental em torno das bacias hidrográficas 
e, principalmente, da disponibilidade desses recursos.

Para fins de gestão de recursos hídricos, no país, no cenário nacional, têm-
se a Agência Nacional das Águas (ANA), criada pela Lei nº 9.984 de 17 de 
julho de 2000 (BRASIL, 2000), é a entidade responsável pela implementação 
dos mecanismos instituídos na Lei nº 9.433/1997, sendo esses a Política 
Nacional dos Recursos Hídricos e o Sistema Nacional de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos. Cada estado brasileiro e o Distrito Federal possui órgãos 
respectivos para gestão da água, que fazem parte da estrutura do Sistema 
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH). No estado de 
Goiás o órgão responsável pela gestão dos recursos hídricos é a Secretaria 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD), que funciona 
como uma administração direta do Estado.

No Estado de Goiás, conforme De Oliveira (2018), as normas principais 
concernentes à gestão de recursos hídricos são: a Constituição Federal de 
1988, a Constituição do Estado de Goiás de 1989, a Lei 13.123 de 16 de 
julho de 1997 que institui orientações à política estadual de recursos hídricos, 
bem como ao sistema integrado de gerenciamento de recursos hídricos, e 
a Resolução nº 9 de 4 de maio de 2005 que determina o Regulamento do 
Sistema de outorga das águas de domínio do Estado.

Criados pela Lei nº 13.123/1997 (GOIÁS, 1997), existem o Conselho Estadual 
de Recursos Hídricos e o Fundo Estadual de Recursos Hídricos. Além disso, 
o estado de Goiás conta com cinco comitês instalados e três criados em fase 
de instalação e três unidades estaduais de gestão de recursos hídricos e 
com o Plano Estadual de Recursos Hídricos, alterado pela Lei Estadual nº 
13.061, de 9 de maio de 1997 (GOIÁS, 1997). Para fins de gestão de recursos 
hídricos, a Lei 13.123/1997 adotou o conceito de Unidades de Planejamento 
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e Gestão de Recursos Hídricos (UPGRH) cujo limite geográfico é dado pela 
bacia hidrográfica.

A Bacia Hidrográfica do Rio Meia Ponte 

A Bacia Hidrográfica do Rio Meia Ponte (BHRMP) localiza-se no centro-sul do 
estado de Goiás e tem grande importância ambiental e econômica. De acordo 
com Calil (2012), o rio Meia Ponte nasce na Serra dos Brandões, entre os 
limites de Itauçu e Taquaral de Goiás, a 60 km de Goiânia, e percorre uma 
extensão de 471,6 km até desaguar no Rio Paranaíba; sua bacia hidrográfica 
abrange uma área de, aproximadamente, 12.180 km. A Figura 1 apresenta a 
localização da bacia.

Figura 1 – Localização da Bacia Hidrográfica do Rio Meia Ponte. Fonte: Elaborado pelos autores.

Em relação aos aspectos socioeconômicos, tomou-se como referência os 
dados de população dos municípios cuja sede está na bacia. Dessa forma, 
têm-se que, na Bacia do Rio Meia Ponte, a população total, em 2010, era 
de 2.218.365 considerando os 29 municípios na condição especificada. A 
população da bacia do Rio Meia Ponte é majoritariamente urbana, significando 
97,8% da população morando em áreas urbanas (IBGE, 2010).   

Na bacia do Rio Meia Ponte, 48% da população é composta por homens e 
52% de mulheres. A população com até 14 anos no ano 2000, era de 27,42% 
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e, em 2010, reduziu para 22,42%, representando uma queda de 5,00% na 
população de 0 a 14 anos. 

O IDHM dos 29 municípios registra valores que variam entre 0.654 e 0.824. 
Em 2016 a média do PIB per capita de seus munícipios foi de R$25.861,38; 
valor inferior à média estadual (R$26.278,83), e superior à média nacional 
(R$21.126,18). O Índice GINI Renda diminuiu de 0,499 para 0,470 entre os 
anos de 2000 e 2010.  Em 2010, a média do Índice de Vulnerabilidade Social 
foi de 0.296.

Redes Urbanas 

As redes urbanas são o resultado da afirmação histórica dos desdobramentos 
das atividades humanas entre as cidades. Para o Ipea (2001), na 
conformação da rede urbana, coexistem redes hierárquicas e redes não-
hierárquicas, caracterizadas por ligações horizontais, sendo as noções de 
interação, especialização, complementaridade e sobreposição necessárias 
para compreender a hierarquia urbana. 

Consoante ao IBGE (2013), tendo por base o arcabouço conceitual-
metodológico desenvolvido no Projeto Regiões de Influência das Cidades 
(REGIC), a Divisão Urbano Regional se constitui em um recorte territorial em 
três diferentes níveis escalares que recobre todo o território nacional. Nesta 
divisão, cada região criada é contígua e cada município pertence a uma única 
unidade territorial. O Nível 1 corresponde à classificação dos municípios 
segundo o nível de metrópole, o nível 2 é sobre os municípios segundo as 
Capitais Regionais e os Centros Sub-regionais ligados às metrópoles e o 
nível 3 trata dos municípios segundo os demais centros sub-regionais (que 
não entraram no nível 2).

O Ipea (2001), apresenta que a rede urbana nacional compreende o conjunto 
das cidades que polarizam o território brasileiro e os fluxos de bens, pessoas 
e serviços que se estabelecem entre elas. Em uma visão simplificada, é 
formada por centros, com dimensões variadas, que estabelecem relações 
dinâmicas entre si como campos de forças de diferentes magnitudes. 

Na Figura 2, observa-se a conformação de redes urbanas da Bacia 
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Hidrográfica do Rio Meia Ponte. Nesse caso, 51,72% dos 29 municípios 
(com sede admisnitrativa) e que compõem a bacia encontra-se sem arranjo 
populacional. Dos demais municípios, apenas Itumbiara não compõe a 
região metropolitana da capital Goiânia, sendo esse classificado como 
Centro Subregional A. Por fim, Goiânia é classificada como Métropole e os 

municípios restantes como Integrante de Metrópole.

Figura 2 – Redes urbanas da Bacia Hidrográfica do Rio Meia Ponte. Fonte: Elaborado pelos autores.

Tanto para o uso da água, como para o esgoto, dados do IBGE (2010) a 
estrutura da rede urbana é importante para se entender a dinâmica do uso 
da bacia e quem teria,  portanto, o maior poder de decisão da gestão da 
água, ressaltando-se que o principal arranjo populacional desta bacia é o de 
Goiânia, e esse possui uma média de 88,12% de domicílios permanentes 
servidos pela rede geral de distribuição de água da bacia e sendo responsável 
por 93,04% da população da bacia; Os municípios que não possuem arranjo 
representam 7,72% dos domicílios com água encanada da bacia e são 
responsáveis apenas por 5,12% da população da bacia e Itumbiara 4,16% 
de domicílios com água encanada da bacia e representando 1,84% do total 
da população da bacia. 

No que se refere aos domicílios com esgotamento sanitário adequado, 
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o arranjo de Goiânia possui médias de 90,77% e 91,41% dos domicílios 
particulares permanentes com rede de esgoto ou fossa séptica da bacia, 
enquanto nos municípios sem arranjo essas médias são 3,81% e 2,36% do 
total da bacia, respectivamente e o arranjo de Itumbiara é  5,42% e 6,22%, 
respectivamente do total da bacia. Apesar disso, o município de Goiânia 
possui em números absolutos a melhor situação do esgotamento do arranjo, 
sendo responsável sozinha por 74,11% e 57,81%, respectivamente.

METODOLOGIA

A composição deste artigo se deu paralelamente à atualização de dados para 
a revisão do Plano Estadual de Recursos Hídricos, realizada em parceria pela 
Universidade Federal de Goiás e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável – SEMAD/GO.

O objeto de estudo é as redes urbanas que abrangem a bacia hidrográfica 
do Rio Meia Ponte, que apresenta dois arranjos populacionais, sendo eles: 
Arranjo Populacional de Goiânia e Arranjo Populacional de Itumbiara. Neste 
primeiro, a quantidade de municípios inseridos na bacia hidrográfica do Rio 
Meia Ponte é de 13. Já no segundo, apenas o próprio polo se inclui nessa 
área.

Para tanto, foi realizado um levantamento bibliográfico em periódicos, 
disponíveis nas seguintes bases de dados: Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística – IBGE; Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil; Scielo; 
Sistema de Información Científica da Redação de Revistas Científicas 
de América Latina y el Caribe. A análise foi realizada mediante coleta de 
informações necessárias para se atingir o objetivo proposto.

A elaboração dos mapas aqui apresentados teve como base os shapefiles 
cedidos pelo Sistema Estadual de Geoinformação de Goiás (SIEG) e 
aplicação do software QGis para retratar a localização dos municípios e das 
redes urbanas na bacia hidrográfica.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Meia Ponte foi instituído pelo Decreto 
Estadual nº. 5580 de abril de 2002 e pelas Resoluções nº 003 de abril de 
2001 e nº 004 de outubro de 2001, do Conselho Estadual de Recursos 
Hídricos. A atuação do CBH Meia Ponte é arbitrar conflitos pelo uso da água e 
estabelecer mecanismos de gestão, englobando nessas discussões diversos 
setores, os quais foram sistematizados a seguir.

Figura 3 – Formação da Gestão Atual do Comitê de Bacia Hidrográfica do Meia Ponte. Fonte: SEMAD, 2018.

A análise da atual configuração do Comitê de Bacias do Rio Meia Ponte coloca 
em questão a efetividade da participação municipal no planejamento e gestão 
de recursos hídricos, uma vez que considera como membro municípios que 
tenham ou não sede administrativa na bacia e desse total de 39 municípios, 
são designadas apenas seis vagas de caráter de Poder Público Municipal. 
Ficam, portanto, contemplados nessas vagas apenas os municípios de 
Aparecida de Goiânia, Bom Jesus de Goiás, Brazabrantes, Cromínia, 
Morrinhos e Terezópolis de Goiás, mediante representantes titulares. Os 
suplentes são representados pelos municípios de Caldazinha, Itumbiara e 
o Consórcio Intermunicipal da APA João Leite – composto pelos municípios 
de Anápolis, Campo Limpo de Goiás, Goianápolis, Goiânia, Nerópolis, Ouro 
Verde de Goiás e Terezópolis de Goiás.

Além da participação incompleta dos membros, Carneiro et al (2010) indica 
que a atuação das administrações municipais é limitada, de modo que estas 
são inseridas num papel muito mais de usuários das águas do que de gestores 
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diretos. Os autores acrescentam ainda que uma administração com dever 
constitucional de legislar sobre questões de planejamento e ordenamento 
territorial deveria ter um espaço determinante nas discussões de questões 
tão relacionadas, como o caso das bacias hidrográficas.

Essa condição se estende ainda mais quando se segue tal análise para a 
questão das redes urbanas, uma vez que a concordância entre os assuntos 
levantados pelo Comitê não passa por uma centralidade política-institucional 
que garanta maior percolação da decisão em outros fóruns de gestão 
interfederativa, como a da Região Metropolitana. 

Considerando isso, foram definidas estratégias para potencializar o diálogo 
entre os municípios das redes urbanas com os mecanismos de gestão e 
planejamento de recursos hídricos, com enfoque na Bacia Hidrográfica do 
Meia Ponte, conforme a tabela a seguir.

Tabela 1 – Sistematização das proposições para potencialização do diálogo entre o 

Comitê da Bacia do Meia Ponte e as redes urbanas

Aspectos Diretrizes

Informacional

Elaboração de uma base de dados que integre 
informações de cada município, cuja consulta possa 
garantir que não haja sobreposição de interesses em 
áreas comuns;

Cooperatividade Substituir o cenário competitivo das instituições políticas 
por um cenário de cooperação entre os entes envolvidos;

Conselho Integrado
Criação de um espaço institucional com a eleição de 
uma representação da rede urbana capaz de intermediar 
as discussões no Comitê de Bacias e articular soluções 
em prol de uma finalidade coletiva;

Financiamento Criação de um fundo específico para financiar 
prioridades comuns nas redes urbanas;

Legislação
Atualização das legislações municipais vigentes e 
adequação das instruções normativas, com destaque 
para o ordenamento territorial e ambiental;
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Participação Social

Tornar efetiva a participação social, compatibilizando 
a importância de sua função com a do corpo-técnico 
no que diz respeito ao poder decisório na elaboração 
de políticas de gestão e planejamento de Recursos 
Hídricos.

Fonte: Elaborado pelos autores.

A execução de tais estratégias garante a construção de políticas de gestão 
de recursos hídricos de forma democrática, onde a existência de um 
espaço institucional integrado efetiva a participação municipal em qualidade 
e quantidade compatíveis. Para Rolnik & Somekh (2000), antes desse 
processo ser visualizado como um retrocesso no âmbito da recentralização 
de políticas, somente com a valorização da cooperação é que se poderá 

chegar a um desenvolvimento concreto, delineado e coordenado.

CONCLUSÃO

Como observado, o gerenciamento dos recursos hídricos na bacia do 
Rio Meia Ponte é de certa forma excludente, uma vez que a quantidade 
de vagas referentes ao poder municipal no comitê da bacia, não engloba 
todos os municípios contidos dentro da bacia hidrográfica, mas aqueles 
que representam maior uso na bacia, como pode se visualizar nos dados 
apresentados. Dessa forma, pode ocorrer priorização dos usos dos recursos 
hídricos favorecendo algumas regiões mais que outras, ou até mesmo gerar 
conflitos de interesse, tal que os municípios tendem a se posicionar mais 
como usuários do que como gestores, prejudicando a imparcialidade do 
processo de tomada de decisão.

As proposições estratégicas aqui apresentadas podem ser tomadas com o 
intuito de solucionar essa problemática destacando-se a participação social 
e a cooperatividade entre as partições públicas, empresas, corpo técnico e 
comunidade, visando o bem comum, bem como a efetivação da função do 
conselho enquanto propositor de soluções por meio de disponibilização de 
dados referentes à área de discussão.
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Resumo

Esta pesquisa, de cunho empírico  e exploratório, busca analisar impacto de políticas 
públicas implementadas pelo Estado e seus rebatimentos sobre o território e a pro-
dução urbana, por meio de mapeamento temático que reúne e demarca os principais 
aspectos tipo-morfológicos e auxiliam na identificação de potencialidades e fragilidades 
do território de Japeri, localizado na Região Metropolitana do Rio de Janeiro e con-
siderado zona de sacrifício, indicando elementos potenciais de desenho urbano que 
possam contribuir com um espaço urbano mais justo, resiliente, saudável e seguro. Na 
revisão conceitual são aprofundadas noções de desenvolvimento urbano sustentável, 
espaços livres de edificações, território e paisagem, a partir dos quais foram levan-
tadas questões sobre a cidade, incorporando sua história e evolução urbana, dados 
socioeconômicos e geobiofísicos. Mapeamentos foram feitos a partir de levantamentos 
de campo e bases cadastrais oficiais, com uso de geotecnologias livres e SIG sobre 
os aspectos tipo-morfológicos: mapas de aspectos demográficos, uso do solo, centra-
lidades, mobilidade, unidades de paisagem;  de violência;  de planejamento - macro-
zoneamento, e de potenciais de uso e ocupação; auxiliares na construção de cenários 
prospectivos. Identificou-se potencialidades quanto a: (a) produção agrícola familiar, 
pela existência de grandes glebas de caráter rural, pressionadas pelo uso industrial, 
definido como uma ameaça à resiliência urbana; (b) atividades turísticas/lazer, pela 
presença de patrimônio cultural e natural (edifícios históricos, montanhas, rios e valo-
rização de florestas); (c) centralidades e espaços públicos para maior segurança. Em-
bora preliminares, considerando a pesquisa em desenvolvimento, espera-se incorporar 
aos resultados obtidos e mapeamentos e análises realizadas pelo grupo de pesquisa, 
o olhar do habitante, por meio de cartografia social e de soluções de desenho urbano 
inclusivas e participativas que promovam resiliência e melhoria na qualidade dos espa-
ços livres públicos, essenciais para a saúde urbana de Japeri.

PALAVRAS-CHAVE: cartografia espacial; zona de sacrifício; Japeri
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Abstract

This empirical and exploratory research seeks to analyze the impact of public policies 
implemented by the Government and their influences on the territory and urban produc-
tion, through thematic mapping that brings together and defines the main typomorpho-
logical aspects and help identify potentialities and weaknesses of the territory of Japery, 
located at the metropolitan region of Rio de Janeiro and considered sacrifice zones, 
indicating elements of urban design that can contribute to a fairer, resilient, healthy and 
safe urban space. In addition to the theoretical revision, notions of sustainable urban 
development, building-free spaces, territory and landscape are deepened, from which 
questions raised about the city, incorporating its history and urban evolution, socioeco-
nomic and geobiophysical data. Mappings were made from field surveys and official 
cadastral bases, using free geotechnologies and GIS on the type-morphological as-
pects: maps of demographic aspects, land use, centralities, mobility, landscape units; of 
violence; planning - macrozoning, and potential of use and occupation; auxiliary in the 
construction of prospective scenarios. Potentialities were identified regarding: (a) family 
farming, due to the existence of large rural areas, pressured by industrial use, defined 
as a threat to urban resilience; (b) tourist / leisure activities, for the presence of cultural 
and natural heritage (historical buildings, mountains, rivers and forest valuation); (c) 
centralities and public spaces for greater security. Although preliminary, considering the 
ongoing research, we intend to incorporate to the results and mapping the inhabitants 
views through social cartography, as well as inclusive and participatory urban design 
solutions that generate resilience and improvement in the quality of public spaces, es-
sential for Japeri’s urban health.

KEYWORDS: spatial cartography; sacrifice zone; Japeri

INTRODUÇÃO

Este trabalho busca analisar o impacto de políticas públicas implementadas 
no município de Japeri, localizado na borda oeste da Região Metropolitana 
do Rio de Janeiro (RMRJ), e seus rebatimentos sobre o território e a produ-
ção urbana no município e investiga seu enquadramento na perspectiva do 
conceito de zona de sacrifício (SILVA & BUENO, 2013), formulado no âmbito 
do estudo do desenvolvimento urbano.  O impacto de políticas públicas fe-
derais implementadas na RMRJ, como a construção do Arco Metropolitano e 
estímulo ao crescimento industrial sem garantias de justiça social, caracteri-
zam Japeri como zona de sacrifício (SILVA & BUENO, 2013). Seu desenvol-
vimento urbano e social é comprometido ainda pelo crescimento da violência, 
do tráfico e do poder paramilitar, que domina várias localidades e influencia 
negativamente os índices de segurança pública, além da instalação de uni-
dades prisionais no território e de concessão de renúncias fiscais a empresas 
e indústrias (ALCANTARA et al., 2019). Os conflitos socioambientais, institu-
cionais e econômicos gerados são fatores determinantes para a manutenção 
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dos índices de violência e das carências sociais de Japeri, comprovadas pelo 
IDH-M de 0,659 (IBGE 2010) e pelo IBEU de 0,573 (a 5480ª. colocação en-
tre 5565 municípios analisados pelo Observatório das Metrópoles). Japeri se 
torna reflexo de um desenvolvimento regional sem interesse de integrar uma 
produção urbana saudável da periferia à metrópole.

Tais desafios definem no município uma crise tanto institucional quanto so-
cioeconômica envolvendo a governança pública, considerando que dentre as 
atribuições da prefeitura e de seu corpo técnico previstas na Constituição Fe-
deral de 1988 (CF88) destacam-se: definir a aplicação dos recursos e verbas 
repassadas pelo Estado e União; administrar o transporte coletivo; fomentar 
a educação básica; prestar serviços de saúde; promover o ordenamento do 
solo urbano e território e proteger o patrimônio histórico-cultural. Tais fatores 
são determinantes para a solucionar problemas de violência urbana e carên-
cias sociais e, quando não efetivados, podem indicar tanto má governança 
municipal quanto negligência do Estado. Japeri torna-se um reflexo da pro-
dução urbana sem o interesse de integrar o desenvolvimento conjunto entre 
metrópole e periferia.

Esta pesquisa é parte de estudo maior e mais abrangente sobre a borda 
oeste metropolitana, seus territórios e paisagens e segue a metodologia de-
senvolvida e analisada pelos grupos de pesquisa envolvidos (omitidos para 
avaliação cega). De cunho empírico e exploratório, as análises abarcam 
temáticas distintas relacionadas ao desenvolvimento e gestão, às redes e 
fluxos, às centralidades urbanas e à paisagem e planejamento.  A investiga-
ção interdisciplinar e multiescalar envolve desde a escala macro da região 
metropolitana até a escala local, dos núcleos urbanos e suas problemáticas 
sócio-espaciais (SOUZA, 2015). Foram levantados dados socioeconômicos 
oficiais a partir do IBGE Cidades (2019), informação sobre moradia e renda 
no município, destacando a relação das desigualdades e refletindo sobre es-
paço construído e a sua apropriação. 

Foram realizadas revisões bibliográficas e fichamentos de textos sobre os 
conceitos relacionados ao desenvolvimento urbano sustentável e os espa-
ços livres de edificações e esfera pública (TÂNGARI et al., 2009), a partir 
dos quais foram levantadas reflexões relativas ao município de Japeri, in-
corporando sua história, evolução urbana e dados socioeconômicos. Assim, 
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a pesquisa baseou-se no conceito de cidade (ROLNIK, 2009), que propõe 
esta organização humana como sendo “a materialização da sua própria histó-
ria”. A partir disso, foram reunidos fatos históricos que pudessem englobar as 
principais causas dos atuais problemas do município de Japeri. Também foi 
levado em consideração o conceito de cidade política (ROLNIK, 2009) defi-
nindo que a construção da cidade implica na relação social interpessoal, com 
noções de coletividade, nunca se estando só, além de que toda e qualquer 
aglomeração de indivíduos, meios urbanos pequenos ou não, necessita de 
um poder político-administrativo. O entendimento do conceito de espaço livre 
(MAGNOLI, 2006) se fez necessário já que o foco recai sobre a apropriação 
e uso dos espaços livres públicos e coletivos. 

Espelhando-se no exemplo do município estudado, é perceptível uma acen-
tuada negligência governamental que influencia diretamente na crescente 
violência e desigualdade social, o que confirma Japeri como zona de sacrifí-
cio (SILVA & BUENO, 2013), ou seja, vítima do progresso e da expansão da 
metrópole, com prejuízos ao meio ambiente, desinvestimento e usos do solo 
indesejáveis e atividades econômicas geradoras de impacto ambiental, próxi-
mos a lugares habitados por populações pobres. Nesse sentido, a resiliência 
urbana visa fomentar o uso e a apropriação do espaço urbano de forma justa 
e equitativa.

A análise relativa ao patrimônio edificado e ambiental (REIS e ALCANTARA, 
2019) identifica as potencialidades do patrimônio histórico e natural e indica 
a importância do estímulo às atividades de lazer e turismo, a fim de tornar 
ambiente mais atrativo e rentável para a população. Além disso, a elaboração 
de um “mapa da violência”, com base em levantamento e coleta de notícias 
relacionadas à eventos policiais em bases jornalísticas, reune e demarca 
as áreas com ocorrência de casos de violência contra a vida humana e a 
propriedade. Seja do tráfico, das milícias, de crimes de vários espectros, a 
análise compara e espacializa sua localização e o nível de desenvolvimento 
urbano dos locais onde ocorrem. Na simulação prevista em etapa posterior 
da pesquisa, a partir da construção de cenários prospectivos, tal análise po-
derá indicar elementos potenciais de desenho urbano que tornem o ambiente 
mais resiliente, saudável e seguro.
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CONTEXTO HISTÓRICO E SOCIOECONÔMICO DE JAPERI

A origem do município de Japeri data do século XVIII, sendo batizado em 
1743 como Morgado de Belém, cujas terras passam à companhia industrial 
de seda e, após sua dissolução, são divididas entre acionistas e a Empresa 
de Obras Públicas do Brasil. Recebeu em meados do século XIX as estações 
de trem de Nova Belém e Engenheiro Pedreira, do ramal da Estrada de Ferro 
Dom Pedro II, hoje Ramal Japeri da Supervia. Ambos os distritos passam a 
ser distritos de Nova Iguaçu na década de 1950, sendo o primeiro renomeado 
para Japeri, e emancipam-se em 1991, formando o atual município, que hoje 
apresenta desafios de ordem política, urbana e social e é marcado pela de-
sigualdade socioespacial, pelos baixos índices de desenvolvimento humano 
e urbano em relação ao núcleo metropolitano, pela falta de investimento em 
infraestrutura e saneamento, pela urbanização precária e carências de servi-
ços públicos e assistência à população. 

Figura 1 – Mapa de núcleos urbanizados (centralidades) e serviços públicos em Japeri no entorno 
das duas estações ferroviárias – Fonte: Editado pelos autores em ArcGis

O Censo do IBGE de 2010 apontou que o Índice de Desenvolvimento Huma-
no Municipal (IDHM) passou de 0,529 em 2000 para 0,659 em 2010 - uma 
taxa de crescimento de 24,57%. No entanto, ainda é considerado um dos 
piores índices do estado do Rio de Janeiro (PNUD, 2013). Mesmo com o 
aumento da renda per capita média em 78,71% na última década, a realidade 
da população se mostra diferente dos dados assim como a de outros municí-
pios da RMRJ (Ver Tabela 1). O Censo 2010 (IBGE, 2019) indicava que apro-
ximadamente 95% da população tinha acesso à água encanada e em apro-
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ximadamente 85% dos domicílios havia coleta de lixo. No entanto, tais dados 
contrastam com pesquisas de campo e depoimentos feitos por moradores 
durante a realização do Curso de Políticas Públicas, em setembro de 2019, 
promovido em Japeri pela Casa Fluminense, relativos a outros aspectos de 
infraestrutura urbanística, o que pode ser verificado na Tabela 2. Além disso, 
o município não alcançou as metas do IDEB (Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica), com resultados considerados ruins na avaliação. 

Tabela 1 – Dados censitários de Japeri

municí-
pio

Pop. censo 
2000

Pop. censo 
2010

Pop. est. 
2018

Cresc. 
Pop.

2000-
2018

Área km2 Dens. 
Demogr. IDHM

PIB per 
capita 
2016

Rio de 
Janeiro

5.857.904 6.320.446 6.688.927 12,5% 1.200,18 5.265,82 0,799
50.690,82

Japeri 83.278 95.492 103.960 20,0% 81,69 1.166,37 0,659 12.874,11

Fonte: IBGE (2019)

Tabela 2 – Aspectos urbanísticos de Japeri

município
Esgotamento ade-

quado
Arborização 

Urbana
Urbanização 
vias públicas

Rio de Janeiro 94,4% 70,5 % 78,4 %
Japeri 68,3 % 25,7% 26,8 %

Fonte: IBGE (2019)

Similarmente, o Índice de Bem-Estar Urbano (IBEU) expande as categorias 
de análise, incluindo cinco dimensões urbanas: mobilidade, condições am-
bientais, habitação, acesso a serviços e infraestrutura, não contempladas 
pelo IDHM. O IBEU de 0,745 de Japeri alcança a 5480ª colocação, entre 
5655 municípios brasileiros pesquisados. Na análise segmentada, a dimen-
são mobilidade atinge 0,355 sendo um dos piores índices em termos na-
cionais, refletindo um quadro que afeta toda a RMRJ, incluindo o município 
do Rio de Janeiro, com apenas 0,691.  Na dimensão infraestrutura urbana, 
Japeri alcança apenas 0,354 e o Rio de Janeiro, 0,771 (OBSERVATÓRIO, 
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2019). Dentre os 93 municípios fluminenses, Japeri figura em último lugar.

Em função da carência de postos de trabalho formal no município, os princi-
pais destinos da mão de obra são em direção ao Centro do Rio de Janeiro 
e à Barra da Tijuca, bairro nobre da zona oeste do núcleo metropolitano. 
Percebe-se, portanto, que a maior parte da população trabalhadora não está 
empregada em Japeri, apesar do crescimento econômico e industrial veri-
ficado nos últimos anos. Cerca de 46% dos trabalhadores trabalham sem 
registro formal, 55% trabalham fora do município de Japeri, sendo 44% no 
Rio de Janeiro (CASA FLUMINENSE, 2018), o que configura dependência do 
transporte público e o desconforto do movimento pendular diário.

Os dados reafirmam o argumento quanto às deficiências de mobilidade e 
infraestrutura municipais, que geram desigualdades urbanas e sociais na me-
trópole (RIBEIRO, 2016). Com essa análise, pode-se reconhecer as carên-
cias municipais e compará-las aos demais municípios vizinhos, notando as 
drásticas diferenças em todos os níveis.

RECONHECIMENTO E VIVÊNCIAS NO LUGAR

Com a intenção de obter melhor vivência em relação ao objeto de estudo, 
de estabelecer contato e troca de informações com moradores e de colher 
informações qualitativas e cognitivas, foram realizadas visitas de campo com 
docentes e pesquisadores discentes de graduação e pós-graduação, sem-
pre acompanhadas por técnicos da prefeitura de Japeri. Diversos pontos de 
influência foram percorridos: desde a Estação Japeri percorremos diversos 
bairros; as margens do Rio Guandu; a Prefeitura, localizada entre os dois 
principais núcleos urbanos; Pedra Lisa, um dos pontos turísticos da região e 
o distrito industrial, onde se localiza a fábrica da Granado (Figs. 2 e 3). 
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Figuras 2 e 3 – Visitas de campo realizadas em Japeri em dezembro de 2018; esq: às margens do 
Rio Guandu; dir.: mapeamentos in loco – Fonte: Acervo dos autores

Apesar da existência do distrito industrial, foram observadas muitas plantas 
fabris desativadas. Os principais atores locais aparentam ser os comercian-
tes, os estudantes secundaristas e os catadores de material reciclável. 

Os dois polos demográficos principais, Japeri e Engenheiro Pedreira, têm 
características próprias e a população os distingue como cidades distintas. 
Japeri abriga 28% da população, enquanto Engenheiro Pedreira comporta 
72%. Segundo relato do Secretário de Urbanismo1, a intenção seria transfor-
mar Japeri em um polo turístico e Engenheiro Pedreira em um polo industrial 
e agrícola, devido a sua maior densidade demográfica. Além disso, há inte-
resse na interligação dos dois polos com uma ciclo-rota, a fim de melhorar 
e dinamizar a mobilidade urbana intramunicipal, que atualmente conta com 
poucas linhas de ônibus. A principal ação desde a emancipação nesse sen-
tido foi a instalação da sede da Prefeitura Municipal na Estrada Ari Schiavo, 
que os inteliga. Porém, como observado, até o momento, a esperada expan-
são urbana ainda não ocorreu. 

A visita de campo foi de grande importância para a pesquisa para a coleta de 
dados e para a percepção do lugar, uma vez que puderam ser observadas as 
fragilidades e algumas potencialidades, permitindo uma análise mais acurada 
do contexto urbano e possibilitando assim um melhor entendimento das pro-
blemáticas da cidade para a elaboração dos mapas.

CARTOGRAFIAS ESPACIAIS

¹  Durante uma das visitas ao município, o Secretário de Urbanismo esteve presente e colaborou 
com informações valiosas sobre a história e o desenvolvimento local.
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Com base na análise das leituras e pesquisas, além dos dados oficiais coleta-
dos (IBGE, Casa Fluminense, IBEU), foram realizados mapeamentos a partir 
de levantamentos de campo e bases cadastrais oficiais, com uso de geotec-
nologias livres sobre os aspectos biofísicos, tipo-morfológicos (espaciais) e de 
planejamento do município, relativo ao macrozoneamento. A espacialização 
dos dados foi realizada com a plataforma ArcGis, além de tecnologias livres 
e a cartografia permite uma visualização mais precisa das potencialidades 
e das fragilidades identificadas e sua relação com a produção da cidade, as 
questões de mobilidade e acessibilidade, as unidades morfoterritoriais (SILVA 
et al., 2015) e algumas inferências sobre a pobreza e violência urbana.

O mapa abaixo (Fig. 3) apresenta a estrutura física do município como um 
todo, indicando os usos do solo, a estrutura viária, bem como as manchas de 
áreas florestadas e unidades de conservação.

Figura 4 – Mapa de Uso do Solo, Redes Viárias e Hidrografia em Japeri; note-se a proporção de 
espaços livres (áreas não urbanizadas) e cobertura vegetal densa ou rarefeita – Fonte: Edição 

dos autores em ArcGis, 2019

ANÁLISE DE FONTES JORNALÍSTICAS E USO DO SOLO

Uma das questões prementes sobre Japeri é a imagem negativa divulgada 
pela mídia em relação à pobreza e à violência. Assim, foi realizado levanta-
mento de notícias jornalísticas, tanto de jornais de grande circulação, quanto 
da mídia local e regional, em relação às ocorrências policiais e sua localiza-
ção no município. As ocorrências foram cartografadas espacialmente e so-
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brepostas sobre dados de sistema viário, estrutura urbana e uso do solo (Fig. 
5). Busca-se comparar as áreas de maior e menor incidência com elementos 
morfológicos visando perceber possíveis influências sobre a violência urbana 
no município, uma das mazelas enfrentadas devido a ação do poder paralelo 
e consequentemente os enfrentamentos com as forças policiais do Estado. 
A análise espacial propicia a demanda por políticas públicas e soluções de 
desenho urbano que favoreçam maior resiliência na questão do uso e apro-
priação do espaço livre público. 

O município de Japeri apresenta grande instabilidade política e carências 
não resolvidas pela governança pública nas últimas gestões. Essas proble-
máticas, além de sua histórica exploração industrial que configura o municí-
pio como uma zona de sacrifício, são refletidas em sua urbanidade. Dessa 
maneira, a desigualdade social é agravante quando comparado Japeri com 
o Rio de Janeiro, também localizado na Região Metropolitana. Tal cenário 
de negligência submete a população à condições precárias e violentas. No 
entanto, foram identificadas durante a pesquisa notáveis potencialidades no 
município, – tanto de caráter patrimonial e cultural, quanto turístico e estéti-
co – pela existência de grandes glebas de caráter rural, não edificadas ou 
urbanizadas e espaços livres de edificações. A espacialização dos dados pro-
porcionada pelos mapas permite uma visualização mais precisa dos bairros 
mais vulneráveis à violência e suas fragilidade urbanas, bem como indica as 
potencialidades de desenvolvimento urbano (Fig. 5). 

A violência urbana propagada pela mídia é associada à falta de policiamento 
e gera o medo das pessoas que se protegem entre muros, evitando as ruas, 
entretanto, segundo Jacobs (2011) a intensificação da presença das pessoas 
nas vias incentivada pela requalificação dos espaços livres públicos, promo-
ve a vigilância natural e consequentemente a diminuição da violência. 

Assim, a proposta de construção de cenários prospectivos a ser realizada na 
próxima etapa da pesquisa, visa incorporar a visão dos atores locais – habi-
tantes, agentes públicos, conselhos comunitários – a partir da aplicação da 
ferramenta de cartografia social Oficina Participativa (ISIDORO et al., 2011). 
Visa ainda a proposição de soluções de desenho urbano de modo inclusivo 
que aprimorem a qualidade dos espaços públicos.
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Figura 5 – Mapa da violência em Japeri, elaborado a partir de fontes jornalísticas sobre base 
aerofotogramétrica – Fonte: Edição dos autores em ArcGis, 2019

 

TURISMO E PATRIMÔNIO

Um estímulo ao potencial turístico da região pode ser uma alternativa para 
o desenvolvimento econômico e urbano do município. No estado do Rio de 
Janeiro, o turismo contribui para 4,9% do PIB. Questões relacionadas à mo-
bilidade urbana e acessibilidade se tornam muito importantes, uma vez que o 
investimento nessas áreas garante melhor funcionamento do setor turístico. 
O próprio município do Rio de Janeiro contribui para a maior parte da eco-
nomia arrecadada com esse setor, uma vez que é um grande cartão postal 
nacional,  no entanto, a periferia e, em específico, os municípios metropoli-
tanos também apresentam potencialidades turísticas a serem exploradas, o 
que contribuiria para o PIB municipal e estadual, com estímulo de setores 
alimentícios - bares e restaurantes - transportes, hotelaria e atividades cultu-
rais e de lazer.
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Em Japeri, apesar do estigma da violência e das carências infraestruturais e 
urbanas, identificamos diversos potenciais ecoturísticos, turismo de aventura 
e turismo rural. O Rio Guandu oferece potencial para atividades náuticas, e 
ali já se pratica a canoagem. Destacam-se, também, as áreas florestadas de 
mata atlântica e as áreas de proteção ambiental, como a Pedra Lisa e o Pico 
da Coragem, onde são realizadas atividades de escalada e rapel, vôo livre e 
trilhas, inclusive com competições organizadas pela Secretaria de Turismo.

Japeri possui ainda sítios arqueológicos e patrimônio edificado – histórico e 
pré-colonial – como a Estação Ferroviária de Japeri, tombada pelo IPHAN/RJ 
e em processo de restauração (REIS e ALCANTARA, 2019). A estação é sim-
bólica para a história da cidade, pois seu desenvolvimento ocorreu a partir da 
implantação da ferrovia e até hoje configura-se como um ponto nodal e marco 
(LYNCH, 2011). No mapa abaixo são identificados os sítios arqueológicos e o 
patrimônio edificado e ambiental de Japeri (Fig. 6).

Figura 6 – Mapa com identificação de sítios arqueológicos e patrimônio histórico em Japeri – Fon-
te: Reis e Alcantara (2019)



Anais II SEPPAS - II Seminário de Planejamento, Paisagem urbana e Sustentabilidade 
04 a 06 de novembro de 2019

Segundo a Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Lazer de Japeri, a 
cidade passa a ser considerada parte da uma região turística denominada 
Baixada Verde2 em setembro de 2017, ao lado de outros nove municípios 
da baixada fluminense (Belford Roxo, Queimados, Nova Iguaçu, Duque de 
Caxias, Magé, Mesquita, São João de Meriti, Nilópolis e Seropédica). A pre-
tensão não do projeto é incentivar o turismo na região, fomentando a econo-
mia e o desenvolvimento municipal.

CONCLUSÃO

Percebe-se que apesar de caracterizar uma zona de sacrifício com limitadas 
políticas públicas que assegurem um melhor bem-estar urbano, Japeri possui 
expressivo potencial ambiental, turístico e urbanístico, ofuscado pela imagem 
negativa propagada pela mídia e pela visão estatal de território com vocação 
industrial. Este artigo, buscou apresentar e analisar por meio de cartografias 
espaciais tais potenciais, bem como suas maiores fragilidades.

A inclusão do município no mapa turístico do Rio de Janeiro destaca suas 
potencialidades para elaboração de projetos, promoção de eventos e apoio 
às iniciativas deste setor. No entanto, o atual cenário municipal, de acordo 
com relatos de moradores e levantamentos jornalísticos, ainda apresenta 
forte influência do estigma de pobreza e violência. De fato, as propostas fo-
mentadoras de desenvolvimento urbano e turístico ainda são muito recentes 
para estabelecer uma relação com as políticas públicas e ações municipais. 
Assim, o desenvolvimento desta pesquisa visa incluir a participação social 
para a proposição cenários prospectivos a partir do olhar dos atores sociais 
e agentes públicos com apoio do material cartográfico e análises elaborados 
até o presente momento. 

A resiliência do município pode ser definida pela constante luta contra os 
fatores que o determinam como uma zona de sacrifício. A expectativa da mu-

²  Em 2018, foi lançado o Programa Baixada Verde, um projeto de extensão da UFR-
RJ, com o apoio da Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Lazer de Japeri. O 
programa visa a identificação de potenciais turísticos em toda a Baixada Fluminense e 
a proposição de ações que mobilizem a população a ocupar os espaços, fomentando 
o turismo. 
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dança na realidade de Japeri reside ainda na atuação do poder público sobre 
suas potencialidades, 
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Resumo
Este artigo tem como objetivo apresentar os resultados do exercício projetual 
desenvolvido no decorrer da disciplina Estúdio de Infraestrutura Verde, ofertada pelo 
programa de Pós-graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 
de São Paulo, sob a coordenação do professor doutor Paulo Renato Mesquita Pellegrino. 
O escopo central deste exercício objetivou a reflexão a respeito da transformação 
da paisagem e as resultantes da ocupação urbana associadas a dinâmica da 
atmosfera frente à interface ambiental, configurando um caráter de comprometimento 
do ambiente e da degradação da paisagem. Desta forma, pretendeu-se discutir a 
respeito das questões verificadas em campo e as possibilidades de soluções para 
melhoria da paisagem de áreas periféricas com altos índices populacionais. Utilizou-
se da integração dos elementos naturais ao espaço físico urbano e dos mecanismos 
ecológicos alternativos para o controle da drenagem urbana, contribuindo assim, para 
o gerenciamento das águas e qualidade ambiental no espaço urbano. A crise hídrica 
vivenciada entre 2014 e 2015, impactou significativamente a disponibilidade hídrica 
na cidade de São Paulo, demonstrando o colapso resultante das formas de ocupação 
do solo em torno das áreas de mananciais. Destarte, selecionou-se como área de 
estudo a bacia hidrográfica do Ribeirão Cocaia, área pertencente a prefeitura regional 
de Capela do Socorro, localizada no extremo sul do município de São Paulo, entre as 
sub-bacias hidrográficas, Billings e Guarapiranga. O projeto apresentado baseou-se 
em revisão teórica acerca dos conceitos e tipologias de infraestrutura verde; análises 
realizadas em visitas a campo e consultas ao sistema de informações da prefeitura de 
São Paulo para a obtenção das bases necessárias ao desenvolvimento do estudo. Ao 
final do exercício foram sugeridas novas formas de requalificação da paisagem local, 
a partir da qualificação e valorização dos cursos de água; articulação dos espaços 
abertos e formas de circulação. Desse modo, torna-se necessário a revisão dos 
modelos de engenharia convencionais, bem como a adoção de técnicas alternativas, 
pautadas por princípios ambientais como alternativa e/ou complementação aos 
sistemas convencionais de gerenciamento de águas pluviais. Com esta proposta, 
foram evidenciadas as possibilidades de ocupações sustentáveis do território, contudo, 
para sua aplicação se faz necessária a reunião de múltiplos atores das mais diversas 
esferas sociais e políticas.

PALAVRAS-CHAVE: Desenho ambiental; Desenvolvimento sustentável; Espaços 
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abertos.

Abstract

This article aims presenting the results of the projectual exercise developed in the course 
of the discipline Green Infrastructure Studio, offered by the postgraduate program of 
the Faculty of Architecture and Urbanism of the University of São Paulo, under the 
coordination of Paulo Renato Mesquita Pellegrino, PhD in Architect and Urbanism. The 
central scope of this exercise aimed reflecting on the transformation of the landscape 
and the result of urban occupation associated with the dynamics of the atmosphere, in 
relation to the environmental interface, setting a character of environment compromise 
and landscape degradation. Thus, it was intended to discuss the verified-field issues and 
solution possibilities to improve the landscape of peripheral areas with high population 
indices. Was used the integration of natural elements into urban physical space and the 
alternative ecological mechanisms for the control of urban drainage, thus contributing 
to water management and environmental quality in urban space. The Hydric crisis 
experienced between 2014 and 2015, significantly impacted the water availability in the 
city of São Paulo, demonstrating the collapse resulting from the forms of soil occupation 
around the areas of springs. Thus, was selected as the area of study the hydrographic 
basin of the Ribeirão Cocaia, area which belongs to the regional prefecture of Capela 
do Socorro, located in the extreme south of the municipality of São Paulo, among the 
hydrographic sub basins, Billings and Guarapiranga. The project presented was based 
on a theoretical review regarding the concepts and typologies of green infrastructure; 
analyses performed in field visits and consultations with the information system of the 
city of São Paulo to obtain the necessary bases for the development of the study. At the 
end of the exercise, new forms of requalification of the local landscape were suggested, 
based on the qualification and valorization of the water courses; Articulation of open 
spaces and forms of circulation. Therefore, it is necessary the revision of conventional 
engineering models, as well as the adoption of alternative techniques, guided by 
environmental principles as alternative and/or complementing the conventional systems 
of rainwater management. With this proposal, were evidenced the possibilities of 
sustainable occupations of the territory, however, for its application it is necessary the 
reunion of multiple actors from various social and political spheres.

KEYWORDS: Environmental design; Sustainable development, Open spaces.

INTRODUÇÃO

A segunda metade do século XX marcou a aceleração do processo de 
urbanização no Brasil. Entre as consequências deste processo, pode-
se destacar: a formação de regiões metropolitanas; a verticalização e 
adensamento das áreas já urbanizadas; e a expansão urbana para as áreas 
periféricas sendo a principal delas a Região Metropolitana de São Paulo, que 
abrange 39 municípios (REIS e TANAKA, 2007; MEYER et al., 2004).
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As dinâmicas no processo de expansão urbana da Região Metropolitana de 
São Paulo envolvem desde grupos sociais de baixa renda caracterizados 
pelos loteamentos irregulares e o processo de favelização, como grupos 
de médio e alto poder aquisitivo, caracterizados pela disseminação dos 
loteamentos e condomínios fechados na paisagem urbana.

O alto valor do solo urbano impacta diretamente nas dinâmicas urbanísticas 
das grandes cidades, desta forma, a procura por habitações em áreas de baixo 
custo intensificam as ocupações irregulares e impulsionam as populações 
mais carentes para as áreas distantes dos centros urbanos, “são nas áreas 
rejeitadas pelo mercado imobiliário privado e em áreas públicas situadas 
em regiões desvalorizadas que a população de baixo poder aquisitivo vai 
se instalar” (MARICATO, 2003, p. 31), Logo, a estratégia de urbanização 
dos migrantes pobres, bem como o atendimento de demanda da população 
com baixos recursos em geral, dá-se por um padrão de ocupação periférico 
caracterizado pela invasão de áreas públicas, loteamentos clandestinos, 
beiras de córregos, encostas de morros sujeitas a deslizamentos, áreas de 
preservação ambiental (figura 1), assim como “puxadinhos” construídos atrás 
da casa, criando seja cortiços de quintal seja ampliações para o aumento da 
família. (WILHEIM, 2011, p. 147).

A expansão urbana informal na qual as cidades estão expostas, ocorrem 
em grande velocidade, expondo a fragilidade do poder público como 
agente regulador do solo urbano ocasionando perdas econômicas, sociais 
e ambientais, desta forma, grandes áreas periféricas sofrem com a falta 
de infraestruturas urbanas como saneamento, transporte, equipamentos 
institucionais e mesmo espaços livres públicos destinados ao lazer. Os 
fatores apresentados são parte da paisagem da bacia do Ribeirão Cocaia, 
local elencado como área de estudo para o desenvolvimento das propostas 
aqui apresentadas.

Situada entre as represas Billings e Guarapiranga, a região do Cocaia apresenta 
uma das maiores áreas de crescimento populacional da cidade de São Paulo, 
sua expansão demográfica a partir da década de 1970 coloca em risco as 
áreas de mananciais, mesmo com a legislação ambiental vigente. Deste 
modo, as propostas aqui apresentadas pautaram-se no reestabelecimento 
dos processos ecológicos, ambientais e sociais da região em estudo e na 
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criação de uma paisagem dinâmica através da inserção de novos espaços 
livres públicos, tendo como enfoque a aplicação da infraestrutura verde como 
mitigadora dos danos ambientais em um ambiente urbano consolidado.

Figura 1 – Ocupações irregulares as margens do Ribeirão Cocaia.Fonte: PMSP – Secretaria do Verde e Meio 
Ambiente – Adaptado pelos autores.

OBJETIVO/ METODOLOGIA

Este artigo tem por objetivo conceituar teoricamente o tema sobre infraestrutura 
verde, bem como apresentar a proposta para sua implementação no processo 
de reestruturação de paisagens consolidadas. A metodologia utilizada parte 
de um estudo teórico-conceitual sobre o qual se estabeleceu o recorte da 
área de estudo. Por meio de visitas a campo, levantamentos de dados e uso 
de imagens, diagnosticou-se as possibilidades de intervenção no local de 
estudo, resultando na proposta de um estudo preliminar para a implantação 
de um sistema de infraestrutura verde em um recorte da bacia do Ribeirão 
Cocaia. 

CONTEXTUALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

A prefeitura regional da Capela do Socorro localiza-se no extremo sul 
do município de São Paulo entre as sub-bacias hidrográficas Billings e 
Guarapiranga e dos rios Capivari e Monos. 
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A região apresenta 90% de seu território como parte integrante da Área de 
Proteção dos Mananciais, desta forma, a legislação vigente1 condicionou 
o uso do solo por categorias restritivas, reduzindo as possibilidades de 
aproveitamento das propriedades urbanizáveis e urbanizadas, impedindo a 
valorização e frustrando expectativas de lucro imobiliário na região. O grau de 
conflito existente no território é resultante não somente da legislação sobre 
qual incide, mas também em decorrência do modelo de proteção adotado 
para as regiões de mananciais metropolitanos.

As políticas públicas de proteção aos mananciais ao limitar o uso das áreas 
de maior restrição, as chamadas áreas de primeira categoria2, impediram o 
uso urbano e condicionou os proprietários de lotes a preservar a vegetação 
existente. Sem uso, estas áreas tornaram-se suscetíveis a invasões e 
consequentemente a remoção da mata que deveria até então ser preservada. 
Nas áreas de menor restrição, denominadas como áreas de segunda categoria 
- classe “A”3, foram estabelecidas restrições urbanísticas compatíveis com os 
padrões periféricos de ocupação. E seu efeito foi à ocupação dessas áreas 
em padrões compatíveis com as diretrizes da legislação de proteção dos 
mananciais. Nas demais áreas, áreas de segunda categoria classes “B” e “C” 
(maior parte da área protegida) foram estabelecidas restrições urbanísticas 
muito exigentes em relação aos padrões da área urbanizada. Seu efeito foi o 
descontrole da expansão urbana nas imediações das áreas já urbanizadas. 

Como forma de preservar os recursos hídricos pode-se dizer que a lei vigente 
surtiu um efeito inverso, “As grandes limitações impostas à ocupação do solo 
interferiram no mercado fundiário fazendo com que o preço da terra tivesse 
uma queda relativa” (SILVA, 1991, p. 76.), desta forma a região da Capela do 
Socorro, com suas extensas áreas verdes e baixo custo da terra passaram a 
constituir extensas reservas de espaços livres disponíveis para moradia das 
camadas mais carentes da população, fato este refletido na paisagem da 
região, uma paisagem marcada por inúmeros contrastes. Na margem direita 
¹ Lei 9866/1997 que dispõe sobre diretrizes e normas para a proteção e recuperação 
das bacias hidrográficas dos mananciais de interesse regional do Estado de São Paulo
. 
² Faixas marginais aos corpos de água protegidos, matas e todas as formas de 
vegetação primitiva, e declives superiores a 60%.

³ Áreas já urbanizadas por ocasião da promulgação da legislação dos mananciais.
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da Represa Guarapiranga encontram-se os bairros de alto padrão, ao sul 
destes bairros há existência de diversas ocupações irregulares, ocupações 
estas que na península do Cocaia ocupam quase por completo o território, ao 
sul há presença de chácaras e sítios com baixa densidade populacional, em 
conformidade com a legislação ambiental.

Devido a sua localização entre duas bacias hidrográficas (figura 2), a 
prefeitura regional da Capela do Socorro apresenta inúmeros córregos sendo 
o de maior extensão o Córrego Reimberg Cocaia ou Ribeirão Cocaia, com 
aproximadamente 4,8 quilômetros de extensão. Em razão da fragilidade a que 
os cursos d’água da região encontram-se expostos, determinou-se um trecho 
do Ribeirão Cocaia como área de estudo para o desenvolvimento de projeto 
para implantação de um sistema de infraestrutura verde como mitigador 
dos danos ambientais locais. O trecho escolhido inicia-se na Avenida Dona 
Belmira Marin e se estende pelo Ribeirão Cocaia até sua foz na Represa 
Billings. 

Figura 2 – Localização da área de estudo entre as bacias hidrográficas Billings e Guarapiranga. 

Fonte: Geosampa – adaptado pelos autores.

A área delimitada para o estudo pode ser caracterizada como de extrema 
fragilidade ambiental e social, marcada por construções precárias, ocupação 
de encostas, altos níveis de desmatamento e falta de saneamento básico, 
resultando no lançamento dos esgotos domésticos diretamente nos corpos 
d’água contaminando os mananciais existentes. 
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No que tange à questão da mobilidade urbana, a região apresenta um 
sistema viário bastante consolidado, pouco organizado e estruturado. A 
principal via de acesso ocorre por meio da Avenida Dona Belmira Marin, via 
de centralidade linear que concentra as atividades comerciais e de prestação 
de serviços e que apresenta grande concentração de fluxos de pessoas e 
veículos. Por esta   via, circula todo o transporte público constituído por vans 
e ônibus, o restante da malha viária local caracteriza-se por ruas estreitas, 
algumas sem pavimentação e com esgoto a céu aberto.

Em relação a topografia, esta apresenta-se de maneira pluriforme, ao longo 
dos cursos d’água encontram-se planícies alagáveis e encostas ocupadas, a 
vegetação não é significativa sendo composta por remanescentes de trechos 
de bosques e gramíneas principalmente nas áreas próximas à represa.

A paisagem da região delimitada para o estudo é caracterizada por ocupações 
consolidadas compostas por residências de baixa renda, muitas destas 
edificações encontram-se sobre ou ao longo dos córregos e represas estando 
em desconformidade com a lei de Proteção dos Mananciais (figura 3).

Figura 3 – Caracterização da paisagem local marcada por ocupações irregulares. Fonte: Acervo pessoal.

Em relação a equipamentos institucionais, estes estão restritos a escolas e 
unidades de saúde, observa-se a ausência de equipamentos destinados ao 
lazer e cultura para a população local (figura 4). 

A proposta para a recuperação da área em questão por meio da implementação 
de parques e corredores ecológicos permite não somente a preservação dos 
recursos hídricos, mas sim a melhoria na qualidade de vida dos habitantes 
locais com soluções que abarquem a recuperação de áreas degradadas, 
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soluções aos problemas de alagamentos constantes e implementação de 
áreas de lazer e mobilidade contribuindo para o desenvolvimento urbano 
em consonância com os artigos 2724 e 2735 do Plano de Desenvolvimento 
Estratégico 2014 para a cidade de São Paulo.

Figura 4 – Uso do solo da área de estudo. Fonte: Geosampa – desenvolvido pelos autores.

INFRAESTRUTURAS

Os ecossistemas urbanos podem ser definidos como sistemas abertos, 
dinâmicos, complexos e inter-relacionados, que requerem grandes 
quantidades de energia e matéria, com equivalente geração de resíduos e 
poluição. (NEWMAN, JENNINGS, 2008). 

As atividades humanas acontecem na paisagem onde ocorrem os 
processos e fluxos naturais abióticos (geológicos e hidrológicos) e bióticos 
(biológicos). A urbanização tradicional é baseada na infraestrutura cinza6, 
4  Art. 272. O Programa de Recuperação de Fundos de Vale é composto por 
intervenções urbanas nos fundos de vales, articulando ações de saneamento, 
drenagem, implantação de parques lineares e urbanização de favelas.

5 Art. 273. Os parques lineares são intervenções urbanísticas associadas aos cursos 
d’água, principalmente aqueles inseridos no tecido urbano

6 Consiste em uma rede de drenagem pluvial composta por ruas pavimentadas, redes 
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monofuncional, focada no automóvel: ruas visam à circulação de veículos; 
sistemas de esgotamento sanitário e drenagem objetivam se livrar da água 
e do esgoto o mais rápido possível; telhados servem apenas para proteger 
edificações e estacionamentos asfaltados são destinados a parar carros. A 
infraestrutura cinza interfere e bloqueia as dinâmicas naturais, que além de 
ocasionar consequências como inundações e deslizamentos, suprime áreas 
naturais alagadas/alagáveis e florestadas que prestam serviços ecológicos 
insubstituíveis em áreas urbanas (FARR, 2008; HERZOG, 2009).

Em contrapartida, a infraestrutura verde consiste em redes multifuncionais de 
fragmentos permeáveis e vegetados, preferencialmente arborizados (inclui 
ruas e propriedades públicas e privadas), interconectados que reestruturam 
o mosaico da paisagem. Visa manter ou restabelecer os processos naturais 
e culturais que asseguram a qualidade de vida urbana (BENEDICT E 
MCMAHON, 2006; AHERN, 2007).

Na última década a infraestrutura verde tem sido incorporada em 
planejamentos sustentáveis de longo prazo em várias cidades de muitos 
países. Não é um conceito novo, mas atualmente é o mais abrangente e 
proporciona inúmeros benefícios para que as cidades sejam não apenas 
mais sustentáveis, mas mais resilientes para enfrentar os efeitos causados 
pelas mudanças climáticas (Ahern, 2009). Uma rede de conexões integradas, 
considerando os elementos naturais ou projetados e que se destina ao 
equilíbrio e a conservação dos processos da paisagem, promovendo 
benefícios econômicos, culturais e sociais. São projetos de baixo impacto 
e alto desempenho e deverão ser o suporte dos ecossistemas da paisagem 
urbana, provedores de biodiversidade e fornecedores de abrigo para fauna e 
flora, exercendo múltiplas funções na sociedade. (HERZOG, 2010)

Um dos primeiros trabalhos a conciliar a sustentabilidade e resiliência 
da paisagem urbana com o desenvolvimento da cidade foi executado 
nas últimas duas décadas do século XIX por Frederick Law Olmsted, ele 
projetou uma rede de parques interligados pelas matas ciliares dos rios Stony 
Brook e Muddy, que foram recuperadas a fim de restabelecer a dinâmica 

de tubulações, sistemas de captação de água, e áreas alagáveis. Neste modelo de 
infraestrutura urbana as águas das chuvas são direcionadas para as redes de tubulação 
e consequentemente para os cursos d’água (MASCARÓ, 2005).  
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hídrica aliada a um sistema de esgotos, o emblemático Emerald Necklace 
atendeu diversas necessidades, uma vez que os problemas de esgotamento 
sanitário e industrial levaram a uma situação crítica de poluição generalizada. 
Essa situação era agravada pelas inundações frequentes que causavam 
epidemias. Ainda hoje permanece como um modelo multifuncional que alia o 
controle de enchentes com qualidade do ar, das águas e do solo, proteção da 
biodiversidade, circulação de pessoas (bicicletas e caminhadas), amenização 
do clima, recreação e lazer. Esse “Colar de Esmeraldas” foi o estruturador 
do desenvolvimento da cidade de Boston, uma infraestrutura verde pioneira 
(SPIRN, 2002).

Diversas tipologias de infraestrutura verde tem sido adotadas com a 
finalidade de restabelecer as dinâmicas naturais do ambiente urbano, como: 
jardins de chuva (figura 5), biovaletas, bacias de detenção e retenção, 
telhados e muros verdes, alagados construídos, pisos drenantes, dentre 
outros, tais tipologias devem ser combinadas entre si, podendo inserir-se no 
desenvolvimento de novos projetos ou mesmo implementadas em ambientes 
urbanos consolidados, contribuindo para a melhoria na qualidade de vida 
urbana dos grandes centros já que ela “reposiciona o espaço aberto como 
um dos elementos vitais para que as cidades possam ser revitalizadas, tanto 
ecológica como social e economicamente” (CORNIER; PELLEGRINO, 2008, 
p. 141).

Figura 5 – Jardins de Chuva. Fonte: BENINI, 2013, p. 110.

Adotou-se como soluções de projeto as tipologias de infraestruturas verdes 
a seguir apresentadas: 
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Agricultura Urbana - uma forma de desenvolver uma atividade econômica 
integrada às potencialidades naturais locais, à conservação da biodiversidade 
e dos serviços ecossistêmicos em áreas urbanas. Por meio do planejamento 
e incentivo de áreas produtivas, jardins e hortas comunitários reduz-se 
o consumo de energia e a emissões de gases de efeito estufa devido a 
diminuição das distancias de fornecimento. Além disso, o cultivo orgânico 
é preocupação não apenas pela segurança alimentar, mas também pela 
contaminação das águas e do solo causada pelo uso de agrotóxicos. 

Alagados construídos (wetlands) – são áreas alagadas que recebem as águas 
pluviais, promovem a retenção e remoção de contaminantes, construídos em 
locais adequados para a mitigação da poluição difusa, dentre outros serviços 
ecológicos (figura 6). 

Biovaletas, compostas de várias células de retenção, as quais estão ligadas 
entre si para facilitar o extravasamento da água pluvial de forma que ocorra 
em sequência, conforme a declividade do terreno (CORMIER; PELLEGRINO, 
2008).

Figura 6 – Alagados construídos (wetlands). Fonte: BENINI, 2013, p.121.

Bacia de Detenção – trata-se de uma depressão vegetada que durante as 
chuvas recebe as águas, retardando a entrada das águas no sistema de 
drenagem, possibilitando a infiltração com a recarga de aquíferos. Contribui 
para a diminuição do escoamento superficial, que causam enchentes. Em 
tempos secos pode ser usada para lazer, recreação e atividades diversas. 
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Bacia de Retenção – as bacias de retenção são integradas ao sistema 
de drenagem da infraestrutura verde. Acomodam o excesso de água das 
chuvas, aliviando o sistema de águas pluviais. Desta forma, evita inundações 
ao mesmo tempo em que pode contribuir para a descontaminação de águas 
poluídas por fontes difusas. Possibilita a infiltração e a recarga de aquíferos. 
Pode se constituir num habitat para diversas espécies dentro de áreas 
urbanas, além da possibilidade de se integrar a áreas de lazer e recreação 
públicas e privadas.

Pisos Drenantes - permitem a infiltração das águas, no qual fazem filtragem 
e reduz o escoamento superficial (Figura 7). 

F

Figura 7 – Piso drenante – Freiburg, Alemanha. Fonte: HERZOG, 2010b, p. 09 

Ruas verdes – são ruas arborizadas, que integram o manejo de águas pluviais, 
reduzem o escoamento superficial durante o período das chuvas e diminuem a 
poluição. A circulação viária nestas ruas é mais restrita, com preferência para 
pedestres e ciclistas, não há trânsito de veículos pesados. As travessias são 
bem demarcadas com piso diferenciado e lombadas estendidas para diminuir 
a velocidade dos veículos. Prestam outros benefícios como: conexão para 
avifauna entre fragmentos de vegetação, parques e praças, amenização do 
clima, estímulo à circulação de baixo impacto, valorização da área, educação 
ambiental, entre outros. 

Teto e Parede Verdes - cobertura vegetal que coleta e filtra a água substituindo 
as áreas impermeabilizadas do lote. Contribui para a melhoria da qualidade 
do ar, absorvendo substâncias tóxicas, proporciona um maior isolamento 
térmico e acústico, contribuindo para eficiência energética, além do aumento 
da biodiversidade.
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A adoção de um sistema de infraestrutura verde proporciona inúmeros 
benefícios para as cidades tornando-as mais sustentáveis, dentre estes 
benefícios destacam-se a contribuição para o tratamento das águas por 
meio da filtragem das mesmas provenientes das vias urbanas, a detenção 
e retenção das águas, contribuindo para o controle das enchentes, controle 
da erosão, conservação da biodiversidade, controle do clima, articulação de 
meios de transporte de baixo impacto, implantação de áreas vegetadas e a 
valorização da paisagem por meio da implementação de sistemas de lazer e 
convívio público.

PLANO GERAL DE INFRAESTRUTURA VERDE

O plano apresentado propõe requalificar trecho do córrego Ribeirão Cocaia 
conforme diagnóstico (figura 8) e seus afluentes, não somente sob os 
aspectos ecológicos, mas sim da paisagem como um todo, abrangendo os 
aspectos ecológicos, sociais, culturais, históricos e urbanos (HELLMUND; 
SMITH, 2006).

Figura 8 – Plano de requalificação de trecho do Ribeirão Cocaia. Fonte: PMSP – desenvolvido 

pelos autores.
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Desta forma, o Masterplan (figura 9) propõe a implementação de um “cinturão 
verde”, que consiste em uma rede de preservação dos cursos d’água 
estruturado por espaços livres públicos de alto desempenho ecológico. 

A subdivisão do cinturarão verde em 04 eixos temáticos (Parque Verde 
Cocaia, habitações verdes, agricultura Urbana e floresta urbana) propõe a 
erradicação das áreas de risco, a recuperação dos cursos d’água e inserção 
de conexões ecológicas. Tratando-se de um plano urbanístico de alta 
complexidade, sua implementação requer uma escala temporal adequada, 
desta maneira dividiu-se a proposta em três etapas, de curto, médio e longo 
prazo.

Figura 9 – Plano de requalificação de trecho do Ribeirão Cocaia. Fonte: PMSP – desenvolvido 

pelos autores.

O primeiro eixo corresponde ao Parque Verde Cocaia, em que prevê uma 
implantação de sucessivas soluções ecológicas, pautadas no controle das 
cheias e tratamento das águas pluviais, por meio da implementação de jardins 
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de chuva, biovaletas, lagoa de detenção e alagados construídos (wetlands). 

O acesso principal ao parque ocorrerá por meio da Avenida Dona Belmira 
Marin, próximo ao centro de reciclagem e educação ambiental. O centro de 
reciclagem foi idealizado com a finalidade de contribuir economicamente 
como gerador de renda para os habitantes locais, por meio da criação de 
uma cooperativa, já o centro de educação ambiental tem como objetivo a 
realização de atividades monitoradas e educação ambiental voltada à 
população local sobre as questões referentes a região que habitam. 

A questão da mobilidade se faz presente em redes de caminhos elevados 
e suspensos, os quais destinam-se aos ciclistas e pedestres, seu traçado 
acompanhará a topografia natural do terreno, elevando-se a 1,50 metros 
de altura, sendo passiveis de alagamento em determinadas épocas do 
ano. As redes de caminhos suspensos terão início a partir das cotas mais 
baixas do terreno e em alguns trechos estarão suspensos a 10 metros do 
solo, possibilitando desta forma a observação da fauna, flora e os processos 
ecológicos locais. Ao redor de todo o Parque Verde Cocaia prevê-se a 
implantação de ciclovia e via peatonal, ambas com 2,8 km de extensão, 
contribuindo para a mobilidade local à medida que estas vias conectam as 
habitações e áreas de estar implantadas as margens da represa Billings. A 
adoção de um sistema de locomoção limpo tende a se expandir a medida 
em que as pessoas adotem a bicicleta e o caminhar como um novo modo de 
locomoção (figura 10). 

Figura 10 – Detalhe de sistema locomoção limpo no perímetro do Parque Verde Cocaia. Fonte: 

Desenvolvido pelos autores. 
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Entre a ciclovia e a via peatonal será implementada uma sequência de 
jardins de chuva e biovaletas contribuindo para o tratamento das águas. Em 
relação às vias locais existentes, estas passarão a configurar-se como ruas 
compartilhadas, com a substituição do asfalto por piso drenante e implantação 
da arborização urbana de pequeno e médio porte proporcional aos espaços 
disponíveis, para isto serão empregadas espécies nativas da região de São 
Paulo, em conformidade com a portaria 61/20117 da Secretaria do Verde e 
Meio Ambiente.

Ao longo de todos os percursos foram dispostos locais de estar, sem 
atividades definidas, campos de várzea tratados com gramíneas, que tendem 
a abrigar atividades de livre apropriação em função das necessidades de 
seus frequentadores, como jogos de futebol, leituras, piqueniques, dentre 
outras. 

O segundo eixo da proposta, corresponde à inserção de habitações verdes. 
Sendo que as ocupações irregulares existentes nas áreas de manancial 
darão lugar a dois conjuntos habitacionais verdes, tratados sobre os preceitos 
da infraestrutura verde. As edificações com cinco pavimentos, receberão em 
sua cobertura um telhado verde, todas as áreas comuns incluindo os bolsões 
de estacionamentos localizados nas áreas frontais e nas duas extremidades 
dos conjuntos habitacionais receberão pisos permeáveis e jardins de chuva 
em toda sua extensão, contribuindo para a infiltração das águas pluviais e o 
tratamento da poluição difusa por meio de fitorremediação.

Um polo de agricultura urbana foi previsto para ser implantado entre as 
ruas Santo Antônio e Dr. Nuno Guerner de Almeida, que corresponde ao 
terceiro eixo da proposta. Para evitar a contaminação do solo, água e ar, será 
incentivada a produção orgânica. Ao se estabelecer uma atividade produtiva 
e econômica local, consequentemente promove-se a melhoria da qualidade 
de vida da parcela da população que irá trabalhar na produção agrícola, 
porém, sucesso de uma horta urbana depende do número de pessoas e 
disponibilidade de tempo de cada um (CHAVES et al, 2015). Desta forma, 

7 Portaria 61/2011. Lista de Espécies Arbóreas Nativas do Município de São Paulo 
para Termos de Ajustamento de Conduta e Projetos de Recuperação Florestal, de 
Enriquecimento Florístico, Paisagísticos, de Compensação Ambiental, de Arborização 
Urbana, entre outros que exijam plantio de espécies arbóreas nativas. Publicado no 
Diário Oficial do Município de São Paulo, 28 de maio de 2011.



Planejamento Urbano

propõe-se a criação de uma cooperativa entre os moradores do bairro para 
que os mesmos comercializem seus produtos, podendo ser desenvolvida 
uma parceria entre o poder público e a cooperativa, de forma que a produção 
local abasteça os equipamentos educacionais da própria região.

O quarto eixo, abarca a floresta urbana, ao longo da Rua Dr. Nuno Guerner 
de Almeida e o córrego Cocaia, prevê-se a recomposição da vegetação com 
espécies nativas da mata atlântica, contribuindo em uma série de benefícios 
ambientais. Pois, inserir a vegetação em áreas urbanas é uma das principais 
estratégias para reduzir o efeito de ilhas de calor, uma vez que as plantas 
representam um importante papel de regular o clima urbano (YU, 2006 apud 
SHINZATO, 2009). Para ser mais preciso, a vegetação reduz o efeito de 
Ilha de Calor não por meio do resfriamento de ar, mas pelo fato de aquecer 
menos o ar (DIMOUNDI, NIKOLOPOULOU, 2000 apud SHINZATO, 2009). 
Além de aumentar a permeabilidade do solo, beneficiando o ciclo hidrológico 
e consequentemente diminuindo os riscos de alagamentos.

Os projetos propostos (figura 11) permitirão a formação de conexões 
ecológicas que ao longo do tempo poderão ser expandidas por todo o bairro, 
conectando espaços livres públicos sob o preceito da ecologia urbana.

Figura 11 – Planta geral dos projetos propostos para a região do Ribeirão Cocaia. Fonte: 
Desenvolvido pelos autores. 
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CONSIDERAÇÕES

As questões referentes à degradação ambiental resultantes dessa 
concepção de urbanismo tradicional baseado na infraestrutura convencional 
evidenciam-se pelos problemas causados como: poluição do sistema de 
águas superficiais, erosão, deslizamentos e contaminação do solo, perda da 
biodiversidade e de solo fértil, alteração do microclima local com formação 
de “ilhas de calor” e diminuição da recarga dos aquíferos (BONZI, 2017, p.2).

Isto posto, entende-se que a utilização da infraestrutura verde como modelo 
mitigador dos impactos ambientais deveria ser parte das agendas públicas. 
Desta forma, fluxos naturais seriam reestabelecidos com inúmeros benefícios 
à população, a cidade e ao meio ambiente.

A proposta apresentada para o Ribeirão Cocaia tem por objetivo demonstrar 
a possibilidade de um novo modelo de planejamento urbano, podendo este 
configurar-se como uma proposta embrionária. As cidades precisam ser 
reconhecidas como parte da natureza e projetadas em conformidade com as 
questões ambientais. Periferia e o campo precisam ser vistos como um único 
sistema em evolução constante evolução e parte de um todo maior (SPIRN, 
1995, p.21). 
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Resumo
Criado em 2009, há dez anos, o Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) monopoliza 
grandes montantes de recursos federais para habitação, alcançou larga produção, 
chegando à maior parte das cidades brasileiras, mas deixou grandes sequelas. Tem 
sido objeto de inúmeras críticas e de um número bem menor de defesas.

Este artigo busca observar as discussões em torno do programa e em que medida 
sua implantação trouxe avanços ou foi negativa para o enfrentamento do problema 
habitacional nas cidades brasileiras. Como método, será realizada uma análise de: 
normas e dados relacionados ao Programa, a partir de relatórios da Secretaria Nacional 
de Habitação, do Ministério de Desenvolvimento Regional; relatórios de pesquisa sobre 
déficit habitacional; e artigos, livros e teses sobre o PMCMV.

Os resultados apontarão:a) Contrastes do PMCMV com o Plano Nacional de Habitação 
(PlanHab); b) as características do arranjo institucional adotado para operar o PMCMV, 
as razões apresentadas para sua adoção e os aspectos em que difere do Sistema 
Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS); c) a política de subsídios contida 
no Programa e o volume de recursos alocados ao longo do tempo; d) o comportamento 
do déficit habitacional, calculado pela Fundação João Pinheiro, frente à produção pelo 
PMCMV; e) os reflexos do Programa para a elevação do preço da terra e da moradia; 
f) a grande predominâcia da construção de novas moradias e a venda e compra como 
formas de atendimento habitacional; g) as críticas e discussões quanto à inserção dos 
empreendimentos nas cidades e à qualidade dos projetos, e as tentativas feitas pelo 
Programa na busca por melhorias em relação a essas questões.

PALAVRAS CHAVE: Habitação social; Política habitacional; Programa Minha Casa, 
Minha Vida.

Abstract
Created in 2009, ten years ago, the Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) 
monopolizes large amounts of federal housing resources, achieved large production, 
reaching the most Brazilian cities, but left big consequences. It has been the subject of 
numerous critical and far fewer defenses.
This article aims to observe the discussions on the program and to what extent its 
implementation brought advances or was negative for tackling the housing problem in 
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Brazilian cities. As a method, an analysis will be performed of: norms and data related 
to the Program, based on reports from the National Housing Secretariat, the Ministry 
of Regional Development; research reports on housing deficit; and articles, books and 
theses about PMCMV.
The results will point out: a) PMCMC constrasts with the Plano Nacional de Habitação 
(PlanHab); b) the characteristics of the institutional arrangement set to operate the 
PMCMV, the reasons given for its choise and the aspects in which it differs from the 
Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS); c) the subsidy policy in 
the program and the amount of resources allocated over time; d) the behavior of the 
housing deficit, calculated by the Fundação João Pinheiro, compared to production of 
PMCMV; e) the impacts of the program on increasing the price of land and housing; f) 
the great predominance of the construction of new housing and the sale and purchase 
as forms of housing care; g) criticisms and discussions regarding the insertion of 
enterprises in cities and the quality of projects, and attempts to improve the Program.

KEYWORDS: Social habitation; Housing policy; Programa Minha Casa Minha Vida.

1 INTRODUÇÃO: O DIREITO À CIDADE E HABITAÇÃO DE INTERESSE 
SOCIAL NO BRASIL RECENTE

Em 2009, o Governo Federal lançou o Programa Minha Casa Minha Vida 
(PMCMV). Tendo sua criação impulsionada pela intenção de alavancar 
a economia e gerar empregos, o programa atingiu grande envergadura e 
assumiu a provisão habitacional como principal resposta ao grave problema 
da moradia no país. Neste artigo, buscamos observar em que medida a 
implantação do programa trouxe avanços ou não afetou ou até aprofundou 
os indicadores do problema habitacional.

Os problemas do PMCMV vêm sendo estudados por diversos autores 
(MARICATO, 2011; FERREIRA, 2012; AMORE, RUFINO e SHIMBO, 
2015). Ao examinar as principais questões abordadas por esses autores, 
é possível constatar uma grande convergência em torno dos principais 
problemas apontados e suas causas. As carências e problemas que esses 
autores apontam envolvem a infraestrutura urbana, equipamentos públicos 
e comércio, mas também estão associados à vida gregária e ao sentido de 
pertencimento, que são necessários à vida nas cidades e à produção de 
direitos indispensáveis à sua manutenção.

Tais temas remetem ao pensamento de Henry Lefebvre (2006) e sua definição 
de direito à cidade, descrito como o direito “(...) à vida urbana, à centralidade 
renovada, aos locais de encontro e de trocas, aos ritmos de vida e empregos 
do tempo que permitem o uso pleno e inteiro desses momentos e locais.”
Nesses termos, a própria definição de cidade ganha novos contornos na 
obra de Lefebvre (2006), passando a ser vista como “centros da vida social 
e política onde se acumulam não apenas as riquezas como também os 

DOI: 10.29327/114056.2-39



Anais II SEPPAS - II Seminário de Planejamento, Paisagem urbana e Sustentabilidade 
04 a 06 de novembro de 2019

conhecimentos, as técnicas e as obras”.
A provisão habitacional figurou historicamente como uma das principais 
estratégias de resposta do Estado para enfrentar o problema da moradia. 
Contudo, retomando os preceitos de Lefebvre, cabe destacar que a solução 
dos problemas não deve se restringir apenas à construção de unidades 
de habitação de interesse social, pois a moradia necessita ser inserida 
em um contexto urbano que oferte outros elementos essenciais à vida em 
comunidade.

2 NOTAS SOBRE O PROGRAMA MINHA, CASA MINHA VIDA (PMCMV)

O PMCMV causou um grande impacto quando surgiu. Foi comemorado por 
representantes de construtoras e incorporadoras, mas já de início recebeu 
críticas de setores da academia e de movimentos por moradia. Em 2019, dez 
anos depois de seu início, o PMCMV apresenta números expressivos. Durante 
esse período, o programa atingiu 5,5 milhões de moradias contratadas e 4,6 
milhões concluídas, em contratos que totalizam R$ 467 bilhões nas quatro 
faixas de renda a que atende (Faixa 1 – até R$ 1800; Faixa 1,5 – até R$ 
2.600; Faixa 2 – até R$ 4.000 ; Faixa 3 – até R$ 7.000). Destaca-se que 
apenas na sua Faixa 1 foram contratadas 1,9 milhões de moradias ao valor de 
R$ 96,5 bilhões (Secretaria Nacional de Habitação – SNH  – , 2019). A título 
de comparação, nos 22 anos de vida do BNH (Banco Nacional de Habitação), 
entre os anos de 1964 e1986, “o Sistema Financeiro da Habitação financiou 
a construção de 4,3 milhões de unidades novas” (BONDUKI, 2008, p. 72).

O lançamento do PMCMV foi justificado, principalmente, como uma medida 
para enfrentar o impacto no Brasil da crise econômica mundial, iniciada em 
2008 pela crise hipotecária e financeira nos EUA. Tratava-se, portanto, de 
uma medida que visava estimular a economia, gerar empregos, e também 
reduzir os sérios problemas de moradia no país (ROLNIK, 2015, p. 300; 
BONDUKI, 2009).

2.1 Arranjo institucional

O arranjo institucional, um aspecto dos mais importantes a se observar no 
PMCMV, foi fundamental para determinar suas características principais. 
Sua organização prevê ampla centralização dos recursos na esfera federal 
e com não tão amplos mecanismos de controle social quanto os do SNHIS 
e do FNHIS. A descentralização pensada para o SNHIS poderia permitir 
maior flexibilidade e adequação às características locais, tanto em relação 
a produtos (alternativas de atendimento habitacional), quanto à diversidade 
de projetos dos conjuntos habitacionais. Entretanto, devido às estruturas 
técnicas e de gestão de grande parte dos municípios, é possível que o SNHIS 
não conseguisse se estruturar de forma tão rápida quanto o sistema no qual 
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se baseia o PMCMV, impedindo alcançar a mesma escala de atendimento 
em prazo semelhante, principalmente pela fragilidade das estruturas técnicas 
e de gestão de grande parte dos municípios. Além disso, cabe considerar 
que nem sempre os mecanismos de controle social que são criados, como 
os conselhos de habitação ou da(s) cidade(s), conseguem interferir, de forma 
mais efetiva, na alocação de recursos (dentre eles, a terra) para habitação e 
na definição de programas e projetos em sua área de atuação.

A não aplicação pelo PMCMV do arranjo institucional proposto pelo SNHIS/
FNHIS refletiu preocupação dos formuladores do PMCMV com a menor 
agilidade que se acreditava que haveria com a adoção do arranjo previsto 
no modelo SNHIS/FNHIS. Além da já apontada fragilidade nas estruturas 
municipais, estimava-se que os tempos para desapropriação de terrenos; 
elaboração e aprovação de projetos; licitação e execução de obras poderiam 
ser muito longos. Tempos que os governos locais, com a legislação vigente, 
sobretudo a lei de licitações, não teriam como evitar, mas que poderiam 
ser contornados com a aquisição dos terrenos sob a responsabilidade de 
construtoras e de entidades sem fins lucrativos. O arranjo institucional do 
PMCMV passa a contar com a CAIXA e o Banco do Brasil como agentes 
financeiros e dispensa, na maior parte dos casos, as desapropriações e 
licitações por parte de entes públicos. Desse modo, a agilidade esperada pelo 
modo de produção do PMCMV viabilizaria que os esperados efeitos positivos 
do programa sobre a economia fossem mais rapidamente materializados.

2.2 Recursos e subsídios

Um aspecto do PMCMV que foi apontado como positivo até por muitos dos 
seus críticos foi o montante dos recursos disponibilizado. Bonduki (2009) 
afirmou: “o programa elevou até um patamar ótimo os recursos orçamentários 
em habitação, como há décadas os que lutam por moradia digna reivindicam.”

De 2009 a 2013, período em que ocorreu o pico de contratações do programa, 
não houve restrições de recursos. Contudo, a partir de 2015, as contratações 
declinaram significativamente, sobretudo para a Faixa 1, que depende 
exclusivamente de recursos do Orçamento Geral da União. Nesse último 
período (a partir de 2015), as Faixas 2 e 3, majoritariamente financiadas com 
recursos do FGTS, mantiveram um nível de investimento razoavelmente 
elevado. Destaca-se ainda que essas mudanças na capacidade de 
investimento do programa é um reflexo direto da crise fiscal que atingiu o 
país.
Em outro texto, Nabil Bonduki (2010) aponta para a importância dos subsídios 
do PMCMV, que, segundo esse autor, “acabou por adotar, na prática, o cenário 
mais otimista proposto pelo PlanHab”. Se bem que, no texto inicialmente 
mencionado (2009), pontue que o PMCMV “esticou exageradamente as 
faixas de renda a serem atendidas, beneficiando segmentos de classe média 
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e gerando mercado para o setor privado, com risco reduzido”. Os subsídios 
muito elevados (ou os baixos valores pagos pelos beneficiários) também 
foram objeto de críticas das entidades que representam movimentos por 
moradia no Conselho Nacional das Cidades.

2.3 Déficit habitacional

O déficit habitacional calculado pela Fundação João Pinheiro, que abordamos 
anteriormente, apresentou crescimento de 5,989 milhões para 6,355 milhões 
de moradias, entre 2009, quando se iniciou o programa, e 2015, ano para o 
qual se possui os dados mais recentes. Essa correspondência entre o período 
de crescimento do déficit habitacional e a execução do programa permite 
questionar a sua influência no problema da moradia. Essa relação entre oferta 
de moradias pelo PMCMV e déficit necessita ser melhor estudada, mas, 
dentre as possíveis explicações para isso, estaria o fato de que a seleção de 
beneficiários do programa não exige que a família beneficiária esteja em uma 
das quatro situações que caracterizam o déficit.Essa não correspondência 
entre os critérios do programa com aqueles considerados no cálculo do déficit 
pode ajudar a explicar a dificuldade do PMCMV impactar positivamente este 
indicador.

Por outro lado, a elevação do preço da terra e da moradia, apontado por alguns 
autores como fruto principalmente de fortes investimentos nos mercados 
residenciais urbanos para os quais o PMCMV colaborou, pode ter contribuído 
para o aumento do déficit habitacional. Apesar dessa questão merecer 
estudo mais aprofundado, essa hipótese parece plausível (MARICATO e 
AKAISHI,2018). 

2.4 Construção de novas unidades e venda e compra como forma única 
de atendimento

O PMCMV é voltado exclusivamente à produção de novas unidades 
habitacionais para venda e compra e, desse modo, foram abandonadas 
propostas de outras formas de provisão, como locação social e lotes 
urbanizados. Além dessa limitação de formas de atuação no PMCMV , o 
programa de urbanização de assentamentos precários que vinha sendo 
implementado pelo Ministério das Cidades  teve sua amplitude e recursos 
diminuídos. Destaca-se que este último realizou sua última seleção de 
empreendimentos (passo anterior à contratação) um ano após o lançamento 
do PMCMV. Nesse sentido, as outras alternativas de atendimento aos 
problemas habitacionais, que poderiam ter o mérito de oferecer produtos mais 
adequados à capacidade de pagamento das famílias e de menor custo unitário, 
como os lotes urbanizados e a urbanização de assentamentos precários, não 
foram incorporadas ao programa. A adoção dessas alternativas de menor 
custo unitário talvez tivesse reduzido o impasse que hoje se verifica para a 
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continuidade do PMCMV, em um cenário de sérias restrições orçamentárias.

2.5 Localização dos empreendimentos

A localização dos empreendimentos, principalmente da Faixa 1, tem sido 
frequentemente apontado com o um dos principais aspectos negativos dos 
conjuntos habitacionais produzidos no âmbito do programa (FERREIRA, 
2017; ROLNIK, 2015, p. 312).

No governo federal, até a fase III do PMCMV, havia a expectativa de que 
a localização adequada dos empreendimentos do programa seria garantida 
pela interferência dos governos municipais, responsáveis pela política urbana 
local. Contudo, essa expectativa desconsiderou as dificuldades inerentes 
à negociação entre município e construtoras. Nesse sentido, o poder de 
“persuasão” das construtoras, legitimado pela sua condição de acesso aos 
recursos federais, associado à pressão por novas moradias cerceia a atuação 
de uma prefeitura preocupada com a localização dos empreendimentos. 
Nessa disputa desigual o poder local perde a capacidade de questionar a 
opção de construtoras por determinados terrenos e a legislação vigente passa 
a ser o único elemento capaz de estabelecer limites para esse processo. 

As regras e procedimentos do programa foram sendo alterados visando, 
dentre outras coisas, minimizar os casos de conjuntos habitacionais com 
problemas relacionados à localização. Nesse sentido, foram incluídos, 
dentre os documentos e procedimentos exigidos pelo programa, o Relatório 
Diagnóstico, a Matriz de Responsabilidades, a análise especial de grandes 
empreendimentos e o processo de seleção. Além disso, houve a montagem 
de um sistema denominado GEO-PMCMV, que não chegou a ser plenamente 
implantado.

O Relatório Diagnóstico relaciona as demandas geradas pelo novo 
empreendimento aos equipamentos e serviços disponíveis no entorno e 
aponta o que é necessário que seja feito para adequar esses equipamentos 
e serviços à demanda gerada. A Matriz de Responsabilidade é firmada pelo 
poder público local e nela se identificam quais das adequações mencionadas 
anteriormente são de responsabilidade de quais órgãos e os prazos em que 
deverão ser cumpridas.

O processo de seleção de empreendimentos, que era aplicado apenas para a 
modalidade Entidades, passou a ser adotado para a modalidade Empresas, 
visando contribuir com a melhoria na localização dos empreendimentos. Isso 
implicou na adoção da localização como um dos critérios de pontuação da 
seleção dos empreendimentos. 

No entanto, tais melhorias de regras e procedimentos têm eficácia incerta, 
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em curto e até mesmo em médio prazo, e talvez não consigam impedir 
que ocorra a implantação de novos empreendimentos com localização 
inadequada. Dentre os fatores que dificultam sua aplicação destacam-se: 
a) a Matriz de Responsabilidade tem sido de difícil cumprimento, inclusive, 
pelas mudanças de gestão, quando um novo prefeito alega não ter como 
cumprir compromissos assumidos pelo anterior; e b) o processo de seleção 
de empreendimentos considera outros parâmetros, como por exemplo, o 
maior déficit, de forma com que um empreendimento bem localizado em 
município com menor déficit habitacional pode ser preterido em relação a um 
empreendimento mal localizado em município com maior déficit habitacional.

2.6 Projetos dos conjuntos habitacionais

Os projetos dos conjuntos habitacionais construídos no âmbito do programa 
também têm sido objeto de muitas críticas, principalmente pelos seguintes 
aspectos: pequena área das unidades, dificuldade ou impossibilidade de 
mudanças na planta depois de construída (AMORE, SHIMBO e RUFINO, 
2015, p. 394); detalhamento construtivo insatisfatório ocasionando patologias 
(ROMAN, 2015, p. 11); repetição extensiva das mesmas tipologias 
(FERREIRA, J. Whitaker, 2015); grande porte dos conjuntos e dos condomínios 
(quando utilizada essa alternativa); conexão precária com o entorno; 
desenho inadequado do sistema viário e de áreas de lazer e institucionais 
(quando existentes); implantação inadequada à topografia, gerando grandes 
terraplanagens e soluções equivocadas de drenagem; pouca ou nenhuma 
arborização; inexistência ou insuficiência de equipamentos públicos, de 
estabelecimentos comerciais e de serviços (monofuncionalidade), elementos 
que contribuem para a guetificação etc..

Quanto ao grande porte e monofuncionalidade de número considerável de 
empreendimentos, Cardoso e Lago (2015, p. 216) lembram da semelhança 
com grandes conjuntos construídos na Europa e EUA, que tiveram que passar 
por grandes reformas, chegando-se até à demolição de parte deles “e a sua 
substituição por soluções de menor densidade, com diversidade funcional 
(juntando as funções de moradia, comércio e serviços) e com um mix social, 
isto é, juntando grupos sociais com rendimentos diferentes”.

Tendo em vista os pontos negativos que se apontava em relação aos 
projetos, a Secretaria Nacional da Habitação (SNH) buscou adotar algumas 
estratégias visando sua qualificação. Uma delas foi a introdução do processo 
de seleção de propostas para a modalidade Empresas, conforme já 
mencionado. Por esse processo de seleção, esperava-se uma competição 
entre as propostas que beneficiasse os melhores projetos. Ocorre quetal 
forma de seleção apresenta fragilidades na aferição de qualidade por contar 
com número reduzido de critérios e por esses critérios terem que se traduzir 
em parâmetros quantitativos, para permitir a comparação entre projetos para 
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centenas de empreendimentos.

Outra modificação no PMCMV foi a de suas especificações de projeto, que 
passaram a ser mais detalhadas e abrangentes. Originalmente, nas etapas I 
(2009 a 2011) e II (2012 a 2014), as especificações para projetos de urbanismo 
eram muito resumidas, devido ao entendimento de que os governos locais 
e concessionárias de serviços públicos garantiriam uma qualidade mínima. 
Posteriormente, com o lançamento do PMCMV III, o conjunto de especificações 
para os projetos de urbanismo foi significativamente encorpado, passando a 
conter parâmetros para: dimensões de quadra, recuos, fechamentos (muros), 
taludes, arborização, sistemas viário, de drenagem, de abastecimento de 
água e de esgoto, etc.

Especificações mais abrangentes, como passaram a existir, podem contribuir 
para reduzir diversos problemas, mas não serão, por si só, capazes de 
melhorar de modo muito significativo o desenho dos empreendimentos. Por 
exemplo, a utilização extensiva dos mesmos tipos de edificação em um mesmo 
conjunto habitacional e em muitos conjuntos do país, independentemente da 
variação de características regionais. Excessiva repetição que contribui para 
dificultar a identificação dos moradores com os lugares em que irão residir 
e que contribui para o que Bonduki (2010, p. 17) afirma ser o risco de “que 
se reproduza a experiência traumática do BNH, quando a produção massiva 
gerou cidades anônimas e homogêneas”.

Um aspecto determinante para a qualidade dos projetos é o fato de que, na 
modalidade Empresas, esses são executados por contratação das próprias 
construtoras e, dessa forma, a sua lógica de rentabilidade acaba se impondo. 
Por outro lado, alguns autores, como Ferreira (2017), têm atribuído projetos 
de melhor qualidade aos empreendimentos do PMCMV-Entidades, o que, 
se melhor confirmado, pois carece de um levantamento mais amplo, poderá 
ser relacionado ao fato de serem feitos, em grande parte, por encomenda 
das entidades a assessorias técnicas/escritórios de projeto e com reduzida 
influência de uma lógica de rentabilidade a ser obtida na obra. Ocorre que o 
PMCMV-Entidades representa apenas 4% do total das contratações da Faixa 
1.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Observando o PMCMV em alguma de suas principais dimensões, uma 
primeira dimensão que chama a atenção é o tamanho do protagonismo que 
assumiu dentre as alternativas de atendimento ao problema habitacional, 
que levou à redução ou até abandono de outros importantes programas 
como o de urbanização de favelas. E também o impacto sobre as cidades, 
constituindo um rastro de empreendimentos mal localizados, com projetos 
mal concebidos e problemas construtivos sérios.
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Uma segunda dimensão crítica refere-se à sustentabilidade financeira. Infere-
se que os problemas relativos à sustentabilidade financeira do programa são 
decorrentes tanto da baixa diversidade de produtos ofertados (um único 
produto de custo unitário elevado que engloba apenas casas e apartamentos 
prontos), quanto por haver alta inadimplência.

Por fim, a terceira dimensão crítica do programa aborda as questões 
relativas ao valor da terra e dos aluguéis. Nestes termos, é aparentemente 
paradoxal que o PMCMV, que visa contribuir para a solução do problema 
da moradia, possa ter colaborado para elevar o preço da terra, dos aluguéis 
e, consequentemente, para a elevação do déficit habitacional. Esse efeito 
perverso poderia ser evitado apenas com uma aplicação mais efetiva pelos 
municípios dos instrumentos previstos no Estatuto da Cidade.

O protagonismo dos municípios e o controle social, realizado por meio 
de conselhos, como aqueles previstos no SNHIS/FNHIS, tenderiam a 
garantir empreendimentos melhor localizados, dotados dos serviços 
básicos necessários e com projetos com maior qualidade. Para isso, seria 
necessário atribuir a atores diferentes a responsabilidade pela aquisição da 
terra e desenvolvimento dos projetos, que hoje, nas modalidades que mais 
contratam no PMCMV, são realizadas pelas mesmas empresas privadas que 
executarão as obras.

A União tem mantido sob sua gestão um grande volume de recursos para 
intervenções urbanas, especialmente para habitação, provenientes do 
OGU e de alguns fundos como FGTS, FAR, FDS e FNHIS. Dentre esses 
fundos, o FGTS responde por mais de 70% dos recursos do PMCMV e tem 
sido também a grande fonte financiadora de programas de saneamento, 
mobilidade e urbanização de favelas, no período recente, no atual quadro 
de restrição fiscal. Por outro lado, de forma geral, os mais de 5.500 
municípios brasileiros têm demonstrado baixa capacidade de arrecadação 
e grande dependência de transferências constitucionais, como o Fundo de 
Participação dos Municípios. Apesar da relevância dessas questões, a atual 
gestão ainda não apresentou programas e mecanismos que evidenciem as 
linhas da política habitacional e urbana pretendidas,  embora tenha acenado 
que pretende destinar, para Estados e municípios, recursos até o momento 
concentrados na esfera federal.

A União também tem acumulado considerável capacidade técnica de 
formulação e execução de políticas urbanas e habitacionais, ao passo 
que grande parte dos municípios brasileiros tem demonstrado fragilidade 
quanto a sua qualificação técnica e capacidade de investimento. Após dez 
meses do governo que assumiu em janeiro de 2019, sobram dúvidas 
sobre o que será proposto para aproveitar o potencial técnico do antigo 
Ministério das Cidades e dos outros órgãos e empresas federais envolvidos 
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com desenvolvimento urbano e habitação e se há intenção efetiva de se 
descentralizar recursos e políticas, conforme o slogan “Mais Brasil e Menos 
Brasília”, e propostas para se contornar as fragilidades do corpo técnico dos 
municípios.

É pouco provável que a descentralização anunciada seja feita conforme 
prescrito na legislação que criou o Fundo Nacional de Habitação de Interesse 
Social (FNHIS) e o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social 
(SNHIS), ou mesmo nas ideias contidas no Plano Nacional de Habitação 
(PlanHab). Vale lembrar que esses instrumentos previam a instituição de 
conselhos com os quais se buscaria garantir participação e controle social, 
sendo que o novo governo extinguiu grande parte dos conselhos existentes 
em âmbito federal, inclusve o Conselho Nacional das Cidades.

Conforme abordado neste artigo, é fundamental que seja feita uma 
avaliação, com vistas a corrigir os rumos dos programas habitacionais que 
vêm sendo implementados sob gestão do governo federal, sobretudo do 
PMCMV. Infere-se que esta revisão deve considerar a posição secundária 
a que foram relegados os programas de urbanização de favelas e de lotes 
urbanizados, a sempre adiada concepção de um programa de locação social 
e a distância para fazer valer o direito à cidade. Nesse sentido, é fundamental 
que sejam considerados os arranjos propostos antes do PMCMV e por ele 
escanteados, tais como FNHIS, SNHIS e PlanHab. A respeito do PMCMV 
é necessário considerar os problemas do que se implantou, sem perder de 
vista os avanços que foram obtidos, tais como volume da produção, dos 
recursos, dos subsídios etc. No entanto, não há, neste momento, razões para 
expectativas otimistas, quanto a que as necessárias avaliações e correções 
de rumos sejam feitas, garantindo um olhar cuidadoso sobre a moradia social 
e as cidades.
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Resumo

O presente artigo tem por objetivo discutir sobre a inserção da bicicleta no Plano de 
Mobilidade das cidades de São Paulo/SP e Aracaju/SE, destacando suas principais 
diretrizes. Busca-se a compreensão sobre as condições das ciclovias, a adoção do modal 
bicicleta e quais fatores influenciam nessa escolha. No Brasil, a grande transformação 
na mobilidade urbana começou a partir da década de 1950, impulsionada pelo intenso 
processo de industrialização, no qual, em um curto período de tempo, o país deixou 
de ser rural e se tornou predominantemente urbano. Como consequência desse 
rápido crescimento dos grandes centros urbanos tem o adensamento populacional e a 
necessidade de se percorrer distâncias cada vez maiores em menos tempo. Atrelado 
na década de 50 com a chegada das indústrias automobilísticas, o uso do automóvel 
se tornou um grave problema nos grandes centros urbanos das cidades. O que se vê 
hoje é a necessidade de se pensar em novas formas de locomoção, com o intuito de 
“desafogar” essas cidades. Dessa forma, com os meios de transportes motorizados 
cada vez mais saturados, e com os transportes coletivos lotados, se impulsionou a 
proposta de novas formas de locomoção com os modais não motorizados: bicicleta e 
pedestre. Dentre estes, o uso de bicicletas na locomoção diária da população têm se 
tornado cada vez mais frequente, como alternativa aos outros meios de transporte e 
também pela busca por uma vida mais saudável. A mobilidade urbana é, atualmente, 
um grande desafio das cidades. Para enfrentar esse problema é preciso planejar e criar 
estratégias para garantir mais fluidez na movimentação de pessoas e bens. Dentre 
essas formas, estão o Plano de Mobilidade Urbana que precisa prever como uma 
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cidade se movimenta, qual o papel do transporte público, das bicicletas, do automóvel 
e essencialmente ver como é que o pedestre vai se movimentar nessa cidade e como 
os diferentes modais vão se integrar. Por conta disso, a partir do método da Análise 
de Conteúdo: pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados, este 
artigo faz uso dos planos de mobilidade das cidades de São Paulo (a maior cidade 
do Brasil) e Aracaju (uma das capitais brasileiras com maior proporção de ciclovias 
do país) com o intuito de analisar esses planos concernentes ao modal de transporte 
bicicleta, verificando como se dá a prioridade a esse modo não motorizado, analisando 
também como ocorre a infraestrutura básica desse modal.  

PALAVRAS-CHAVE: bicicleta; planos de Mobilidade Urbana; locomoção diária.

Abstract

This article aims to discuss the inclusion of bicycles in the Mobility Plan of the cities 
of São Paulo / SP and Aracaju / SE, highlighting its main guidelines. We seek to 
understand the conditions of bicycle lanes, the adoption of modal bicycle and which 
factors influence this choice. In Brazil, the great transformation in urban mobility began 
in the 1950s, driven by the intense process of industrialization, in which, in a short 
period of time, the country ceased to be rural and became predominantly urban. As a 
result of this rapid growth of large urban centers, there is a growing population and the 
need to travel greater and greater distances in less time. Coupled with the arrival of the 
auto industry in the 1950s, car use became a serious problem in the large urban centers 
of cities. What we see today is the need to think of new forms of locomotion, in order 
to “unburden” these cities. Thus, with the increasingly saturated means of motorized 
transport, and crowded public transport, the proposal for new forms of locomotion with 
non-motorized modes: bicycle and pedestrian, was propelled. Among these, the use 
of bicycles in the daily movement of the population has become increasingly frequent, 
as an alternative to other means of transport and also for the pursuit of a healthier 
life. Urban mobility is currently a major challenge for cities. To address this problem, 
it is necessary to plan and create strategies to ensure more fluid movement of people 
and goods. Among these forms are the Urban Mobility Plan that needs to predict 
how a city moves, what the role of public transport, bicycles, the automobile is, and 
essentially to see how pedestrians will move in that city and how different modes will 
move. integrate. Because of this, based on the Content Analysis method: pre-analysis, 
material exploration and treatment of results, this article makes use of the mobility plans 
of the cities of São Paulo (the largest city in Brazil) and Aracaju (one of Brazilian capitals 
with the highest proportion of bicycle lanes in the country) in order to analyze these 
plans concerning the bicycle transport mode, checking how this non-motorized mode is 
given priority, as well as analyzing the basic infrastructure of this mode.

KEYWORDS: bicycle; urban mobility plans; daily mobility.

INTRODUÇÃO 

No Brasil, a grande transformação na mobilidade urbana começou a partir da 
década de 1950, impulsionada pelo intenso processo de industrialização, no 
qual, em um curto período de tempo, o país deixou de ser rural e se tornou 
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predominantemente urbano. Como consequência desse rápido crescimento 
dos grandes centros urbanos houve o adensamento populacional e a 
necessidade de se percorrer distâncias cada vez maiores em menos tempo. 
Atrelado com a chegada das indústrias automobilísticas, o automóvel logo 
se tornou um grave problema nos grandes centros urbanos das cidade, 
sendo visto hoje a necessidade de pensar em novas formas de locomoção, 
propositando “desafogar” essas cidades.

Dessa forma, é impulsionada a proposta de formas de locomoção com modais 
não motorizados, a exemplo da bicicleta. O uso de bicicletas pela população 
tem se tornado cada vez mais frequente, como alternativa a outros meios de 
transporte e pela busca por uma vida mais saudável. Segundo o arquiteto e 
urbanista Jan Gehl, em entrevista à revista AU (ANTUNES, 2017, s/p.), “se 
todas as cidades desenvolverem um sistema de ciclovias e de transporte 
público eficiente, se reduzirem a ênfase do transporte privado, conseguirão 
reduzir o trânsito”.

A mobilidade urbana é um grande desafio para as cidades e para enfrentar 
esse problema é preciso planejar e criar estratégias para garantir fluidez 
na movimentação de pessoas e bens. A importância desse planejamento é 
explicitada em 2012 com a Política Nacional de Mobilidade Urbana – PNMU 
instituída pela Lei n. 12.587, com o papel de orientar, instituir diretrizes 
para as legislações locais e regulamentar a política de mobilidade urbana 
da Secretaria Nacional de Transporte, procurando garantir a eficiência nos 
deslocamentos nas cidades, priorizando o transporte público coletivo e 
buscando reduzir custos ambientais, sociais e econômicos.  

O artigo 24 desta Lei determina que municípios com mais de 20 mil habitantes 
e os demais obrigados por lei1 precisam elaborar seus Planos de Mobilidade 
Urbana (PlanMob) como requisito para a solicitação de recursos do Governo 
Federal para ações de mobilidade; um PlanMob precisa prever como a cidade 
se movimentará, o papel do automóvel, do transporte público, das bicicletas 
e do pedestre, além de como esses diferentes modais irão estar integrados.

¹ Os municípios obrigados por lei são os mesmos aos quais se determina que façam 
os Planos Diretores.
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Dessa forma, a partir do método da Análise de Conteúdo - pré-análise, 
exploração do material e tratamento dos resultados (BARDIN,1977) -, este 
artigo estuda os planos de mobilidade das cidades de São Paulo (a maior 
cidade do Brasil) e Aracaju (capital brasileira com maior proporção de ciclovias 
do país2) com a intenção de analisar esses planos no que concerne ao modal 
de transporte bicicleta, observando também como ocorre a infraestrutura 
básica para esse modal.

O PLANMOB DE SÃO PAULO REFERENTE AO MODAL BICICLETA

O Plano de Mobilidade Urbana de São Paulo foi preparado em atendimento 
à Lei Federal nº 12.587 e a política municipal de mobilidade urbana expressa 
do Plano Diretor Estratégico de São Paulo (PDE 2014). De acordo com seu 
documento oficial, disponibilizado pela prefeitura de São Paulo e Secretaria 
Municipal dos transportes, 

O Plano de Mobilidade do Município de São Paulo foi elaborado entre os anos 
de 2013 e 2015. Segue as legislações e normas federais, estaduais e municipais 
que regulam o tema da mobilidade urbana e seu conteúdo foi desenvolvido 
tendo como referência os diversos planos de transporte e estudos técnicos 
elaborados anteriormente pelo Executivo municipal. Considera a evolução da 
produção acadêmica sobre a temática, assim como as diversas contribuições 

mais recentes produzidas pela sociedade civil.  (PlanMob, 2015, p. 8-9).

São propostos no plano a priorização do transporte coletivo em detrimento do 
transporte individual, estabelecendo também o incentivo aos transportes não 
motorizados. Referente ao uso de bicicletas, o plano aponta os benefícios 
do seu uso em relação aos transportes motorizados, que vão desde o baixo 
custo, a racionalização do tempo, a redução de custos com saúde pública, 
ampliação do acesso à cidade e requalificação da paisagem urbana, até 
a redução da emissão de poluentes atmosféricos, diminuição da poluição 
sonora e redução da dependência de recursos não renováveis. 

Segundo a pesquisa “Perfil de quem usa a bicicleta na cidade de São 
Paulo”, realizada em 2015 pela associação sem fins lucrativos “Ciclocidade”, 

² Segundo o Ranking das Administrações Municipais Ciclo amigas (RAMC) de 2014. 

http://www.uniaodeciclistas.org.br/atuacao/ramc/


Anais II SEPPAS - II Seminário de Planejamento, Paisagem urbana e Sustentabilidade 
04 a 06 de novembro de 2019

praticamente 74% dos ciclistas afirmam usar a bicicleta pelo menos cinco 
vezes por semana, indicando que, para muitos paulistanos, a bicicleta é o 
principal meio de transporte.

     

Figura 1 – Uso da bicicleta como meio de transporte em São Paulo. Fonte: Ciclocidade. Pesquisa 

“Perfil de quem usa a bicicleta na cidade de São Paulo”, 2015, p. 26.

De tal modo, o plano de mobilidade da cidade de São Paulo elenca propostas 
para serem realizadas até o ano de 2030, com ações intermediárias previstas 
de 2016 à 2024.  Dentre as ações previstas destacam-se: 1) estabelecer a 
prioridade de implantação de intervenções cicloviárias nas vias estruturais do 
município; 2) implantar infraestrutura cicloviária; 3) contemplar a implantação 
de tratamento cicloviário em todas as ações de ampliação do viário existente 
ou em novas vias estruturais, 3) redução do limites de velocidade na malha 
viária.

Quanto à integração entre o transportes público e a bicicleta, a pesquisa 
revela que “De longe, os meios de transporte mais usados na integração 
são Metrô (51%) e Trem (32%), apesar de a rede ainda não contar com uma 
estrutura consolidada de bicicletários.” (p.33), como comprovado no gráfico 
abaixo.
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Figura 2 – Bicicleta e outros modais (São Paulo). Fonte: Ciclocidade. Pesquisa “Perfil de quem 

usa a bicicleta na cidade de São Paulo”, 2015, p. 35.

Desse modo, para garantir a integração entre os diversos modais, o PlanMob/
SP  propõe: 1) implantação de ciclovias ou ciclofaixas ao longo de todas as 
novas intervenções em transporte público; 2) implantação de ciclovias ou 
ciclofaixas nas vias em que houver readequações do transporte público; 3) 
conexão da nova infraestrutura associada ao sistema de Transporte Público; 
4) ciclovias com sinalização específica e bicicletários em pontos estratégicos; 
5) coletivo à Rede Cicloviária Estrutural do entorno.

Quando relacionado aos serviços de bicicletas compartilhadas, o plano 
propõe: implementação desse sistema atendendo a todas as regiões da 
cidade; integração do sistema de bicicletas compartilhadas ao sistema de 
transporte público, como também ao Bilhete único do Município e à Rede 
cicloviária estrutural; Implementação de um sistema com padrão único para 
o travamento das bicicletas às estações, possibilitando que uma bicicleta 
retirada em uma estação possa ser devolvida em outra, dentre outros.  

O plano ainda propõe ações complementares que incentivem ao uso da 
bicicleta, como campanhas em escolas, mobilização social e divulgação 
através de propagandas na rede pública de televisão. Sendo assim, dentre as 
metas do PlanMob/SP até o ano de 2030, está a abrangência desse sistema 
para 100% do território da cidade. 
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O PLANMOB DE ARACAJU REFERENTE AO MODAL BICICLETA

Na cidade de Aracaju, assim como em São Paulo, a bicicleta também é um 
meio de transporte consideravelmente utilizado, como indica a “Pesquisa 
Perfil do Ciclista”3, elaborada pela Associação Transporte Ativo4 em uma 
Parceria Nacional pela Mobilidade por Bicicleta, em 2015, sendo utilizada 
principalmente por ser considerada um meio de transporte mais prático e 
rápido, além de mais barato quando comparada ao automóvel ou transporte 
público.

Figura 3 – Uso da bicicleta como meio de transporte em Aracaju. Fonte: Transporte Ativo. 

“Pesquisa Perfil do Ciclista”, 2015, s/p.

Apesar disso, no Plano de Mobilidade da cidade de Aracaju as ações 
referentes ao modal são bastante resumidas, sendo previstas apenas a 

reestruturação e a providência do sistema cicloviário já existente.

Alguns dos fatores apontados no PlanMob de Aracaju se assemelham 
com os do PlanMob de São Paulo, destacando-se: 1) a implantação de 

³ Pesquisa Similar à realizada pela Associação Ciclocidade, porém com abrangência 
nacional. A Ciclocidade e a Transporte Ativo são parceiras e as pesquisas foram 
realizadas no mesmo ano.

4 A Associação Transporte Ativo é uma Organização da Sociedade Civil voltada para 
qualidade de vida através da utilização de meios de transporte à propulsão humana 
nos sistemas de trânsito.
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equipamentos de apoio nos terminais de integração e estações de embarque 
e desembarque;  2) uso de políticas públicas para o estímulo do uso de 
bicicletas; 3) a ampliação do serviço de aluguel de bicicletas.

O Planmob de Aracaju prevê também estabelecer padrões para bicicletários 
e paraciclos, e o uso de sinalização viária; implantar e ampliar ciclovias, 
ciclofaixas, ciclorrotas e passeios compartilhados, segundo as normas 
estabelecidas, com sinalização e equipamentos adequados. Tal implantação 
estima 74 quilômetros de novas ciclovias na malha urbana atual e 82 
quilômetros nas áreas de expansão de Aracaju, como também estão 
previstos 62 quilômetros de ciclorrotas ao longo da cidade. Somados aos 67 
quilômetros de ciclovias já existentes, o plano visa um total de 285 quilômetros 
de ciclovias na cidade, um aumento de mais de 325%, em relação ao sistema 
cicloviário existente.

Figura 4 – Ciclovia existente e proposta no Plano de Aracaju. Fonte: PlanMob da cidade de 

Aracaju, 2015. p.27 - Adaptada.
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A BICICLETA COMO UM MEIO DE TRANSPORTE

O uso da bicicleta como um meio de transporte é de suma importância para 
uma maior eficiência na mobilidade urbana das cidades, pois esta proporciona 
inclusão social dos espaços e melhorias relacionadas ao meio ambiente, 
como cita a caderneta do Instituto de energia e meio ambiente:

A mudança dos padrões de deslocamento dos habitantes através do uso de 
meios de transporte não motorizados é crucial para a construção de centros 
urbanos com padrões de qualidade de vida mais elevados. A bicicleta pode ser 
um importante elemento de reordenação e reconfiguração do espaço urbano 
e da lógica social, além de ser um vetor de melhoria ambiental. (Instituto de 

Energia e Meio Ambiente, 2010.) 

Para que o uso desse meio de transporte seja mais presente nas cidades, 
é fundamental que uma estrutura cicloviária acompanhe o crescimento 
destas, pois com maiores possibilidades de acesso a população se sentirá 
mais confortável para utilizar esse sistema. Por estrutura cicloviária entende-
se toda uma infraestrutura que possibilite ao ciclista uma facilidade de 
locomoção, como ciclovias, ciclofaixas e ciclorrotas em bom estado, a 
presença de bicicletas compartilhadas em diversos pontos da cidade, a 
possibilidade de integração entre os modais de transporte, além da facilidade 
no estacionamento destas e nos serviços de atendimento.

A BICICLETA COMO UM MEIO DE TRANSPORTE EM SÃO PAULO

A cidade de São Paulo nos últimos anos passou por um processo de incentivo 
a uma nova mobilidade urbana, no qual, o PlanMob 2015 veio com o objetivo 
de tentar sanar os problemas referentes ao trânsito caótico da cidade. 
Segundo pesquisa de mobilidade urbana realizada pela Ibope Inteligência 
de 2015, o trânsito e o transporte coletivo, estão entre as principais áreas 
problemáticas da cidade e são, respectivamente, a 5ª (29%) e a 6ª (27%) 
posição na  preocupação dos paulistanos, a frente de problemas como 
abastecimento de água (21%) e poluição (17%).

Ainda segundo a pesquisa, apenas 3% da população total utiliza a bicicleta 
como meio de transporte diário, enquanto 28% dos entrevistados se 
locomovem a pé; 25%, de transporte coletivo e 18%, de carro -  no entanto, 
estes últimos quando perguntados na disposição de deixar de usar o 
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carro cerca de 80% afirmam que sim, caso houvesse uma boa alternativa 
(percentual que passou por acréscimo, pois em 2014 esse número era de 
71%). 

Relacionado ao uso de bicicletas, 44% dos que reconhecem não usar 
bicicleta como meio diário afirmaram que a utilizariam se houvesse mais 
segurança, 18% se tivessem mais sinalização nas ruas e 13% se houvessem 
mais ciclovias. Um dado muito relevante da pesquisa é que: “em 2007, 34% 
afirmavam que não usariam bicicleta em São Paulo “de jeito nenhum”; em 
2014, eram 24% e, em 2015, são 13%”5. Por esses dados é possível afirmar 
que a forma de pensar a mobilidade urbana do paulistano está mudando aos 
poucos e é perceptível que o uso da bicicleta como meio de locomoção diário 
têm se tornado cada vez mais possível na visão da população. 

É presumível que as barreiras que impedem o uso da bicicleta pelos 
entrevistados são principalmente a falta de segurança e a infraestrutura das 
ciclovias. A pesquisa não deixa claro uma definição da segurança relatada 
pelos entrevistados, contudo, é possível dizer que a falta dela relaciona-se 
à vulnerabilidade à qual o ciclista está exposto em seu dia-a-dia por não 
ter onde guardar sua bicicleta, além da ausência de assistência técnica no 
caminho bem como o medo de acidentes no trânsito.

Já a pesquisa realizada pela Transporte Ativo em 2015, sobre o perfil 
dos ciclistas revela que, na cidade de São Paulo, um percentual bastante 
expressivo dos usuários (91%) do modal bicicleta a utilizam para locomoção 
por motivos de trabalho. O segundo maior uso seria para lazer e encontro 
social. Dessa forma, explica-se a quantidade de dias semanais em que o 
modal é utilizado pelos entrevistados: mais de cinco dias por semana, 
configurando o trabalho e tempo de lazer, como exposto nos gráficos da 
Figura 5 e 6. 

 
                    

 
5 Pesquisa realizada desde 2007, pelo Ibope Inteligência e divulgada na semana de 
mobilidade de 2015.
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Figura 5 – Para onde ir com a bicicleta em São Paulo? Fonte: Transporte Ativo. “Pesquisa Perfil 

do Ciclista”, 2015, s/p.

Figura 6 – Frequência do uso da bicicleta em São Paulo. Fonte: Transporte Ativo. “Pesquisa Perfil 
do Ciclista”, 2015, s/p.

Verifica-se ainda que a intermodalidade por parte daqueles que utilizam a 
bicicleta ainda não é muito expressiva, pois somente 27,8% dos entrevistados 
disseram a utilizar em conjunto com outro modo de transporte.
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Figura 7 – Combinação entre o uso da bicicleta com outros modais em São Paulo. Fonte: 

Transporte Ativo. “Pesquisa Perfil do Ciclista”, 2015, s/p.

Quando perguntado aos ciclistas o que os fariam pedalar mais, o resultado 
torna-se diferente do visto na pesquisa anterior (sobre a utilização da bicicleta 
como meio de transporte). Nesta pesquisa, 49,4% dos entrevistados afirmam 
que andariam mais de bicicleta se houvesse uma maior infraestrutura, já 
31,3% (13,8% referentes a segurança contra assaltos e 17,5% segurança 
no trânsito) se referiram a falta de segurança como fator que os impedem de 

pedalar mais. 

Figura 8 – Motivações para um maior uso da bicicleta diariamente. Fonte: Transporte Ativo. 
“Pesquisa Perfil do Ciclista”, 2015, s/p.
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Já os problemas enfrentados pelos ciclistas no dia-a-dia, 
36,8% dos entrevistados relataram problemas referentes a falta 
de respeito dos condutores motorizados, 24,1% se referiram a 
falta de infraestrutura. 

Figura 9 – Percalços no uso do modal bicicleta. Fonte: Transporte Ativo. “Pesquisa 
Perfil do Ciclista”, 2015, s/p.

Em uma breve comparação entre as pesquisas citadas é possível afirmar 
que havendo uma maior infraestrutura que possibilite os ciclistas caminharem 
pela cidade de forma mais acessível, certamente se notaria uma maior 
participação da população ao uso da bicicleta como meio de transporte, 
desafogando assim o trânsito caótico presente na cidade atualmente.

A BICICLETA COMO MEIO DE TRANSPORTE EM ARACAJU 

A cidade de Aracaju, conta com 67 km de estrutura cicloviária, sendo 
considerada uma das cidades com mais ciclovias no país, proporcionalmente. 
Foi considerada ainda, em pesquisa de 2014 elaborada pela União de 
Ciclistas do Brasil (UCB), como “a cidade brasileira onde a bicicleta é melhor 
promovida”, deixando as cidades de Porto Alegre, São Paulo e Rio de Janeiro, 
com o 2°,3° e 4° lugares, respectivamente.

A pesquisa que melhor demonstra o uso da bicicleta na cidade, analisando 
o perfil dos ciclistas é a pesquisa realizada pela  Transporte Ativo em 2015. 
Com base nela se pode fazer um parecer acerca da real situação de utilização 
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dessa estrutura. De acordo com a pesquisa, a utilização da bicicleta na cidade 
de Aracaju possui um caráter mais relacionado ao trabalho (83,9%), embora 
o uso para compras e lazer também possuam índices elevados (67,7% e 
58,5%, respectivamente). Demonstra-se então, necessário um melhor 
suporte para a utilização deste modal, visto que este é muito utilizado em 
todos os setores. 

Figura 10 A – Caráter do uso da bicicleta na cidade de Aracaju. Fonte: Transporte Ativo. “Pesquisa 
Perfil do Ciclista”, 2015, s/p.

Figura 10 B – Caráter do uso da bicicleta na cidade de Aracaju. Fonte: Transporte Ativo. “Pesquisa 

Perfil do Ciclista”, 2015, s/p.
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Devido à grande variedade de destinos para a utilização da bicicleta como 
meio de transporte, a maioria dos entrevistados fazem uso dela durante 
todos os dias da semana, porém, mesmo com esse uso intensivo, apenas 
6,8% conseguem utilizá-la em conjunto com outros modais, como disposto 

no gráfico abaixo. 

Figura 11 – Combinação entre o uso da bicicleta com outros modais em Aracaju. 
Fonte: Transporte Ativo. “Pesquisa Perfil do Ciclista”, 2015, s/p.

Esta dificuldade em integrar os meios de transporte pelos ciclistas se dá pela 
falta de infraestrutura fornecida, já que os terminais de ônibus não possuem 
estacionamento de bicicletas, nem se é fácil entrar com estas nos ônibus. É 
notável também a precariedade dos terminais, não fornecendo nenhum tipo 

de suporte aos ciclistas. 

 
              

Figura 12 – Precariedade nos termineis de integração de ônibus em Aracaju. Fonte: Autores, 2016.
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Apesar de ser a cidade brasileira onde a bicicleta é melhor promovida, 
segundo os entrevistados, a própria estrutura cicloviária é o principal problema 
enfrentado pelos ciclistas (35,2%), e o uso da bicicleta seria mais constante 
como meio de transporte se houvesse uma maior infraestrutura (53,4%). Tais 
dados demonstram que, apesar de ser considerada uma cidade ciclo amiga, 
a estrutura cicloviária de Aracaju ainda necessita de melhorias. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do que foi apresentado, é possível perceber que a bicicleta cada vez 
mais vem ganhando espaço diante dos modais motorizados, desenvolvendo 
papel fundamental na circulação de seus usuários. Entretanto, as avaliações 
desses usuários de bicicletas comprovam que ainda há muita demanda por 
mais estrutura segregadas, ações de humanização do trânsito, como mais 
fiscalização de motoristas imprudentes, redução dos limites de velocidade, 
e o aprimoramento da infraestrutura exclusiva básica - seja na qualidade do 
pavimento, na manutenção e interligação entre ciclovias ou na implantação 
de novas estruturas (Transporte Ativo, 2015).

Diante disso, percebeu-se também nos Planos de Mobilidade analisados 
uma maior preocupação com esse modal, agora visto como meio de 
transporte eficaz que se combinado com outros modais pode amenizar 
consideravelmente os problemas de trânsito nas cidades, contribuindo 
assim, como dito por Gehl (ANTUNES, 2017), para a formação de um novo 
planejamento, onde a cidade deve ser para pessoas, e não para o trânsito.

Espera-se agora que os Planos de Mobilidade sejam cumpridos e fiscalizados 
para que atendam a essa demanda cada vez mais crescente que é a bicicleta. 
A percepção do uso do modal bicicleta como meio de desenvolvimento da 
cidade é fundamental para que se tenha um maior investimento por parte 
dos gestores, garantindo especialmente uma infra-estrutura de qualidade que 
possibilite que as pessoas utilizem esse modal com segurança e incluam a 
bicicleta em seus hábitos cotidianos.
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Resumo

A rápida urbanização brasileira criou um forte descompasso entre a população urbana 
e a sua capacidade de atendimento. Nesse sentido, são graves os problemas relacio-
nados à infraestrutura das cidades, condições da moradia e do déficit habitacional. 
Este último vem se agravando e se ampliando, sem atendimento pelo poder público 
– são problemas que demandam uma rápida resposta técnica a essa situação. Como 
não podia ser diferente, em Aracaju, capital do estado de Sergipe, as condições habita-
cionais também estão comprometidas, expressadas por seu relevante déficit, pela má 
qualidade das moradias e falta de equipamentos e infraestrutura. Em Sergipe, de acor-
do com o Plano de Habitação de Interesse Social (PLHIS), em 2007, o déficit habitacio-
nal quantitativo era de 73.999 famílias, e segundo o IBGE – Fundação João Pinheiro, 
o cálculo do déficit habitacional e a caracterização das condições urbanas não são 
localizados espacialmente, gerando uma grande dificuldade para o desenvolvimento 
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da política habitacional direcionada à população pobre e excluída. Dessa maneira, o 
objetivo deste artigo é apresentar a experiência do Coletivo Saúde Moradia em Araca-
ju-SE, desenvolvida tendo em vista o atendimento à Lei Federal 11.888/2008, que pre-
vê a disponibilização da assistência técnica gratuita em arquitetura e engenharia para a 
população com rendimento familiar mensal de até três salários mínimos. A experiência 
teve início em Setembro de 2018, com o apoio financeiro do Conselho de Arquitetura 
e Urbanismo de Sergipe (CAU/SE).O Coletivo desenvolveu o “Bingo Moradia”, o “Apli-
cativo Saúde Moradia” para smartphones e a “Ficha Projetual” de acompanhamento 
para suporte da assistência técnica, no sentido de atuar junto à regularização fundiária, 
melhorias na fundação, na estrutura, no telhado, no piso, nas paredes, na ventilação e 
iluminação e nas instalações elétricas e sanitárias das casas selecionadas. O Saúde 
Moradia cadastrou a população de forma voluntária, elaborou o diagnóstico da situação 
habitacional local e acompanhou as famílias escolhidas. A experiência desenvolvida no 
Bairro Porto D’Anta, bairro periférico de Aracaju-SE, demonstrou a eficiência da atua-
ção do Coletivo Saúde Moradia na mobilização e organização comunitária, na agilidade 
e economia do planejamento urbano e se apresentou como ferramenta fundamental e 
pode-se constatar ainda que a questão da moradia no bairro não é uma questão de 
déficit de habitação, mas da emergência da promoção da assistência técnica gratui-
ta, concluindo que a tecnologia social é um instrumento importante para a prática da 
assistência técnica em arquitetura e engenharia. Foi uma experiência que deu certo.

PALAVRAS-CHAVE: Assistência técnica; Exclusão urbana; Universalização da habi-
tação.

Abstract

Brazil’s rapid urbanization has created a huge mismatch between the urban population 
and its capacity to serve. In this sense, the problems related to the infrastructure of 
the cities, housing conditions and the housing deficit are serious. The latter has been 
worsening and expanding, without attention by the government - these are problems 
that demand a quick technical response to this situation. As could not be otherwise, 
in Aracaju, capital of the state of Sergipe, housing conditions are also compromised, 
expressed by their significant deficit, the poor quality of housing and lack of equipment 
and infrastructure. In Sergipe, according to the Social Interest Housing Plan (PLHIS), in 
2007, the quantitative housing deficit was 73,999 families, and according to the IBGE - 
Fundação João Pinheiro, the calculation of the housing deficit and the characterization 
of urban conditions did not exist. They are spatially located, creating a great difficulty 
for the development of the housing policy directed to the poor and excluded population. 
Thus, the objective of this paper is to present the experience of the Collective Health 
Housing in Aracaju-SE, developed in compliance with Federal Law 11.888 / 2008, which 
provides free technical assistance in architecture and engineering for the population 
with income. monthly family allowance of up to three minimum wages. The experiment 
began in September 2018, with the financial support of the Sergipe Architecture and 
Urbanism Council (CAU / SE). monitoring to support the technical assistance, in order 
to work with land regularization, improvements in the foundation, structure, roof, floor, 
walls, ventilation and lighting and electrical and sanitary installations of selected hous-
es. Saúde Moradia registered the population on a voluntary basis, prepared a diagnosis 
of the local housing situation and accompanied the chosen families. The experience 
developed in the Porto D’Anta neighborhood, peripheral neighborhood of Aracaju-SE, 
demonstrated the efficiency of Coletivo Saúde Moradia’s performance in mobilizing and 
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organizing community, in agility and economy of urban planning and presented itself as 
a fundamental tool and can be seen. Although the issue of housing in the neighborhood 
is not a matter of housing deficit, but the emergence of the promotion of free technical 
assistance, concluding that social technology is an important instrument for the prac-
tice of technical assistance in architecture and engineering. It was an experience that 
worked.

KEYWORDS: Technical assistance; Urban exclusion; Housing universalization.

INTRODUÇÃO 

Assiste-se hoje a transformações profundas tanto na esfera econômica como 
na cultural. São mudanças comandadas por uma revolução tecnológica na 
área digital e de comunicação, que têm impactado diretamente na atuação 
das profissões liberais em todo o mundo. Algumas delas estão desapare-
cendo, outras surgindo e muitas se adaptando. Com a arquitetura e urba-
nismo não poderia ser diferente. Observa-se em todos os lugares que essas 
transformações têm sido acompanhadas pela exclusão urbana, ampliação 
da pobreza e degradação das condições habitacionais, demonstrando que 
a arquitetura é uma profissão importante para o desenvolvimento social e 
que precisa se reinventar para atender às demandas sociais próprias desse 
momento. 

Nesse contexto, o “Coletivo Saúde Moradia” foi criado para enfrentar a ques-
tão do atendimento da habitação de atenção social, tendo como referência 
o direito à cidade, ao mesmo tempo em que coloca essa problemática na 
direção da ampliação da atuação do profissional de arquitetura e urbanismo 
numa perspectiva de mercado, incorporando as novas tecnologias.

A rápida urbanização brasileira criou um forte descompasso entre a popula-
ção urbana e a sua capacidade de atendimento. Nesse sentido, são graves 
os problemas relacionados à infraestrutura das cidades, às condições da mo-
radia e ao déficit habitacional. Este último vem se agravando e se ampliando, 
sem atendimento pelo poder público – são problemas que demandam uma 
rápida resposta técnica a essa situação. Em Aracaju-SE, as condições habi-
tacionais também estão comprometidas, expressadas pelo relevante déficit 
habitacional, pela má-qualidade das moradias e pela falta de equipamentos 
e infraestrutura.

Com o objetivo de ampliar e dar continuidade aos avanços da Lei de Assis-
tência Técnica em Habitação de Interesse Social (ATHIS – Lei Federal Nº 
11.888, de 24 de dezembro de 2008) que garante assistência técnica gratuita 
em habitação para as famílias com rendimentos de até três salários mínimos, 
o Saúde Moradia é uma proposta experimental que visa promover essa lei, 
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bem como avaliar a eficiência e eficácia da utilização de mídias digitais em 
sua implementação, de modo a propor estratégias alternativas para a atua-
ção no âmbito das melhorias habitacionais e urbanas de forma coletiva no 
sentido de transformá-las em resistência social, contribuindo para a reinven-
ção da profissão da arquitetura e urbanismo.

Nessa trajetória, desenvolveu-se uma experiência no Bairro Porto D’Anta, 
junto às famílias com rendimentos inferiores a três salários mínimos, que 
vivem em condições urbanas segregadas na periferia de Aracaju-SE, 
ocupando moradias precárias, sem iluminação e ventilação adequadas, 
com estabilidade estrutural comprometida e coberturas frágeis, requerendo 
a intervenção imediata do poder público no sentido de assegurar condições 
mínimas de habitabilidade e cidadania.

Por outro lado, o Saúde Moradia contempla ações alternativas replicáveis 
para o enfrentamento da ausência do poder público atuando nessas áreas, 
bem como o esgotamento das soluções praticadas, tendo em vista enfrentar 
as dificuldades decorrentes da financeirização da habitação em curso. Ou 
seja, financeirização que delega ao mercado a promoção de habitação, 
inclusive de interesse social, deixando grande parte da população pobre sem 
atendimento.

Dessa maneira, o objetivo deste artigo é apresentar a experiência do Coletivo 
desenvolvida em Aracaju-SE, como atendimento à Lei 11.888/2008, que 
teve início em Setembro de 2018, com o apoio do Conselho de Arquitetura 
e Urbanismo de Sergipe (CAU/SE) e continua sendo desenvolvida de forma 
autônoma, atuando em parcerias com Organizações não governamentais 

(ONGs) nacionais e internacionais.

1. A EXPERIÊNCIA

O Saúde Moradia surgiu como desdobramento das ações do “Coletivo 
Conversa de Subúrbio: Arquitetura em Pauta” criado em 2018 no âmbito do 
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Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Sergipe. O 
coletivo é formado por um grupo de arquitetos, professores e estudantes da 
área de Sergipe, com o objetivo de discutir a ampliação do mercado de traba-
lho do profissional de arquitetura por meio da implementação da “arquitetura 
social”. 

1.1 HISTÓRICO

O Coletivo Saúde Moradia se estruturou apoiado na Lei Federal 
11.888/2008 como forma de viabilizar financeiramente a atuação e remune-
ração dos arquitetos neste nicho de mercado, por entender que a atuação 
do profissional de arquitetura deve ser organizada e acessível a todos os se-
guimentos sociais, especialmente, àqueles que não podem pagar. O Saúde 
Moradia, então, foi criado pelo Coletivo Conversa de Subúrbio: Arquitetura 
em Pauta, para concorrer a uma iniciativa patrocinada pelo Conselho de Ar-
quitetura e Urbanismo de Sergipe (CAU/SE), Edital de Apoio Institucional nº 
01/2018, com o objetivo de estimular a implementação da ATHIS.

O Coletivo ganhou o Edital, com a proposta de desenvolver ações de 
arquitetura e urbanismo junto à comunidade de Porto D’Anta, em Aracaju 
– SE. O projeto previa o desenvolvimento de uma experiência piloto de utili-
zação de tecnologias digitais para o atendimento de demandas habitacionais 
nesta área, com o objetivo de promover a ATHIS, por meio do estímulo da 
solidariedade e da colaboração para a consecução da melhoria habitacional, 
atendendo ao desenho de projetos arquitetônicos de novas moradias, refor-
ma, ampliação e/ou regularização fundiária para unidades habitacionais de 
interesse social.

A prestação de serviços de assistência técnica profissional contempla-
ria as seguintes ações: a) Elaboração de aplicativo para smartphones com o 
objetivo de levantar dados sobre as condições habitacionais da comunidade 
alvo de forma voluntária; b) Divulgação e capacitação de uso da ferramenta 
digital junto à comunidade alvo; c) Elaboração de diagnóstico a partir dos da-
dos cadastrados; e d) Elaboração dos projetos de arquitetura para novas mo-
radias, reforma, ampliação e/ou regularização fundiária para unidades habi-
tacionais de interesse social específicos para as famílias a serem atendidas. 
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1.2 ORGANIZAÇÃO

O Saúde Moradia foi estruturado por meio do Bingo Moradia, do Apli-
cativo Saúde Moradia e da Ficha Projetual. O “Bingo Moradia” foi idealizado 
no sentido de mobilizar a população de uma forma diferente da tradicional. 
Para tanto, utilizou-se o recurso de uma atividade lúdica, conhecida e popu-
larizada na comunidade, o bingo, que foi adaptado para abordar as questões 
habitacionais, sem perder o seu caráter de entretenimento. Nesse sentido, 
foi elaborada uma cartela com as patologias mais recorrentes, organizadas 
por segmentos construtivos da habitação (piso, parede, teto, fundação, ins-
talações, conforto e situação fundiária), que deveria ser preenchida de acor-
do com o sorteio e chamada de cada segmento construtivo especificado na 
cartela. A família que preenchesse mais patologias por segmento construtivo 
sorteado era a ganhadora do bingo e receberia como premiação um quite de 
materiais.

O Bingo Moradia permitiu divulgar o “Aplicativo Saúde Moradia” e ao 
mesmo tempo realizar um diagnóstico habitacional inicial da comunidade, 
possibilitando-se estabelecer estratégias para a implementação da ATHIS. 
Dessa forma, a partir do contato com representantes dos movimentos sociais 
da área, a população foi convidada por meio das redes sociais e diretamente 
com apoio de carro de som, para participar do “Bingo Moradia”. 

O Aplicativo Saúde Moradia é uma plataforma digital desenvolvida es-
pecificamente para cadastrar as famílias de forma voluntária. São as famílias 
que necessitam e desejam o acompanhamento técnico em arquitetura e ur-
banismo e não podem pagar pelos serviços. Com um formato de aplicativo 
para celular Android, a plataforma permite a formação de um banco dados 
sobre as condições habitacionais das famílias com as demandas sobre suas 
moradias, bem como a comunicação online com a população alvo, estabele-
cendo mecanismos de mobilização mais eficazes.

O conhecimento das demandas habitacionais espontâneas da popula-
ção por meio do Aplicativo Saúde Moradia viabilizou a ATHIS, na medida em 
que o banco de dados permitiu o reconhecimento das patologias das mora-
dias e a localização das moradias que precisavam de atendimento. Portanto, 
foi possível com a utilização do Aplicativo desenhar estratégias de atendi-
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mento, criar economias de escala, mobilizar e canalizar energias sociais dis-
persas para o atendimento das necessidades habitacionais. 

O Aplicativo Saúde Moradia, além de ser um importante dispositivo na 
oferta de assistência técnica, é também uma ferramenta política que permitiu 
a mobilização, discussão e o enfrentamento das dificuldades habitacionais 
da população envolvida. Ele possibilitou a elaboração de um plano estraté-
gico de habitação de forma econômica, pontual e rápida. As famílias foram 
cadastradas durante os bingos realizados no Porto D’Anta e no posto criado 
na comunidade para orientação e utilização do aplicativo. Foram cadastradas 
55 famílias. 

A ficha projetual foi idealizada como forma de estruturar as informações 
obtidas no Bingo Moradia e no Aplicativo Saúde Moradia, de modo a permitir 
uma ação coordenada de ATHIS. A ficha serviu de base para o desenvolvi-
mento das ações de assistência técnica e para o acompanhamento organiza-
do das famílias que foram cadastradas, selecionadas e visitadas, atendendo 
às diretrizes estabelecidas no diagnóstico. Dessa forma, funcionou como um 
prontuário médico, contendo todas as informações individualizadas sobre as 
moradias, a solução arquitetônica e a identificação, quantificação e orçamen-
to dos materiais necessários, permitindo, então, o encaminhamento coletivo 
das soluções. 

1.3 A ÁREA OBJETO

A área escolhida para o desenvolvimento do projeto foi o Bairro Por-
to D’Anta por se tratar de uma área urbana de ocupação periférica e ex-
pansão da zona norte da cidade, onde se concentra a população pobre de 
Aracaju, juntamente com o Bairro Santa Maria, na zona oeste da capital. O 
Porto D’Anta é exemplo da diversidade de ocupações da população pobre, 
possuindo exemplares de loteamento popular, favela e conjunto habitacional 
construído pelo estado, bem como tendo em sua adjacência a ocupação de 
resistência Beatriz Nascimento do Movimento dos Trabalhadores sem Teto 
(MTST), localizada no Bairro Japãozinho. A caracterização da área escolhida 
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tomou como base os relatórios de pesquisa do Programa Institucional de 
Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), da Universidade Federal de Sergipe 
(UFS), orientados por SOUZA (2016, 2017, 2018).

O Bairro Porto D’Anta possui cerca de 11.000 habitantes e surgiu inicial-
mente com a atividade pesqueira e a de extração do sal no rio que ganhou o 
nome desse mineral. Assim, uma pequena população de pescadores e traba-
lhadores deu início à ocupação do bairro com suas famílias morando próximo 
às salinas e a seus locais de trabalho. Sua ocupação se intensificou com a 
construção da Avenida Euclides Figueiredo, em 1983 e com o parcelamento 
do solo e a venda de lotes na área. 

A área urbana consolidada do Porto D’Anta, objeto do Coletivo Saúde 
Moradia, é constituída basicamente pela ocupação do loteamento clandes-
tino empreendido por iniciativa de um antigo morador da área. Os lotes são 
pequenos, com testadas reduzidas e quase totalmente ocupados. Existem 
poucos equipamentos urbanos no bairro: um posto de saúde, duas escolas, 
uma quadra de esportes localizada em praça pública e dois Centros de Re-
ferência de Assistência Social (CRAS). A área foi recentemente urbanizada 
com a implantação de equipamentos de lazer.

As ruas são pavimentadas, com pouca conservação e muito pouco 
arborizadas. As casas, em sua grande maioria, são geminadas, sem recuo 
frontal, o que compromete o conforto ambiental e lumínico. Há um grande 
adensamento de moradores nesses imóveis, expresso pelo número eleva-
do de pessoas por dormitório. A maioria das construções é antiga, algumas 
apresentando problemas estruturais e de coberta. Em geral não possuem re-
vestimento cerâmico de piso. As cozinhas e os banheiros não são revestidos, 
nem têm ventilação e iluminação adequadas. O que se percebe com relação 
ao comportamento habitacional é certa passividade e acomodamento com 
relação aos direitos à cidade. Não se verifica nenhum movimento social ou 
cultural de peso que venha a caracterizar a comunidade como ativista social. 

Enfim, as precárias condições habitacionais da população consolidada 
do Porto D’Anta se manifestam pelo desemprego maciço, alcoolismo, drogas, 
prostituição e violência. São condições cooptadas pelas igrejas neopente-
costais que mobilizam os moradores com a promessa de um futuro melhor. 
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Essas condições de vulnerabilidade social são aproveitadas pelas entidades 
religiosas que prometem salvação e prosperidade, tornando a questão ur-
bana complexa. Nesse sentido, a problemática da habitação aponta para a 
mobilização e luta pelo direito à cidade, com foco na formulação de políticas 
habitacionais como políticas públicas de saúde.

2. RESULTADOS

As ações desenvolvidas tiveram como produtos: (1) o Bingo Moradia; 
(2) o diagnóstico inicial das condições habitacionais da população envolvida; 
(3) o desenvolvimento e implantação de aplicativo para celular Android; (4) a 
elaboração de “Fichas Projetuais” em atendimento às demandas cadastradas 
pelo Aplicativo; (5) a distribuição de quites de material de construção para 
apoio às fichas projetuais; (6) o registro da atividade elaborada, sob forma 
de publicações em meio digital e impresso; e (7) a realização de visitas à co-
munidade para encaminhamento das problemáticas sistematizadas por pato-
logias habitacionais, envolvendo a comunidade local, arquitetos e parceiros 
para o enfrentamento das questões armazenadas pelo aplicativo.

Para a identificação das demandas habitacionais da população, foram 
realizadas quatro ações. Primeiro, foram consultados as pesquisas do PIBIC 
(citado anteriormente), os dados do IBGE e os do Plano Local de Habitação 
de Interesse Social de Sergipe (PLHIS-SE). Em seguida, foi realizado o Bin-
go Moradia no Bairro Porto D’Anta. Essas atividades possibilitaram levantar, 
localizar e quantificar as patologias das residências, bem como cadastrar os 
moradores no Aplicativo Saúde Moradia. Participaram 69 famílias. Por fim, fo-
ram escolhidas 12 e promovido a elas a assistência técnica com a realização 
de visitas, orientação técnica e elaboração de projetos de arquitetura.  

Para conhecer possíveis formas e fontes de captação de recursos para 
remuneração dos profissionais envolvidos e para promoção de melhorias 
habitacionais, foram realizadas entrevistas com o Estado e ONGs. Foram 
entrevistados representantes da Prefeitura Municipal de Aracaju, do Governo 
do Estado de Sergipe e da CAIXA Econômica Federal-SE, bem como reali-
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zou-se pesquisas via internet e redes sociais com ONGs com a atuação na 
área da habitação de atenção social. 

Do ponto de vista do poder municipal, a Prefeitura de Aracaju não tem 
estrutura funcional e técnica para o atendimento das especificidades das de-
mandas da população de baixa renda. Com relação ao Governo do Estado de 
Sergipe, ficou claro que não há uma política pública de habitação de atenção 
social. No momento, só se tem a atuação assistencialista imediata praticada 
pela Secretaria de Estado de Atenção Social. Entretanto, há uma abertura 
para a prática da assistência técnica, faltando, para tal, mecanismos legais 
para viabilizar a atuação do profissional de arquitetura e urbanismo. Ficou 
evidente junto à CAIXA que existem diversos programas habitacionais volta-
dos tanto para a população urbana e rural de baixa renda. Percebe-se que 
faltam iniciativas técnicas: projeto para a captação e acompanhamento de 
recursos por entidades populares existentes. 

Portanto, fica claro, como no caso da prefeitura, a necessidade de se 
criar um desenho institucional que viabilize a captação de recursos pelo Saú-
de Moradia fazendo com que a população de baixa renda seja atendida em 
suas demandas habitacionais. Finalmente, evidenciou-se que as ONGs po-
dem ser grandes parceiras na capacitação e desenvolvimento de ações-pi-
loto. 

Por outro lado, as demandas identificadas pelo Saúde Moradia no Bair-
ro Porto D’Anta foram classificadas por grupos de patologias, relacionadas 
com piso, parede, telhado, estrutura, conforto ambiental, instalações elétri-
cas, soluções sanitárias, portas e janelas e problemas gerais que reúnem 
outros tipos de problemas ou patologias. A sistematização desses dados per-
mite o desenvolvimento da ATHIS de forma articulada como política pública 
e direito à cidade.

O grupo “piso” era constituído por casas sem piso, piso quebrado/ra-
chado/afundado, por infiltração, piso gasto e outros. Neste grupo predomina-
ram as casas com falta de piso, representando 56,06%, seguido por piso que-
brado/rachadura/afundamento e infiltração, sendo respectivamente 31,82% e 
21,21% do total das casas.

O grupo “parede” era constituído por problemas de infiltração, ausência 
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de reboco, rachadura, ausência de pintura e outros problemas. Este grupo 
reuniu uma grande incidência de patologias, predominando a ausência de 
reboco em 72,24%, a ausência de pintura em 69,70%, a presença de infiltra-
ções em 56,06% e rachaduras em 50,00% das casas. 

O grupo “telhado” era constituído por cobertas com goteira/telha que-
brada, madeira estragada, problema na calha, telhado baixo e outros. Este 
grupo apresentou problemas de goteira/telha quebrada em 48,48%, de calha 
em 36,36%, madeira estrutural estragada em 31,82% do total das cobertas. A 
altura do telhado é inadequada em 30,30% das casas. 

O grupo “estrutura” era constituído por dificuldades na estabilidade e 
na segurança da moradia, expressas por problemas na fundação/radier, na 
coluna/pilar, na sustentação e amarração da casa e outros. O maior com-
prometimento neste grupo ocorreu na sustentação/amarração, apresentando 
problemas em 46,97% do total das casas. Problemas com fundação/radier 
apareceram em 33,33%, coluna/pilar em 30,30% e viga em 27,27% do total 
das casas. 

O grupo “conforto ambiental” era constituído por sensações de calor, 
claridade, umidade, muitas pessoas morando no mesmo quarto e outros. 
Este grupo indicou que 54,55% do total das casas são quentes, 33,33% são 
úmidas e 31,82% têm excesso de claridade. Entretanto, só 15,15% do to-
tal das casas apresentaram superlotação de pessoas utilizando um mesmo 
quarto. 

O grupo “instalações elétricas” era constituído por falta de tomada, fio 
aparente, falta de luz elétrica, gambiarra e outros. Neste grupo a precarieda-
de das instalações elétricas ficaram evidenciadas pela pouca existência de 
pontos elétricos nas casas, predominando em 46,97% do total das moradias, 
a presença de fios aparentes em 40,91% e o uso de gambiarras (instala-
ções inadequadas) em 30,30%. O abastecimento de energia é satisfatório, 
só apresentando problemas em 9,09% do total das casas.

O grupo “soluções sanitárias” era constituído por dificuldades decor-
rentes do abastecimento de água/caixa d´água, esgoto/fossa, revestimento, 
ausência de banheiro em casa e outros. Neste grupo pode-se perceber que 
o problema sanitário é muito grave, ainda persistindo em quase 10% das 
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moradias a falta de banheiro. Problemas com abastecimento de água/caixa 
d’água apareceram em 59,09%, falta de revestimento nas áreas molhadas 
em 57,58% e problemas no funcionamento do esgoto/fossa em 36,36% do 
total das casas. 

O grupo “portas e janelas” era constituído pela presença de porta velha/
mofada/inchada, problemas com a fechadura e/ou ferragens, porta da frente 
e fundo inseguros, por vãos sem portas ou janelas e outros. Neste grupo 
71,21% das esquadrias apresentaram problemas nas ferragens, 69,70% em 
portas e janelas com algum tipo de patologia, 48,48% são esquadrias sem 
segurança e 40,91% dos vãos abertos, simplesmente, não possuem algum 
tipo de fechamento.

Finalmente, o grupo “geral” era constituído por casa pequena, acaba-
mento inadequado/precário, sem escritura, risco ou ocorrência de alagamen-
to/deslizamento e outros. Neste grupo ficou registrada a precariedade da 
habitação de atenção social no Porto D’Anta em Aracaju, não diferenciando 
do restante do Brasil. Do total das casas, a sua grande maioria, em torno de 
89,39% não é legalizada em cartório, com problemas de posse legal. Boa 
parte, 75,76% do total das casas tem problemas sérios de inadequação ha-
bitacional e 34,85% estão localizadas em áreas de risco ou com dificuldades 
de drenagem.

3. CONCLUSÃO

O contexto no qual se pautou o diagnóstico do Saúde Moradia é cons-
tituído pela histórica exclusão social e formação da pobreza nacional, asso-
ciada ao modelo de desenvolvimento econômico e sua dependência interna-
cional; pela configuração e apropriação territorial – expressão desse modelo, 
especialmente com relação à forma metropolitana, constituição de suas pe-
riferias, construção dos grandes conjuntos habitacionais, a financeirização 
da habitação de interesse social e acesso à terra urbana; e, finalmente pelo 
papel desempenhado da cidade junto à economia urbana, ou seja, a moneta-
rização do espaço citadino.
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A experiência do “Saúde Moradia” apoia-se em três eixos essenciais da 
contemporaneidade como possibilidade do enfrentamento do direito à cidade 
e universalização da arquitetura e urbanismo de qualidade: tecnologia digital, 
habitação de interesse social e ampliação do mercado de trabalho para os 
profissionais de arquitetura e urbanismo. A telecomunicação demonstra ser 
uma ferramenta essencial utilizada para mobilização e contato com a popu-
lação envolvida, pois permite estabelecer uma relação direta com a comuni-
dade alvo. 

O aplicativo digital desenvolvido pelo Saúde Moradia funcionou como 
plataforma para identificação das carências habitacionais das famílias, cria-
ção e alimentação de banco de dados sobre condições habitacionais, mora-
dores e sua localização geográfica. Esse aplicativo permite a realização de 
diagnósticos, mobilização da comunidade e a intervenção coletiva e localiza-
da junto às moradias deficitárias. O principal desafio hoje para a implemen-
tação da ATHIS, identificado pelo Saúde Moradia, é a captação de recursos 
junto ao poder público e parceiros no sentido de promoção da assistência 
técnica gratuita necessária.

O Saúde Moradia demonstra ser uma referência na universalização da 
prestação de serviços de arquitetura e urbanismo para a promoção de habi-
tação de interesse social de qualidade no Brasil, gerando, dessa forma, pos-
sibilidades objetivas de atuação do profissional arquiteto. Demonstra, ainda, 
que a adoção de ferramentas digitais é um mecanismo indispensável para o 
planejamento e desenvolvimento urbano inclusivo e sustentável das cidades, 
tendo em vista que é possível, com baixos investimentos, criar um banco de 
dados georreferenciado sob as condições habitacionais da população com 
pouca renda, bem como a proposição de intervenções coletivas para a me-
lhoria da qualidade da habitação, direcionando soluções e recursos com a 
possibilidade de atendimento pontual por meio de profissionais capacitados, 
maximizando as finanças públicas com uma capilaridade e efetividade no 
atendimento.

O Coletivo, sem dúvida, é o caminho para o atendimento das necessi-
dades habitacionais do segmento pobre da população. Nesse sentido, é ne-
cessário demonstrar ao poder público que é política e economicamente viá-
vel o atendimento dessas demandas com a sua incorporação a uma gestão 
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pública “inteligente”, que tem respaldo na Lei Federal nº 11.888/2008 que 
garante assistência técnica gratuita para a população de baixa renda. 

O “Saúde Moradia” é uma experiência que deu certo, demonstrando 
que é possível disponibilizar apoio técnico e legal, elaborar projetos de arqui-
tetura de reforma, ampliação, conservação e de novas moradias, bem como 
estimular o “comportamento habitacional” e hábitos colaborativos saudáveis. 
Nessa perspectiva, o arquiteto e urbanista se torna o médico da família em 
relação à habitação, com a função de visitar, acompanhar e orientar o cotidia-
no do habitar da população de baixa renda. Assim, é possível ao mesmo tem-
po organizar e atender à população pobre e criar trabalho para os arquitetos e 
urbanistas. Enfim, destaca-se o papel essencial do Saúde Moradia, enquanto 
experiência piloto exitosa, na contribuição para a mudança da compreensão 
da atuação do profissional de arquitetura e urbanismo, do Estado e do mer-
cado para o enfrentamento das transformações que vêm ocorrendo tanto na 
economia quanto na cultura da sociedade em todo o mundo.
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Resumo

O presente trabalho trata da análise e avaliação do processo de elaboração do Plano 
Diretor Participativo Municipal (PDPM) da cidade de Paraíso do Tocantins. A importância 
no avanço das políticas públicas está diretamente ligada ao processo de elaboração 
e dados levantados durante o trabalho do Plano Diretor Participativo Municipal, para 
que seja possível a implantação de políticas inclusivas e que atendam aos interesses 
e necessidades do coletivo. Desta forma todos os processos, programas e ações 
implementadas durante esse período devem ser instrumentos de avaliação, a fim de 
construir mecanismos que possibilitem a melhoria dessas políticas. Assim, objetiva-se 
neste estudo realizar uma análise do processo de elaboração do PDPM de Paraíso do 
Tocantins com foco no eixo habitação e uso do solo, verificando se o mesmo contempla 
os parâmetros legais estabelecidos para a sua realização, visando o cumprimento da 
função social da cidade, estabelecida pelo interesse coletivo e de acordo com a lei. 
Para isso, utilizou-se de dois métodos de pesquisa: uma revisão bibliográfica acerca 
das leis e normas responsáveis por instrumentalizar a elaboração de planos diretores 
participativos e de uma pesquisa de campo onde foram frequentadas as audiências 
ocorridas em cada etapa do processo elaboração do PDPM de Paraíso. A partir das 
análises pode-se verificar, em relação ao eixo de habitação, uso e ocupação do solo, a 
eficácia do método utilizado para a caracterização e diagnóstico do mesmo durante o 
processo de elaboração da minuta de lei do Plano Diretor. Pois foi possível encontrar 
informações características de Paraíso do Tocantins que contemplavam todas as 
ramificações do eixo referido, como a questão do uso misto que abrangia praticamente 
toda a cidade, os complexos parâmetros urbanísticos existentes incompatíveis com a 
realidade da região, um perímetro urbano demasiadamente grande com a incorporação 
de inúmeros loteamentos em contrapartida com a alta porcentagem de vazios 
urbanos já existentes, entre outros problemas e incongruências encontradas. Além 
disso, constatou-se de modo geral que o processo de elaboração do Plano Diretor 
Participativo de Paraiso do Tocantins seguiu as normas, legislações e resoluções que 
regem os processos elaborativos de planos diretores. 

PALAVRAS-CHAVE: Plano Diretor Participativo; Habitação; Uso do solo.
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Abstract

The present work deals with the analysis and evaluation of the process of elaboration of 
the Municipal Participatory Master Plan (PDPM) of the city of Paraíso do Tocantins. The 
importance of advancing public policies is directly linked to the process of elaboration 
and data collected during the work of the Municipal Participatory Master Plan, so that 
it is possible to implement inclusive policies that meet the interests and needs of the 
collective. Thus, all processes, programs and actions implemented during this period 
should be evaluation tools in order to build mechanisms that enable the improvement of 
these policies. Thus, the objective of this study is to perform an analysis of the process 
of elaboration of the PDPM of Paraíso do Tocantins focusing on the housing and land 
use axis, verifying if it includes the legal parameters established for its realization, 
aiming at the fulfillment of the social function. Established by the collective interest and 
in accordance with the law. For this, we used two research methods: a bibliographical 
review about the laws and norms responsible for instrumenting the elaboration of 
participative master plans and a field research where the audiences that occurred in 
each stage of the process of elaboration of the PDPM of Paraíso. From the analysis it can 
be verified, in relation to the axis of housing, land use and occupation, the effectiveness 
of the method used to characterize and diagnose it during the process of drafting the 
master plan law. For it was possible to find information characteristic of Paraíso do 
Tocantins that contemplated all the branches of the referred axis, such as the question 
of mixed use that covered practically the whole city, the existing complex urbanistic 
parameters incompatible with the reality of the region, a too large urban perimeter with 
the incorporation of numerous subdivisions in return for the high percentage of existing 
urban voids, among other problems and incongruities found. In addition, it was generally 
found that the process of drafting the Paraíso do Tocantins Participatory Master Plan 
followed the rules, laws and resolutions governing the drafting of master plans.

KEYWORDS: Municipal Participatory Master Plan; housing; land use axis.

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho trata da análise e avaliação do processo de elaboração 
do Plano Diretor Participativo Municipal (PDPM) da cidade de Paraíso do 
Tocantins. Para isto, entende-se que o Plano Diretor Participativo Municipal 
é um instrumento legal, que deve atender os interesses sociais, econômicos 
e territoriais de toda a população, fazendo do espaço urbano um lugar mais 
justo e inclusivo. Este instrumento é responsável por nortear as políticas 
públicas a serem desenvolvidas na esfera municipal pelos 10 anos seguintes 
à sua concepção (LEI FEDERAL Nº 10.257, 2001, BRASIL).

A importância no avanço das políticas públicas está diretamente ligada ao 
processo de elaboração e dados levantados durante o trabalho do Plano 
Diretor Participativo Municipal, para que seja possível a implantação de 
políticas inclusivas e que atendam aos interesses e necessidades do coletivo. 
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Desta forma todos os processos, programas e ações implementadas durante 
esse período devem ser instrumentos de avaliação, a fim de construir 
mecanismos que possibilitem a melhoria dessas políticas.

Assim, objetiva-se neste estudo realizar uma análise do processo de 
elaboração do PDPM de Paraíso do Tocantins com foco no eixo habitação 
e uso do solo, verificando se o mesmo comtempla os parâmetros legais 
estabelecidos para a sua realização, visando o cumprimento da função social 
da cidade, estabelecida pelo interesse coletivo e de acordo com a lei. Para 
isso, utilizou-se de dois métodos de pesquisa: uma revisão bibliográfica 
acerca das leis e normas responsáveis por instrumentalizar a elaboração 
de planos diretores participativos e de uma pesquisa de campo onde foram 
frequentadas as últimas audiências ocorridas em cada etapa do processo 
elaboração do PDPM de Paraíso.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

As mudanças ocorridas na sociedade e na economia brasileira a partir dos 
anos trinta do século passado só se consolidaram na década de cinquenta, 
juntamente com o acelerado processo de crescimento da economia urbano-
industrial e com a expansão dos sistemas de transporte e comunicações, 
em especial com o Plano de Metas, do governo de Juscelino Kubitschek 
(1956-1961). Desta forma, o processo de desenvolvimento urbano no Brasil 
manteve-se ligado à evolução econômica do país, sofrendo grande influência 
do mercado capitalista (BRITO et al., 2001, POMPEU E SOARES, 2016, 
SANT’ANA, 2006).

O rápido processo de urbanização durante a segunda metade do século 
XX e a ausência de um planejamento capaz de sanar as necessidades da 
população nos centros urbanos, ocasionaram problemas nas cidades, dentre 
eles destacam-se: déficit habitacional, ocupações irregulares e falta de 
infraestrutura básica (saneamento, transporte e etc.). As cidades deveriam 
acompanhar o crescimento da população, sendo capaz de oferecer uma 
estruturação de toda a infraestrutura urbana, de modo a proporcionar aos 
habitantes recursos mínimos para a vida (POMPEU E SOARES, 2016).

A maior parte da população vive atualmente nos centros urbanos, em busca 
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de oportunidades como: emprego, moradia, saúde e educação. Porém, não 
conseguem ter acesso aos bens e serviços produzidos nas cidades, ao uso 
do espaço público, ao ambiente saudável, à moradia digna, à infraestrutura 
e aos equipamentos de serviços públicos. Desta forma, os desafios para 
construir premissas, concepções e objetivos para se ter uma cidade com 
justiça social, democrática na definição de metas, empreendimentos, acesso 
universal aos bens, equipamentos, serviços para todos, é um desafio de 
grande magnitude (RODRIGUES, 2004)

Portanto, a cidade deve ser entendida como produto do coletivo e não apenas 
decorrente dos agentes capitalistas. Assim, entende-se que a população 
urbana não é a causa dos problemas e sim a solução, pois esta deve participar 
no processo de tomada de decisões e criticar o caráter especulativo que 
molda e transforma o espaço urbano (RODRIGUES, 2004, ROLNIK, 2001).

Segundo Pompeu et al. (2016), a partir da década de 1970, as desigualdades 
sociais e as diferenças regionais se acentuaram, ocasionando problemas como 
irregularidade fundiária, segregação socioespacial e degradação ambiental 
que estão presentes no contexto da cidade. Esse cenário impulsionou o 
engajamento e a criação de políticas de desenvolvimento urbano. 

Para Santos Junior e Montandon (2011), a elaboração de Planos Diretores 
como instrumentos de planejamento do uso do solo urbano aparece na história 
do urbanismo brasileiro desde a década de 1930, quando foi elaborado o 
Plano Agache no Estado do Rio de Janeiro. Contudo, com a Constituição 
Federal de 1988 e o Estatuto da Cidade em 2001, o papel protagonista dos 
municípios enquanto principais atores da política de desenvolvimento e 
gestão urbana ficou explícito, sendo que a abrangência dos Planos Diretores 
ficou maior, e seu sentido foi alterado, estando agora vinculado a definição 
da função social da cidade e da propriedade e ao plano de desenvolvimento 
urbano municipal.

O Plano Diretor é um instrumento estruturador do desenvolvimento de uma 
cidade, com uma definição complexa, uma vez que se trata muito mais que 
uma simples lei e as partes que ajudam a compô-lo não chegam a uma 
decisão harmônica sobre o seu teor. Villaça elabora uma definição nos 
seguintes termos:
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Seria um plano que, a partir de um diagnóstico científico da realidade física, 
social, econômica, política e administrativa da cidade, do município e de sua 
região, apresentaria um conjunto de propostas para o futuro desenvolvimento 
socioeconômico e futura organização espacial dos usos do solo urbano, das 
redes de infraestrutura e de elementos fundamentais da estrutura urbana, para 
a cidade e para o município, propostas estas definidas para curto, médio e 
longo prazos, e aprovadas por lei municipal (VILLAÇA, 1999, p. 238).

Silva (2010, p.137), explica que o instrumento “é plano porque estabelece os 
objetivos a serem atingidos, o prazo em que estes devem ser alcançados [...], 
as atividades a serem executadas e quem deve executá-las. É diretor, porque 
fixa as diretrizes do desenvolvimento urbano do Município”.

Mas quando se faz necessário a formação do Plano Diretor? Inicialmente 
para que seja obrigatória a sua elaboração, o município deve contar com 
mais de 20 mil habitantes e obrigatoriamente possuir regiões metropolitanas 
ou aglomerações urbanas, como prevê o artigo 2º da Resolução nº 25/2005, 
em seus incisos I e II e no artigo 41 do Estatuto da Cidade.

Art. 41. O plano diretor é obrigatório para cidades:

I – com mais de vinte mil habitantes;

II – integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas;

III – onde o Poder Público municipal pretenda utilizar os instrumentos 
previstos no 4o do art. 182 da Constituição Federal;

IV – integrantes de áreas de especial interesse turístico;

V – inseridas na área de influência de empreendimentos ou atividades 
com significativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional. 

Rolnik (2004) descreve e indica os objetivos que o Plano deve alcançar, 
explicita as estratégias e instrumentos para atingir os objetivos e oferece 
todos os instrumentos necessários para que estes objetivos sejam cumpridos. 
Afirma, também, que o instrumento orienta os investimentos estruturais a 
serem feitos pelos agentes públicos e privados. O Plano Diretor deve definir o 
papel e atuação de cada agente, de forma pactuada; prever critérios e formas 
pelos quais serão aplicados os instrumentos urbanísticos e tributários, dentre 
outros; e prever ainda ações estratégicas a serem implementadas.
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Portanto, para que o Plano Diretor se materialize, deve-se contar com 
a participação de toda a sociedade e seu conteúdo deve servir ao 
desenvolvimento do município traçando um modo organizacional que 
estimule o seu crescimento.

ESTUDO DE CASO 

A elaboração do Plano Diretor Participativo de Paraiso do Tocantins está em 
conformidade com o Estatuto da Cidade (LEI FEDERAL Nº. 10.257, 2001, 
BRASIL). Em vista que, a cidade tem um papel importante por ser cortada 
pela BR-153, umas das principais Rodovias Federais brasileiras; conter uma 
população acima de 20 mil habitantes (cerca de 49.727 pessoas, segundo 
estimativas do IBGE para 2016); e a necessidade de integrar-se com a 
Região Metropolitana de Palmas, a capital do Tocantins, estando de acordo 
com a Lei Estadual Complementar nº. 90/2013. Segundo os relatórios do 
processo do PDPM de Paraíso a validação da criação do Plano Diretor está 
pautada nestes pontos.

A construção do Plano Diretor deve contar com a participação da população, 
sendo um Plano Diretor Participativo Municipal (PDPM), pautado no Estatuto 
da Cidade (LEI FEDERAL Nº 10.257, 2001, BRASIL). O Estatuto tem por 
objetivo traçar meios para a promoção do direito a cidade de forma a este 
direito fundamental ser acessível à população. A mesma regulamenta o 
capitulo “Política Urbana” da Constituição Federal, aprofundando os artigos 
182 e 183. 

O Instituto de Atenção às Cidades (IAC), da Universidade Federal do Tocantins 
(UFT), por meio da Fundação de Apoio Científico e Tecnológico do Tocantins 
(FAPTO) que esteve à frente da organização para a concepção do PDPM. Foi 
instituído o Conselho da Cidade do Município de Paraíso no qual é um órgão 
formado para consultas e assessorias, associado a Secretaria Municipal de 
Infraestrutura e Obras Públicas. Sendo constituído por integrantes da cidade 
que representam instituições púbicas e civis (PMPT, PLANO DE TRABALHO, 
2018). Seu objetivo além de fiscalizar e acompanhar o processo é apresentar 
diretrizes para a efetivação do PDPM, estando em conformidade com o Lei 
Federal Nº 10.257, de 10 de julho de 2001 (ESTATUTO DA CIDADE, 2001).
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O local de estudo abrange todo o município de Paraiso do Tocantins, cerca 
de 1.300 km² de área municipal. A metodologia de planejamento efetuou a 
divisão dos trabalhos nas etapas representadas no esquema abaixo:

Figura 1 – Escopo geral do processo de elaboração do PDPP. Fonte: PMPT, Plano de Trabalho, 2018.

A etapa A, de Planejamento aborda a seleção das equipes, aprovação 
do Conselho da Cidade de Paraíso, do Plano de Trabalho e do Plano 
Comunicação, levantamento de dados e sistematização técnica. Na fase B, 
foi efetuado o diagnostico proveniente das leituras comunitárias e técnicas, 
para a concepção das diretrizes do desenvolvimento urbano e rural. Na Fase 
C ocorreu a organização e elaboração do Projeto de Lei do PDMP (PMPT, 
PLANO DE TRABALHO, 2018).

De forma a estruturar as informações e agrupa-las por similaridades e efeitos 
o processo de foi divido em quatro eixos temáticos, sendo eles: 1 -Habitação, 
uso e ocupação do solo; 2 - Meio Ambiente e Infraestrutura; 3 -Transporte e 
mobilidade; 4 - Gestão pública, economia e finanças.

De acordo com a Resolução nº 34, de 18 de março de 2005, ao final 
das realizações de cada uma das audiências públicas e debates com a 
participação popular dever-se-iam redigir atas, contento o memorial das 
informações e conteúdos abordados. Além disso as mesmas deveriam ser 
filmadas; e disponibilizadas de forma fácil para o acesso da população.

O PDMP de Paraiso disponibilizou um site como repositório público para 
informar, explicar e descarregar os relatórios, atas e demais informações, 
de forma a integrar mais os moradores da cidade. Porém os encontros 
não foram filmados, com o intuito de não gerar retração da participação da 
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população devido a exposição. A Coordenadora Técnica, Ana Beatriz Araújo 
Velasques, relatou que os encontros sem filmagens deixaram os moradores 
mais à vontade, ocorrendo uma interação requerida entre os moradores e os 
envolvidos no processo de elaboração do PDPM. 

EIXO HABITAÇÃO, USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

Nas etapas das leituras técnicas de caracterização do Município de Paraíso 
(2018), Fase B, o eixo referido trata sobre questões de zoneamento espacial 
e uso e ocupação do solo da cidade, de modo a quantificar informações 
importantes para o futuro ordenamento territorial. Informações estas 
que contemplavam o zoneamento e a classificação dos usos do solo; os 
loteamentos aprovados e a percepção de setores que a população tinha e 
pontos relacionados com à ocupação do solo, parâmetro urbanísticos, vazios 
urbanos e lotes ocupados. 

A leitura técnica e comunitária em conjunto com a participação da população 
nas audiências públicas possibilitou a identificação dos aspectos existentes 
na cidade como um todo e as particularidades nas regiões norte, central e sul 
do município, agrupando-os nos temas habitação, uso do solo e sistema de 
espaços livres, os quais são subdivididos em: perímetro urbano; zoneamento 
urbano e ambiental; ocupação do solo; equipamentos; e uso do solo. 
Sistematizados em tabelas com os pontos negativos e positivos.

 Os materiais produzidos neste processo foram de extrema importância para 
uma compreensão da realidade sócio espacial e percepção das necessidades 
que a cidade e população demanda, considerando a questão do crescimento 
populacional e da cidade. Desta forma há mais segurança nas avaliações 
que a elaboração do PDPM de Paraíso requer.

Os mapas e análises feitos a partir da caracterização permitiu realizar o 
ordenamento e controle do uso do solo, relacionando com a realidade 
socioespacial do município. Este quesito, em conformidade com o Estatuto 
da Cidade, foi retratado de forma a evitar: 

a) A utilização inadequada dos imóveis urbanos;

b) A proximidade de usos incompatíveis ou inconvenientes nas áreas 
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residências mais vulneráveis, visto que o uso do solo de Paraíso, em 
sua grande maioria é de uso misto;

c) O parcelamento do solo com uso inadequados em relação à 
infraestrutura urbana, e o já existente;

d) A retenção especulativa de imóvel urbano, que resulte na sua 
subutilização ou não utilização;

e) Criação de polos econômicos não condizentes com as áreas 
potencias

f) A deterioração das áreas urbanizadas;

g) A poluição e a degradação ambiental, visto que há vales, planaltos 
e rios cortando a cidade.

O macrozoneamento do território municipal de Paraíso do Tocantins resultou 
na subdivisão em: áreas urbanas, área de expansão urbana e área rural. 
Sendo as áreas urbanas as de ocupação prioritária, definidas pelo perímetro 
urbano da sede do município e pelo o perímetro urbano do Distrito de Santa 
Luzia.

A área rural é definida por toda a área do município restante da subtração das 
áreas urbanas e da área de expansão urbana. Sendo atribuído ao município 
planejar meios que integrem e fomente a Interdependência entre as atividades 
urbanas e rurais, com o foco no desenvolvimento socioeconômico da cidade 
e região. 

O perímetro urbano e a área de expansão da cidade foram alterados, visando 
os vazios urbanos em contradição com loteamentos feitos fora do limite 
urbano e baixa ocupação dos lotes já aprovados, sem estudos de impacto 
ambiental e impacto de vizinhança (Figura 2). 

No artigo 18, da Minuta de Lei 23 de Outubro de 2018, do Plano Diretor de 
Paraíso, a área de expansão urbana caracteriza por uma ocupação futura, 
o qual tem como critérios para liberação da uso da expansão que a área do 
perímetro urbano atual deve alcançar densidade média de, no mínimo 15 
habitantes por hectare; os novos loteamentos devem estar articulados ao 
sistema viário proposta pelo PDPM; os novos loteamentos devem promover a 
continuidade da urbanização, e em conjunto com as áreas micro parceladas 
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do atual perímetro urbano, evitando os vazios urbanos. 

Figura 2 – Mapa de Zoneamento Urbano. Fonte: PMPT, Minuta de Lei, 2018. 

Em conformidade com a Minuta da Lei do PDPM, para obter aprovação para 

lotear no município, tem-se como diretrizes pontos importantes como: 
II. Os novos loteamentos em área urbana e de expansão urbana deverão ter 
lotes com área mínima de 180,00 m² e testada frontal mínima de 8,0 (oito) 
metros;

V. Os equipamentos comunitários e as áreas verdes devem totalizar no mínimo 
15 % da área da gleba, sendo 10% destinado a equipamentos públicos e 5% 
destinados a área verde, na gleba que se pretende lotear;

XI. Os loteamentos lindeiros a BR-153, deverão contemplar vias arteriais 
marginais a esta, visando a fluidez do trafego de automóveis de modo a 
minimizar conflitos entre o tráfego urbano e o rodoviário. (PMPT, Minuta da Lei 
do PDPM, 2018, p. 16.)

A cidade de Paraiso está inserida numa região de fundo de vales, serras e 
espaços verdes. Em vista de manter e resguardar estes espaços, e estar em 
conformidade com a  Lei Federal 6.766/1979 e a Lei Federal 12.651/2012, 
não é permitido quaisquer edificações em áreas de preservação permanente; 
em terrenos que tenham sido aterrados com material nocivo à saúde; em 
terrenos alagadiços; em terrenos com declividade igual ou superior a 30%; 
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em terrenos onde as condições geológicas, geomorfológicas e geotécnicas 
não aconselham o uso urbano do solo;  ou em áreas de interesse ambiental 
ou naquelas onde a poluição impeça condições sanitárias suportáveis (PMPT, 
MINUTA DE LEI, 2018).

No Art. 25 da Minuta da Lei do PDPM, foi estabelecido o ordenamento 
territorial por meio do controle do uso e ocupação do solo, o zoneamento da 
área urbana da cidade, resultando nas seguintes zonas:  Zona de Uso Misto - 
ZUM; Zona Especial de Interesse social - ZEIS; Zona de Interesse Ambiental 
- ZIA; Zona Especial Agroindustrial – ZEA (figura 2). 

A ZUM acontece por toda a área urbana de Paraíso e é subdividida em 3 
níveis de incomodidade, classificadas de acordo com a hierarquização do 
sistema viário, atividades compatíveis, largura entre outras limitações (figura 
3). O primeiro nível, configurado em “Baixa Incomodidade”, se aplica aos 
lotes próximos as vias locais, as atividades devem ser compatíveis ao uso 
residencial, sem a geração de ruídos que incomodem a vizinhança. 

Figura 3 – Mapa de Níveis de Incomodidade do Uso Misto. Fonte: PMPT, Minuta de 

Lei, 2018.
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O nível 2 é destinado aos lotes rente as vias coletoras e arteriais, com leito 
carroçável entre 6,5 e 8 metros, as atividades comerciais e serviços também 
devem ser compatíveis ao uso residencial, de média geração de incômodos. 
No terceiro nível tem-se lotes lindeiros as vias coletoras e arteriais com leito 
carroçável superior a 8,5 metros, neste as atividades são pouco compatíveis 
com o uso residencial, com grande potencial de geração de incômodo.

As áreas de ZEIS devem ser delimitadas e definidas em conformidade com 
a Lei Federal 10.257 de 2001. Elas são áreas destinadas a uso específico 
e exclusivo para soluções de Habitação de Interesse Social (HIS), podendo 
ser empregar loteamentos em área urbana ou de expansão urbana; na 
construção de unidades habitacionais novas em áreas públicas municipais de 
loteamentos já consolidados; e em regularizações fundiárias (PMPT, MINUTA 
DE LEI, 2018).

Na Minuta também é descrito que as áreas públicas municipais que estão 
localizadas na área urbana, que além de dotar de infraestrutura básica e 
equipamentos comunitários tenham uma gleba superior a 5.000 m².  A 
Política Habitacional da cidade de Paraíso tem como uma de suas diretrizes 
o incentivo do aproveitamento das áreas que estão localizadas no perímetro 
urbano que contem infraestrutura básica e não são utilizadas ou estão 
subutilizadas. 

A ZIA é definida pela Lei de Zoneamento Ambiental municipal, Lei 
Complementar nº 015, de 20 de novembro de 2006. São áreas urbanas 
que exibam vocações ambientais. Consistindo em Áreas de Preservação 
Permanente e espaços livres de caráter público ou privado. São elas: espaços 
livres de caráter ambiental (APA da Serra do Estrondo; Áreas de Preservação 
Permanente; Áreas Verdes; e Parques); Espaços livres de circulação, sendo 
os canteiros e similares; Espaços livres de lazer (Praças; Mirantes; Áreas de 
recreação e similares; e outros espaços livres (Hortas; Pomares; Jardins e 
similares) (PMPT, MINUTA DE LEI, 2018).

A Zona Especial Agroindustrial, segundo a Minuta da Lei do PDPM, é composta 
por lotes que margeiam a BR-153; lotes do Parque Industrial Álvaro Moreira 
Milhomem; lotes do Parque Agroindustrial José Antônio de Deus (Santana); e 
pelos lotes reservados a industrias, serviços e comércio da região no entorno 
da TO-080, rumo à Palmas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Uma das grandes expectativas em relação aos planos diretores aprovados 
após o Estatuto da Cidade se concentrava na possibilidade de intervenção 
pública no processo de desenvolvimento urbano, especialmente no que se 
refere a promoção do acesso a moradia e da função social da propriedade 
(SANTOS JUNIOR, 2011). No caso analisado no presente artigo se pode 
observar, ao decorrer das audiências, leituras e análises feitas a grande 
presença e importância da participação da comunidade em todo o processo 
de elaboração do Plano Diretor. Em virtude disso a equipe técnica responsável 
pela elaboração do plano pode compreender melhor as especificidades do 
município de Paraíso do Tocantins para assim criar uma minuta de lei que se 
adequasse a realidade do local.

Em relação ao eixo de habitação, uso e ocupação do solo verificou-se a 
eficácia do método utilizado para a caracterização e diagnóstico do mesmo 
durante o processo de elaboração da minuta de lei do Plano Diretor. Pois foi 
possível encontrar informações características de Paraíso do Tocantins que 
contemplavam todas as ramificações do eixo referido, como a questão do uso 
misto que abrangia praticamente toda a cidade, os complexos parâmetros 
urbanísticos existentes incompatíveis com a realidade da região, um 
perímetro urbano demasiadamente grande com a incorporação de inúmeros 
loteamentos em contrapartida com a alta porcentagem de vazios urbanos já 
existentes, entre outros problemas e incongruências encontradas.

A partir das informações recolhidas se deu a concepção de uma minuta de 
lei para o Plano Diretor onde se notou, no que diz respeito ainda ao eixo da 
habitação, uso e ocupação do solo, a resolução dos problemas supracitados. 
No entanto tais soluções apresentavam algumas divergências em relação 
as normas de uso e ocupação geralmente utilizadas para que pudessem 
atender melhor a demanda e especificidade local como no caso da questão 
do zoneamento do município: comumente existem diferentes zonas em uma 
cidade, cada uma abrigando um tipo de uso e ocupação mas no cenário 
de Paraíso praticamente toda a cidade se encontrava em uma zona de uso 
misto, este zoneamento foi mantido a pedido da população e somente foram 
criadas limitações para que o ordenamento territorial fosse compatível com a 
hierarquização do sistema viário.
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De modo geral constatou-se que o processo de elaboração do Plano Diretor 
Participativo de Paraiso do Tocantins seguiu as normas, legislações e 
resoluções que regem os processos elaborativos de planos diretores. Tendo 
sido um processo bastante transparente, explicativo e informativo acredita-se 
que a minuta de lei criada abordou e criou soluções para todos os empecilhos 
apresentados durante as etapas de caracterização e diagnóstico do mesmo. 
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Resumo

Este trabalho apresenta uma análise da Mobilidade Urbana na cidade de Goiânia, por 
meio dos dados da Plataforma Cidades Emergentes e Sustentáveis, agenciada pelo 
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID. A proposta deste estudo surgiu a 
partir do grupo de Iniciação Científica Planejamento Estratégico de Cidades do Centro 
Universitário Alves Faria – Unialfa. Buscou-se compreender como a colaboração 
técnica do banco e legislações específicas direcionaram as ações do poder público 
municipal. Metodologicamente foi feito a análise documental dos relatórios das Cidades 
Emergentes e Sustentáveis, estudo das legislações vigentes, e análise comparativa 
dos indicadores com a efetivação das políticas públicas de mobilidade urbana. 
Observou-se que ações do poder público favoreceram a melhoria da qualidade da 
mobilidade, porém a legislação municipal apresenta diretrizes gerais. Assim, conclui-se 
que o poder público atuou de forma pontual e emergencial conforme plano de ação 
elaborado pelo corpo técnico do BID, ressaltando a necessidade da constância na 
coleta e monitoramento de dados, pois possibilitam a atuação direcionada; também 
enfatiza-se a necessidade urgente da elaboração do Plano de Mobilidade Urbana, 
como instrumento de efetivação da Política Nacional de Mobilidade Urbana, e garantia 
de atuação do Direito Urbanístico, acesso à cidade e o uso do espaço público, como 
premissa de inclusão social e desenvolvimento econômico da cidade.

PALAVRAS-CHAVE: Mobilidade Urbana; Cidades Emergentes e Sustentáveis; Direito 
urbanístico.

Abstract

This paper presents an analysis of Urban Mobility in the city of Goiânia, using data 
from the Emerging and Sustainable Cities Platform, organized by the Inter-American 
Development Bank - IDB. The purpose of this study came from the group of Scientific 
Initiation Strategic Planning of Cities of the University Center Alves Faria - Unialfa. We 
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sought to understand how the bank’s technical collaboration and specific legislation 
directed the actions of the municipal government. Methodologically, the documentary 
analysis of the Emerging and Sustainable Cities reports was made, a study of the 
current legislation, and a comparative analysis of the indicators with the implementation 
of public policies for urban mobility. It was observed that actions by the government 
favored the improvement of the quality of mobility, but the municipal legislation presents 
general guidelines. Thus, it is concluded that the public authorities acted in a timely and 
emergency manner according to the action plan prepared by the IDB staff, emphasizing 
the need for constant data collection and monitoring, as they enable targeted action; It 
also emphasizes the urgent need for the elaboration of the Urban Mobility Plan, as an 
instrument of implementation of the National Urban Mobility Policy, and guaranteeing 
the performance of the Urban Law, access to the city and the use of public space, as a 
premise of social inclusion. economic development of the city.

KEYWORDS: Urban mobility; Emerging and Sustainable Cities; Urban law.

INTRODUÇÃO

A cidade de Goiânia foi fundada em 1933 para ser a nova capital do estado 
de Goiás tendo seu projeto urbanístico baseado no modelo parisiense, 
idealizado pelo urbanista Atílio Corrêa Lima, posteriormente implementado 
por Armando de Godói, ao propor o modelo urbanístico inglês, de cidades-
jardim, para área residencial do setor sul. 

Embora seja uma cidade ainda jovem, Goiânia cresceu vigorosamente e 
apresenta dinâmicas de uma metrópole. Seu planejamento foi idealizado para 
50.000 habitantes, mas o levantamento demográfico de 2010 (Censo, 2010) 
revela uma população de 1.302.001, e a projeção estimada para 2017 foi de 
1.466.105 habitantes (IBGE, 2010), tal crescimento tem gerado problemas de 
transporte coletivo, trânsito, ocupações irregulares, infraestrutura e oferta de 
serviços públicos.

Este crescimento desordenado teve início na década de 50, e foi acentuado 
a partir dos anos 90, e a cidade ainda conseguiu elevar a qualidade de vida 
da população, tendo um aumento considerável no Índice Desenvolvimento 
Humano (IDH) do município, que passou 0,6 em 1991, para 0,715 em 2000, 
e 0,799 em 2010, situando-a na faixa de IDH Alto (IDHM entre 0,700 e 0,799). 
Assim, Goiânia apresenta-se com IDH acima do índice nacional de 0,727, e 
estadual de 0,735 (2010), ocupando 45º posição no ranking dos municípios 
brasileiros.

Em relação à economia o município tem apresentado um crescimento 
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constante do Produto Interno Bruto - PIB, crescendo 60% entre 2010 e 2015, 
sendo o setor de serviços o mais representativo. A cidade apresenta uma 
localização estratégica, pois se conecta aos estados do Pará, Tocantins, 
Minas Gerais, São Paulo, e se distancia apenas 209 quilômetros da capital 
federal, Brasília, com acesso direto pela Rodovia Federal BR – 153. Esta 
rodovia tem relevância estrutural para o eixo de desenvolvimento econômico 
do centro-oeste, além de mostrar-se como espinha dorsal do país, com 
conexões importantes com demais rodovias que se prolongam pela América 
do Sul.  Desta forma, Goiânia apresentou-se como uma candidata a compor 
a Iniciativa Cidades Emergentes e Sustentáveis do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento no ano de 2011.

GOIÂNIA CIDADE EMERGENTE E SUSTENTÁVEL

O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) é um investidor de 
melhorias por meio da pesquisa e técnicas de aperfeiçoamento da política 
urbana. Surgiu em 1959, com o objetivo de alcançar o desenvolvimento 
sustentável e ecológico, proporcionando melhorias da qualidade de vida 
de cidadãos latinos americanos e caribenhos por meio de empréstimos, 
subsídios e cooperatividade técnica.

Apresentando-se como um propulsor do desenvolvimento, o Banco possui 
uma metodologia baseada em critérios e características para escolha das 
cidades com potencial a serem participantes do projeto, por meio dos 
seguintes aspectos: tamanho populacional, definida como cidade média e a 
região em que se encontra; sinais de dinamismo social e econômico, com a 
presença de instituições sólidas ou em fortalecimento.  

Com o foco em cidades emergentes da América Latina e Caribe, houve a 
necessidade de consolidação deste novo ideal com base em três aspectos 
econômicos, sendo: O crescimento populacional positivo nos últimos 
anos; taxas de crescimento econômico e social elevadas, conforme os 
levantamentos indicados pelo IDH no Brasil; dinamismo econômico, com 
referência às taxas de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), com 
foco na renda familiar e níveis de emprego. Além dos itens citados, a rede 
de influência sobre outras cidades goianas e do estado do Tocantins e da 
importante ligação no eixo São Paulo a Belém, o crescimento contínuo e a 
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aplicabilidade de diretrizes vigentes no Plano Diretor, datado de 20071, fez 
com que Goiânia se elegesse como uma das cinco cidades emergentes e 
sustentáveis do plano piloto do BID no ano de 2011.

Dessa forma, houve a necessidade de criação da Plataforma Cidades 
Emergentes e Sustentáveis (CES) que visa, por meio de sua metodologia, 
o diagnóstico rápido e integrado, com a participação dos cidadãos, do 
governo municipal, estadual e federal, além de especialistas para a coleta 
de informações com foco em três dimensões da sustentabilidade: ambiental 
e mudança climática; desenvolvimento urbano sustentável; e fiscal e 
governabilidade.

Subtema Indicadores

Infraestrutura de transporte 
equilibrada

Quilômetros de vias por 100 mil hab.

Quilômetros de vias dedicadas 
exclusivamente ao transporte público por 
100 mil hab.

Quilômetros de ciclovias por 100 mil hab.

Quilômetros de vias pavimentadas e de 
pedestres por 100 mil hab.

Distribuição modal

Transporte limpo
Idade média da frota do transporte 
público 

Transporte seguro
Vítimas mortais de acidentes de trânsito 
por mil hab. 

Menos congestionamento

Velocidade média de viagem na via 
pública principal durante horário de pico

Número de automóveis per capita

Transporte planejado e equilibrado
Sistema de planejamento e 
administração de transporte

Transporte econômico Índice de acessibilidade 
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Demanda equilibrada Razão emprego/moradia 

Figura 1 - Subtemas e Indicadores/Metodologia Cidades Emergentes e Sustentáveis. Fonte: 
Relatório Anual de Indicadores, 2017.

As dimensões são subdivididas em pilares, temas, subtemas e indicadores. 
A metodologia apresentada pelo BID estabelece padrões de qualidade 
para cada indicador, que durante as análises devem ser classificados 
semaforicamente conforme parâmetros já estabelecidos (verde – indicador 
bom, dentro do padrão; amarelo – atenção neste indicador; e vermelho – 
necessidade de cuidado para o indicador). 

Assim, foram realizados acompanhamentos e análises sobre o tema 
Mobilidade e Transporte, o qual compõe o pilar de estudo ‘Promoção do 
transporte urbano sustentável’, referente à Dimensão ‘Desenvolvimento 
urbano sustentável’, no município de Goiânia com documentos oficiais 
publicados pela prefeitura e pela plataforma Cidades Emergentes e 
Sustentáveis. Os subtemas e indicadores estão descritos na tabela seguinte.

A LEGISLAÇÃO ATUAL DA MOBILIDADE URBANA

A respeito da legislação específica sobre Mobilidade Urbana, tem-se a Política 
Nacional de Mobilidade Urbana – PNMU e o Código Municipal de Mobilidade 
Urbana em Goiânia.

A Política Nacional de Mobilidade Urbana - PNMU, lei nº 12.587, de 3 
de janeiro de 2012, é definida no Art. 1º como instrumento da política de 
desenvolvimento urbano, tendo como objetivo a integração entre os 
diferentes modos de transporte e a melhoria da acessibilidade e mobilidade 
das pessoas e cargas no território do Município. Assim, esta legislação 
atende à determinação constitucional que a União institua as diretrizes para 
o desenvolvimento urbano2.

A PNMU estabelece princípios, diretrizes e objetivos que direcionam e 
orientam a elaboração de norma municipal em relação à mobilidade urbana, 
em consonância com as questões da política urbana estabelecida pelo 
Estatuto da Cidade. Assim, atribui ao município as funções de: planejar, 



Anais II SEPPAS - II Seminário de Planejamento, Paisagem urbana e Sustentabilidade 
04 a 06 de novembro de 2019

executar e avaliar a política de mobilidade urbana, bem como promover a 
regulamentação dos serviços de transporte urbano; prestar os serviços de 
transporte público coletivo urbano, que têm caráter essencial; capacitar 
pessoas e desenvolver as instituições vinculadas à política de mobilidade 
urbana do Município3. 

Além disso, determina que municípios com mais de 20.000 habitantes 
devem elaborar um Plano de Mobilidade Urbana, por ser o instrumento de 
efetivação da Política Nacional de Mobilidade Urbana, no prazo de sete anos, 
fincando impedidos de receber recursos orçamentários federais destinados à 
mobilidade urbana até que se cumpra esta exigência4. A vigência deste prazo 
encerrou-se em abril de 2019.

Segundo a lei, o Estado é responsável por prestar serviços de transporte 
coletivo intermunicipal urbano, além de gerir e integrar os aglomerados 
urbanos e as regiões metropolitanas, e propor política tarifária específica e 
de incentivos para a implantação da Política Nacional de Mobilidade Urbana5. 
Em Goiás, além da regularização dos serviços de transporte rodoviário 
intermunicipal de passageiros – Lei 18.673/2014, também há um incentivo 
ao uso da bicicleta no estado, legitimado por meio da Lei nº 16.369, de 09 de 
outubro de 2008.

O Plano Diretor de Goiânia, Lei Complementar nº. 171, de 29 de maio de 
2007, propõe um eixo de desenvolvimento baseado na mobilidade. Como 
relata Kneib, a cidade passou por alguns processos de planejamento e 
construção de Planos Diretores focados no sistema viário, direcionado para 
o transporte motorizado individual. Apenas no último plano diretor, de 2007, 
é que se verificam abordagens sobre pedestre, ciclovias, acessibilidade, 
baseando-se em estratégias de adensamento em corredores de transporte, 
com prioridade para os ônibus (2012, p.75).

Em 2011 foi instituído, por meio da Lei nº 9.096, o Código Municipal de 
Mobilidade Urbana, em atendimento ao Plano Diretor, a fim de estabelece 
diretrizes básicas para a implementação da Política de Mobilidade Urbana 
³ PNMU – Art. 18.

4  PNMU – Art.24.

5 PNMU – Art. 17.
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no Município de Goiânia, por meio da articulação das políticas de transporte, 
trânsito e acessibilidade. Atualmente a cidade de Goiânia não possui um 
Plano de Mobilidade Urbana. 

O grupo de Iniciação Científica Planejamento Estratégico de Cidades – 
Unialfa, relata que foram iniciados os trabalhos para construção do Plano 
Municipal  de Mobilidade no ano de 2012, e em 2016 ocorreu o processo 
de licitação para seleção da empresa que prestaria trabalhos de pesquisas, 
diagnóstico, prognósticos, indicadores, projeções e o desenvolvimento 
do plano, porém houve o rompimento do contrato após a entrada da nova 
administração no ano de 2017.

As legislações municipais relacionadas à mobilidade urbana ainda estão na 
esfera de definição de política de atuação ao traçar estratégias genéricas. 
O plano de mobilidade traria efetivação da Política Nacional de Mobilidade 
Urbana ao traçar metas claras e objetivas e sendo revisto a cada 10 anos. 
Ainda sem um plano de mobilidade, Goiânia passa por diversos transtornos 
e atua de maneira pontual e emergencial sobre demanda mais evidentes, 
atualmente corre o risco de perde recursos orçamentários federais 
direcionados à mobilidade urbana.

CES - O PROCESSO 

A atuação do BID na cidade ocorre por meio de etapas construtivas do 
processo. A primeira - fase 01 Identificação e diagnósticos das áreas de 
ação - foi realizada no ano de 2011, em Goiânia, e teve como objetivo obter 
informações sobre a situação atual da cidade, servindo de parâmetro para 
análises das iniciativas, projetos, ações e atividades planejadas ou em 
desenvolvimento, identificando problemas e áreas de atuação emergencial 
do poder público.

Ao realizar a análise semafórica a questão da mobilidade toma evidência, 
utilizou-se como evidência o indicador ‘transporte público limpo e multimodal’ 
que mais necessitava de atenção com sinalização vermelha, e o ‘transporte 
orientado para transporte público’ destacando-se positivamente, com 
sinalização verde.

Já na definição das prioridades - Fase 02, realizada também em 2011, 
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identificou-se a necessidade de priorização de ações relacionadas ao 
Transporte público e Mobilidade urbana. Na Fase 03 com objetivo de propor 
ações e soluções a curto, médio e longo prazo para a questão apresentada, 
criou-se um Plano de Ação por meio de orientações da equipe técnica do BID.

Primeiramente foi evidenciada a extrema necessidade da construção do 
Plano Municipal de Mobilidade, atendendo as diretrizes da Política Nacional 
de Mobilidade Urbana. Também como parte do Plano de Ação de Goiânia, 
desenvolvido no ano de 2012, são citadas ações relativas ao ‘Transporte 
público e Mobilidade Urbana’, destacando-se: revisão do projeto VLT para eixo 
leste - oeste; revisão do projeto BRT para eixo norte - sul; revisão de projetos 
para instalação de faixas preferenciais para transporte coletivo; revisão e 
adaptação das calçadas para uso de pedestre e portadores de necessidades 
especiais; implantação e adequações de transporte cicloviário; revisão do 
projeto do anel viário; proposições de ações para melhor uso da frota de 
táxi; melhoria dos sistemas de apoio à mobilidade, como monitoramento e 
sinalização.

A fase 4 – Execução e Implementação, iniciou-se após construção do plano 
de ação, e tem ocorrido paulatinamente ao longo do processo, paralelamente 
ao sistema de monitoramento e acompanhamento - Fase 5 – que permitiu 
atualizações das informações que auxiliam o poder público, e acompanham 
a gestão administrativa, direcionando para promoção de áreas prioritárias 
focadas na sustentabilidade da cidade.

Durante todo o processo foram identificados inúmeros pontos para 
implementação de mudanças e melhorias na escala urbana, havendo 
necessidade urgente de mudanças nos temas de ‘mobilidade por meio 
de transporte limpo e multimodal’, a ‘competitividade e conectividade’, a 
‘diversificação da base econômica e condições de empregos’ e a ‘gestão do 
crescimento urbano’.

Considerando a urgência de mudanças em diversas áreas e escalas, foi 
desenvolvido um plano de priorização, identificando as necessidades 
primordiais por meio da percepção que o cidadão tem sobre o problema, 
do impacto que ocasionará nas mudanças climáticas e do potencial custo 
econômico que a cidade assumiria no caso de não atuar sobre o tema.
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Em todas as propostas de intervenção e estudos de melhorias para os temas 
prioritários identificados, foram traçados planos a curto, médio e longo prazo, 
os quais proporcionam melhor conhecimento da hierarquia de ações, custos, 
fonte de recursos que podem ser adotados para alcançar os resultados 
previstos.

PLANO DE AÇÃO DA CES - EXECUÇÃO

Em atendimento ao Plano Diretor e ao Código Municipal de Mobilidade 
Urbana, e observando a orientação do Plano de Ação para a sinalização 
vermelha do indicador de ‘transporte público limpo e multimodal’ foi indicado 
o planejamento e projetos de criação de ciclovias, ciclofaixas, ciclorrotas, 
bicicletários e paraciclos. 

Atualmente, a cidade possui cerca de 14,3 km de ciclofaixas, 7,6 km de ciclorrota 
e 5,7 km de ciclovias, conforme dados disponibilizados no sítio do município. 
O governo municipal criou estações de locação de bicicletas em diversos 
pontos das ciclofaixas para momentos de pausas, lazer e deslocamentos 
curtos em diferentes espaços urbanos. Esta ação foi implementada em 
parceria com duas empresas privadas, Unimed - planos de saúde; e a Serttel 
conhecidas pelos projetos de inovação na mobilidade urbana. Para manter o 
incentivo ao uso de bicicletas, todos os anos a Prefeitura realiza um passeio 
de ciclismo com trajeto passando pelos maiores parques da cidade - Parque 
Areião, Vaca Brava e Lago das Rosas.

O projeto do BRT para eixo norte-sul ainda está em plena construção da 
infraestrutura da via, ultrapassando a previsão de entrega que seria março 
de 2019. O projeto de VLT para o eixo leste-oeste aguarda a viabilização 
por meio de parcerias público-privada e dos atuais governos, municipal e 
estadual, que estão em discussão.

A instalação de faixas preferenciais para transporte coletivo tem ocorrido 
paulatinamente, já estão implantados: o Corredor Universitário, com 2,5 
quilômetros; Corredor 85 (parcial), 7,2 quilômetros; e Corredor T-63 (parcial), 
com 6,2 quilômetros; nessas faixas também é permitida a circulação de táxis 
com passageiros e transporte escolar.

Além disso, a Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de 
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Trânsito, Transporte e Mobilidade (SMT) implantou, em 2016, a Zona 40 na 
região central da cidade, local de forte comércio de rua e patrimônio histórico 
cultural, com controle rigoroso de velocidade do fluxo de trânsito de veículo 
motorizado, a mesma é limitada em 40Km/h com o objetivo de favorecer a 
circulação de pedestres.

Também tendo como foco o pedestre, foi regulamentada, por meio do Decreto 
Municipal nº 3.057/2015, a instalação de piso tátil direcional e de alerta 
nas calçadas, e sua padronização em faixa de acesso, faixa livre e faixa 
de serviço. Além disso, destacam-se o Estatuto do Pedestre - Lei 8644/08, 
o Plano Emergencial de Calçadas - PEC - Lei 8920/2010, e a Cartilha da 
Calçada Acessível, como legislação específica focada na mobilidade do 
pedestre.

O desenvolvimento das ações propostas pelo Plano de Ação CES, em 
relação à Mobilidade Urbana e Transporte Público, trouxe resultados efetivos 
para a cidade, pois entre os anos de 2012 (318 mortes) e 2015 (221 mortes) 
houve uma redução significativa no número de mortes no trânsito na capital, 
conforme dados apresentados pela Delegacia de Crimes de Trânsito. 
Demonstrando que ações pontuais trouxeram resultados importantes para 
a sociedade em relação à qualidade de vida, e reforçando a necessidade 
de um Plano de Mobilidade Urbana para Goiânia efetivando as diretrizes da 
Política Nacional de Mobilidade Urbana. 

Por meio do acompanhamento de indicadores da CES do tema Mobilidade 
e Transporte, foi possível analisar a melhoria desse quesito por meio dos 
programas e projetos desenvolvidos pelo governo municipal. Assim, pôde-se 
observar que houve uma evolução do Transporte Público e da Mobilidade 
Urbana, que ocasionou a saída da sinalização vermelha em 2011, para 
amarelo em 2017, conforme análise semafórica dos indicadores. 

Destaca-se que o Plano de Ação da CES, como uma orientação de melhoria 
para a cidade, tem influenciado as ações do poder público, que não tem o Plano 
de Mobilidade que possa guiar as ações conforme planejamento, a curto, 
médio e longo prazo, entrelaçado à outras temáticas de desenvolvimento da 
cidade.

Em decorrência do processo de desenvolvimento urbano e econômico, 
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Goiânia se tornou a centralidade da Região Metropolitana, composta por 
13 municípios e uma população estimada de 2.173.141 habitantes6, que 
correspondem a aproximadamente 36% do total do estado. O transporte 
coletivo metropolitano adquiriu melhor consistência em 2008 por meio da 
Rede Metropolitana de Transporte Coletivo de Goiânia - RMTC Goiânia, que 
é um consórcio de empresas, pública e privadas, responsável pela gestão 
e oferta do transporte coletivo nesta região. Porém destaca-se que também 
não há um Plano Metropolitano de Mobilidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como uma cidade ainda jovem e com dinâmicas de grande metrópole, 
Goiânia busca se desenvolver e resolver seus problemas com apoio do BID, 
instituições de ensino e pesquisa, e sociedade civil.

Os Indicadores de Mobilidade Urbana e Transporte Público perpassam 
pelos critérios de levantamento das Cidades Emergentes e Sustentáveis, 
e configuram-se como elementos de alto grau de importância para o 
desenvolvimento da cidade, visto que sofrem impactos de outras variáveis, 
tais como uso do solo, ambientais e sociais, estando diretamente relacionados 
à qualidade de vida da população e desenvolvimento econômico.

Portanto, é necessário um olhar integral sobre a cidade, entendendo que 
ações priorizadas em determinado setor podem produzir efeitos positivos em 
outras dimensões, beneficiando a cidade, pois a “mobilidade urbana garantida 
pelo Estado por meio de programas e políticas públicas includentes revela-
se como um direito fundamental condicionante de outros direitos; um direito 
que, se não observado, inviabiliza inúmeros outros” (PEREIRA, 2016, p.26).

Assim, pode-se concluir que na questão da Mobilidade Urbana e Transporte 
Público, Goiânia tem apresentado uma evolução no planejamento e nas 
ações por meio das orientações da iniciativa de Cidades Emergentes 
e Sustentáveis, embora estas sejam emergenciais e pontuais, fato que 
evidencia a necessidade da elaboração da Política Municipal de Mobilidade 
Urbana como instrumentalização para atuação do Direito Urbanístico, 

6  IBGE, 2010.
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avançando na construção de uma legislação que busca soluções que 
impactem positivamente na qualidade de vida da população, garantindo o 
direito de acesso à cidade e o uso do espaço público, como premissa de 
inclusão social, e o desenvolvimento econômico da cidade.

Pode-se afirmar que a atuação do poder público por meio dos instrumentos 
previstos nas normas do Direito Urbanístico está diretamente relacionada 
à garantia dos direitos fundamentais, a fim de que se cumpra a verdadeira 
função social da cidade. Assim, a mobilidade urbana caracteriza-se como um 
instrumento fortalecedor da inclusão social e que possibilita cumprir a função 
social do espaço urbano dentro da cidade.

Logo, o direito à mobilidade urbana pode ser vislumbrado como inserido no [...] 
contexto do direito urbanístico, na medida em que o deslocamento do cidadão 
nos espaços urbanos constitui exercício de direito fundamental componente 
da própria ideia de habitação e ocupação das cidades e acesso a todos os 
benefícios que lhe são próprios e característicos  (PEREIRA, 2016, p.24).

Em Goiânia as ações já executadas e em ampliação, como: implantação 
de corredores preferenciais para transporte público, com intuito de diminuir 
atrasos e melhorar a qualidade do sistema, evidencia a priorização do coletivo 
no uso do espaço público; a adequação das calçadas, melhora a circulação 
de pedestres e pessoas com necessidades especiais, além de facilitar o 
acesso ao transporte coletivo.

A instalação de infraestrutura para ciclistas favorece o uso de transporte não 
poluente, que não degrada a cidade, melhorando a saúde da comunidade. 
O trânsito também apresenta melhora da circulação e fluidez nas vias, por 
meio de controle de velocidade e moderação do tráfego, evidenciando o uso 
do espaço viário de forma planejada, projetada e gerida.  Porém, ainda há 
pontos importantes para serem tratados e resolvidos, como: a efetivação da 
implantação do BRT e VLT, e a regularização do estacionamento nas vias.

Ressalta-se que o processo de planejamento da Mobilidade Urbana e 
Transporte Público é contínuo e dinâmico. Portanto, compreender, monitorar 
e controlar os indicadores da plataforma Cidades Emergentes e Sustentáveis 
é fundamental para melhor direcionamento das ações governamentais 
focadas na qualidade de vida da população e desenvolvimento econômico 
goianiense, além de configurar-se como um banco de dados. Assim, os 
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indicadores podem revelar como as políticas públicas desenvolvidas na 
cidade estão sendo efetivas ou não. É importante ressaltar que política 
urbana fundamentada em um sistema de acompanhamento e monitoramento 
de indicadores possibilita a priorização de áreas temáticas, a formulação 
de plano de ação a curto, médio e longo prazo e orientação de tomada de 
decisões.

Estabelecer políticas de ordenamento territorial, seguindo os princípios de 
uso, ocupação e parcelamento do solo, também impactam diretamente na 
mobilidade urbana. Pois, uma cidade desordenada, sem controle por parte 
das políticas urbanas e da gestão do governo municipal, gera na cidade 
desigualdades sociais, impactos ambientais e irregularidades no espaço 
urbano. Evidencia-se que a mobilidade urbana bem planejada, com sistemas 
integrados e sustentáveis, garante o acesso dos cidadãos às cidades e 
proporciona qualidade de vida e desenvolvimento econômico, pois o transporte 
coletivo e de cargas é um importante instrumento de direcionamento do 
desenvolvimento urbano. 

Deve-se evidenciar a necessidade do cumprimento das políticas urbanas e 
atuação do Direito Urbanístico para o desenvolvimento contínuo e integral da 
cidade, em garantia dos direitos sociais, ambientais e políticos. De modo que 
haja atuação interdisciplinar de urbanistas e cultores do direito urbanístico 
com objetivo de organizar a convivência das pessoas, focando na qualidade 
de vida da população e desenvolvimento econômico.
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Resumo

Este trabalho visa reacender as discussões sobre as necessidades de uma população 
que vive dia-a-dia conformada pelo que têm, e depende do poder público para suprir 
suas carências econômicas e qualidade do habitat. Percebe-se que, quando não há 
questionamentos por parte do olhar crítico externo, a invisibilidade se apropria destes 
agentes produtores do espaço e o direito de expressão se configura quase inexistente. 
Será apresentada a conformação física do Jardim Nova Esperança, local este, situado 
em uma região de Goiânia, que manifesta características de segregação e exclusão 
social. Desenvolveu-se a atenção ao morador deste bairro, suas necessidades, suas 
dificuldades e suas reações. Sobre este espaço urbano foram realizadas análises para 
compreender seu urbanismo, seu surgimento, suas raízes e os problemas enfrentados 
na atualidade. Esta investigação pretende proporcionar uma perspectiva de melhorias 
deste espaço onde as pessoas possam usufruir de uma melhor infraestrutura e ter 
mais oportunidades. Demonstra-se que insatisfações se revertem em feitos urbanos. 
Reflete-se a respeito da salubridade dos ambientes públicos e a relação destes com 
os indivíduos. Investiga-se porque este espaço urbano é o que é hoje, expondo-se 
ao dilema: as demandas de uma comunidade, e a desatenção do poder público. 
Mesmo com estes desafios há pessoas em diferentes pontos deste bairro que estão 
buscando uma melhor qualidade de vida, sendo formadores de uma memória coletiva 
reverberante. Espera-se que a partir deste estudo haja despertares e incentive o 
cidadão comum a estar mais próximo dos seus direitos.

PALAVRAS-CHAVE: Goiânia; Jardim Nova Esperança; Qualidade do 

habitat

Abstract

This work aims to rekindle the discussions about the needs of a population that lives day 
by day conformed by what they have, and depends on the public power to meet their 
economic needs and habitat quality. It is perceived that, when there is no questioning 
by the external critical eye, invisibility appropriates these agents producing space and 
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the right of expression is almost non-existent. The physical conformation of Jardim 
Nova Esperança will be presented, located east, located in the northwest region of 
Goiânia, which shows characteristics of segregation and social exclusion. Attention has 
been paid to the residents of this neighborhood, their needs, their difficulties and their 
demands. On this urban space analyzes were carried out to understand its urbanism, 
its emergence, its roots and the difficulties faced in the present time. It reflects on 
the salubrity of the environments and the relation of these with the individuals. It is 
also investigated why this urban space is what it is today, exposing the dilemma: the 
demands of a community, and the inattention of the public power. Even with these 
challenges there are people in different parts of this neighborhood who are seeking a 
better quality of life, forming a reverberant collective memory. It is hoped that this study 
will awaken and encourage the average citizen to be closer to their rights.

KEYWORDS: Goiânia 1; Jardim Nova Esperança 2; Quality of habitat 3

JARDIM NOVA ESPERANÇA: DOS MOVIMENTOS DA INVASÃO AOS 
DESAFIOS DOS HABITANTES FRENTE AO ATUAL URBANISMO 

AS AÇÕES DE MUDANÇAS PERDURAM PARA MELHORIAS DIANTE 
DAS INDIFERENÇAS

INTRODUÇÃO

Os bairros eram uma forma mais rudimentar de organização populacional 
sem qualquer preocupação política, conforme estudos de Lewis Mumford 
(1954), historiador estado-unidense. Ironicamente, na contemporaneidade 
esta teoria se aplica à imagem de bairros como o Jardim Nova Esperança, em 
Goiânia, porque seus moradores carecem de ações políticas que melhorem 
sua região, pois os anos passam e nota-se que o poder público permanece 
alheio às questões fundamentais que os afligem.

O bairro é a unidade mínima de urbanização, é uma comunidade dentro 
de uma cidade ou município. O urbanista deve lidar com essa comunidade 
diretamente como um político que tem ideais e soluções imediatas, e sua 
atenção deve estar voltada para assuntos ligados ao local, bem como, para 
seus usuários.

Como agente que faz e refaz a cidade o Estado atua também na organização 
espacial da cidade. Sua atuação tem sido complexa e variável tanto no 
tempo como no espaço, refletindo a dinâmica da sociedade da qual é parte 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lewis_Mumford
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Urbaniza%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
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constituinte (CORRÊA, 2005). Surge a pergunta: que organização e atuação 
são estas? onde a conformação física e paisagística não são valorizadas, 
como nos bairros periféricos de Goiânia. Onde há o apelo por um lugar mais 
leve ao tráfego, onde busca-se apreciar paisagens que instigam a pensar, a 
refletir, a sentir a mensagem transmitida pelo local, a ligar os sentidos, como 
o tato e o olfato.

O Estado dispõe de um conjunto de instrumentos que pode empregar em 
relação ao espaço urbano, entre eles: investimento público na produção do 
espaço, através de obras de drenagem, desmontes, aterros, e implantação 
de infraestrutura (CORRÊA, 2005). Esta teoria é bela, mas utópica em muitos 
bairros, o espaço urbano não é cuidado, não é abraçado por este agente 
social como deveria ser segundo os livros e as leis. 

Os grupos sociais excluídos são aqueles que não possuem renda para pagar 
o aluguel de uma habitação digna e muito menos para comprar um imóvel. A 
estas pessoas restam como moradia: cortiços, sistemas de autoconstrução, 
conjuntos habitacionais fornecidos pelo agente estatal e as degradantes 
favelas. As três primeiras possibilidades habitacionais pressupõem uma 
vinculação a um agente sem, no entanto, ocasionar transformação da 
camada populacional excluída em agente modelador do espaço urbano. É na 
produção da favela, em terrenos públicos e privados que os grupos sociais 
excluídos tornam-se, efetivamente, agentes modeladores. A ocupação destes 
terrenos que dão ensejo à criação das favelas é uma forma de resistência 
à segregação social e sobrevivência ante a absoluta falta de outros meios 
habitacionais (CORRÊA, 2005).

Para compreender a atual realidade de um bairro e seu povo é necessário 
conhecer o seu passado. E se questionar quem são os produtores e os 
consumidores deste espaço, de onde essas pessoas vieram, o que queriam 
quando transformaram este sítio. 

Buscou-se formar, inicialmente, um leque de conteúdos para obter um 
resultado mais diverso. Foram elaborados textos, fichamentos, documentos e 
pesquisas sobre o bairro Jardim Nova Esperança. Sucessivamente, trabalhos 
de campo foram realizados com a participação de pessoas de diferentes 
faixas etárias, em vários pontos do bairro. Residentes e frequentadores 
participaram das entrevistas e contribuíram com suas observações.
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Os autores Aristides Moysés (2004), Maria Visconde (2007) e Michelle 
Barroso (2014) descrevem os agentes sociais excluídos e concordam que 
as desigualdades sociais se enraízam em lugares segregados que surgem 
a partir da ausência de um bom planejamento por diversas causas, muitas 
das quais podem ser sintetizadas no nosso modo de vida capitalista que 
pressupõe a existência de trabalhadores e patrões, ricos e pobres, classes 
sociais servidas e outras excluídas.

Michelle Barroso (2014) e Heitor Frúgoli (1995) trazem à tona o aspecto 
da invisibilidade que cobre as classes sociais excluídas, ressaltando que a 
história de um povo envolve lutas diversas. Eles também discutem sobre os 
impactos destes agentes na composição de espaços urbanos. Tendo estes 
referenciais teóricos, nos quais se ressaltaram reflexões congruentes e 
teorias que se identificaram com o contexto do bairro em estudo, a abordagem 
metodológica desenvolvida foi a dialética. Os procedimentos metodológicos 
envolveram a pesquisa bibliográfica, entrevistas e questionários com a 
população do bairro, objeto deste estudo, avaliação dos dados colhidos e 
a confrontação dos resultados com as realidades apresentadas por estes 
autores entre as considerações finais.

1. O HISTÓRICO E O MOMENTO ATUAL DO BAIRRO

O processo de ocupação do bairro Jardim Nova Esperança teve início 
com a invasão da Fazenda Caveiras, situada na saída Noroeste da cidade 
de Goiânia, de propriedade das empresas Goiarroz Ltda e Carfape S/A. 
Aproximadamente 2.588 famílias ocuparam esta área de aproximadamente 
22 alqueires (BARROSO, 2014).

O jornal O Popular do dia 20 de julho de 1979 (apud – BARROSO, 2014), 
destaca a notícia intitulada de “Súbito, milhares invadem área em Goiânia”, 
que informou sobre a ocorrência da ocupação coletiva desta fazenda, 
contemplando a sua construção e os condicionantes ideológicos de 
resistência dos posseiros.

A ocupação da Fazenda Caveiras ocorreu no mês de julho de 1979 e o 
processo de regularização fundiária relativos à Legalização Jurídica do 
Loteamento Jardim Nova Esperança perdurou após esta data (BARROSO, 
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2014).

De acordo com Rodrigues (1990), no mês de julho esta terra foi ocupada 
por pobres trabalhadores, que estavam sem saída, porque o custo de vida 
massacrava suas vidas, com ferramentas simples, loteou-se grande parte 
da área, e depois de ser habitada, apareceram os pretensos donos, e a 
esperança foi sendo tirada pela aliança entre a firma Goiarroz e a Cagigo 
para tomar os abrigos, forjaram um documento do terreno para comprovar 
suas desistências, obrigando-os assinar na presença do policiamento.

Em 1996, a Prefeitura de Goiânia deu início ao processo de regularização 
fundiária do bairro Jardim Nova Esperança que beneficiou, aproximadamente, 
80% da população com a titulação de propriedade. A aprovação do 
parcelamento foi feita conforme Decreto de nº 2.571, em 13 de setembro de 
1996, e a lei de doação, de nº 7.782, aos ocupantes foi aprovada em 1998, 
pela Câmara Municipal de Goiânia (BARROSO, 2014).

O Jardim Nova Esperança foi o primeiro bairro surgido no município de 
Goiânia mediante ocupação territorial coletiva por mobilização social, cuja 
constituição perdurou por 21 anos de luta socioespacial. Esta história foi 
marcada por muita violência e conflitos com agentes contrários à ocupação 
da área devido a interesses particulares (BARROSO, 2014).

Destaca-se o Jardim Nova Esperança como uma resposta sociológica à 
forma disciplinadora e excludente do planejamento urbano que resultou nas 
contradições sociais urbanas, em meados da década de 1970 (LEFEBVRE, 
1991; 1999).

Hoje, identifica-se o Jardim Nova Esperança como um bairro localizado na 
Região Mendanha ou Noroeste da cidade, consolidado e integrado à malha 
urbana do município de Goiânia, capital do Estado de Goiás. Segundo o 
IBGE (2010), foi classificado como área urbanizada, com 5.091 domicílios 
particulares permanentes, sendo que, desse total, 4.794 ou 94% são do tipo 
unifamiliar térreo, e 2.683 ou 52,7% são próprios e quitados (ALVES, 2015).

No que se refere a educação pública são dispostos à população o Colégio 
Robinho Martins de Azevedo, a Escola municipal Jardim Nova Esperança, o 
CMEI Jardim Nova Esperança, o Educandário Espírita Eurípedes Barsanulfo 
e alguns colégios particulares. Quanto a segurança, o bairro conta com o 16º 
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Distrito Policial. Em relação aos serviços de saúde, os moradores contam 
com o CAIS Cândida de Moraes e com o Hospital Estadual de Urgências da 
Região Noroeste de Goiânia Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL).

Este estudo justifica-se por três aspectos distintos: primeiro, pelo fato 
deste bairro se caracterizar por uma história de invasão coletiva, posterior 
regularização fundiária e hoje abrigar mais de 15.000 habitantes. Segundo: 
embora seja servido de serviços diversos e várias linhas de transporte 
coletivo, questiona-se o modo de vida da população do bairro e a imagem 
que esta tem do lugar, em função da sua precária urbanização. E terceiro: 
o sentimento e vontade dos atuais urbanos se mobilizarem de modo que 
remete os pioneiros que começaram a urbanizar e dar um destino, um sentido 
para esta localidade.

2  QUESTÕES RELEVANTES

A realidade apreendida da pesquisa de campo realizada no Bairro Jardim 
Nova Esperança suscita as seguintes questões: verificou-se por meio de 
pessoas mais antigas no bairro, que, praticamente, a maioria da população 
original não reside mais no setor.

Se os moradores da época da invasão lidavam com um assentamento de 
aspectos rurais, hoje os novos moradores se relacionam com uma paisagem 
pobre, mas, eminentemente, urbana.

Entre as demandas manifestadas, estão: rede de esgoto doméstico que 
atenda todos os moradores e a redução do número de fossas..

Sobre as expectativas futuras, os moradores, em sua maior parte, desejam 
mais espaços verdes para caminharem, como parques e praças, e, além 
disto, anseiam por um espaço sociocultural e esportivo.

QUALIDADE DE VIDA, ARBORIZAÇÃO E PAISAGEM URBANA

Segundo Sattler (1992), a arborização urbana contribui para a preservação 
e melhoria da qualidade ambiental das cidades através de duas funções: a 
fisiológica e a psicológica. A função fisiológica está relacionada à melhoria das 
condições do solo, a regularização do ciclo hidrológico, limitando as trombas 
d´água a moderação dos extremos climáticos, a sobrevivência da fauna e a 
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redução dos níveis de poluição atmosférica. A função psicológica está ligada 
à quebra da monotonia das cidades, com a mudança do horizonte e com 
a manifestação de um ritmo natural, com cores relaxantes, possibilitando a 
renovação espiritual.

Com a construção exagerada de comércios e residências no bairro Jardim 
Nova Esperança, muitas árvores foram retiradas e praticamente inexistem 
ao longo da Avenida Central (Figura 1), uma das vias mais movimentadas e 
frequentadas pela população.

Figura 1 – Ausência de árvores na Avenida Central. Fonte: arquivo pessoal, 2016.

Esta avenida, apesar da pouca atratividade de lazer e de não propiciar bem-
estar para quem a percorre, é um dos pontos mais procurados no fim de 
semana, pois abriga comércios, como sorveterias (Figura 2) e lanchonetes, 
que estão entre as opções de lazer identificadas que reúnem um maior 
público.

 

Figura 2 – Sorveteria paralela à Av. Central em pleno final de semana. Fonte: arquivo pessoal, 2016. 

Como já referido, anteriormente, o bairro Jardim Nova Esperança foi 
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adensado sem o cuidado de se preservar e dialogar com a vegetação local. 
O comércio tomou conta das calçadas, e, assim como no Centro de Goiânia, 
a poluição visual está presente, pelo excesso de informações nos pontos de 
ônibus e nos letreiros que disputam os espaços em frente às lojas (Figura 3).

Também aqui não há um edifício ou uma história arquitetônica que expresse 
a identidade do local. As fachadas, calçadas e caminhos não conseguem 
promover as sensações agradáveis de um espaço atrativo e convidativo. 
Alguns pontos de ônibus não recebem manutenção e são alvo de colagens 
excessivas de propagandas e vandalismo. Na figura 4, um dos pontos de 
ônibus da Avenida Central não possui cobertura e mobiliário para acomodar 
os usuários do transporte coletivo, estes precisam sair da calçada e acenar 
até a rua para serem vistos pelo motorista. 

    
Figura 3 – Passageiros aguardam em um local desconfortável. Fonte: arquivo pessoal, 2016.            

Figura 4 – Ponto de ônibus precisando de cuidados. Fonte: arquivo pessoal, 2016.   
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A paisagem da Avenida Central do Jardim Nova Esperança (Figuras 5 
e 6) expressa bem uma passagem citada por Venturi (1977) em seu livro 
Aprendendo com Las Vegas: “A mensagem é rasteiramente comercial; o 
letreiro é mais importante do que a arquitetura. Isso se reflete no orçamento 
do proprietário. O letreiro na frente é uma extravagância vulgar, os prédios 

nos fundos, uma necessidade modesta. O que é barato aqui é a arquitetura”.

     

Figura 5 – Fachadas cegas e comércios. Fonte: arquivo pessoal, 2016.                     
        

                                                         

 Figura 6 – Painéis x Arquitetura. Fonte: arquivo pessoal, 2016.                                         
                                     

Pelas ruas do Jardim Nova Esperança, o caminhar é o apenas caminhar, não 
há a contemplação e sombreamento presentes ao se fazer isto.

Quem visita o bairro, ao trafegar pela Avenida Central, percebe que há 
poucos pontos de descanso, fruição ou lazer, apenas dois espaços aparecem 
em cena: a praça Robinho Martins de Azevedo (Figuras 7, 8 e 9) e uma área 
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verde pública em fase de melhorias (Figuras 10 e 11).

Esta praça tem dimensão pequena e no seu centro está arborizado com 
palmeiras, e oferecem pouca sombra. Não constitui um espaço atrativo, 
inclusive, porque os mobiliários urbanos se encontram danificados, há 
pichações e a ausência de cuidado, limpeza e manutenção imprime uma 
sensação pouco amigável. Pode-se observar, entretanto, que uma porção 
deste ambiente possui um design atraente com caminhos curtos sinuosos 
que atribuem graça à paisagem. Estão contíguos a este local, sorveterias, 
a Associação dos Moradores do Jardim Nova Esperança e o 16º Distrito 
Policial e na mesma quadra está o Colégio Robinho Martins de Azevedo, 
uma das instituições mais permissivas a fortalecer o protagonismo juvenil e 
propor ideias.

Figura 7 – Praça Robinho Martins de Azevedo. Fonte: arquivo pessoal (2018).

 

Figura 8 – Caminhos da Praça Robinho. Fonte: arquivo pessoal (2016).                                 

    



Planejamento Urbano

Figura 9 – Mobiliário degradado na Praça Robinho. Fonte: arquivo pessoal, (2016).                            

Figura 10 – Área verde pública com poucas árvores em volta do lago e sem identificação. Fonte: 
arquivo pessoal (2018).                       

Figura 11 – Habitantes mergulham e se distraem na área pública. Fonte: arquivo pessoal (2016).        
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CUIDADOS E ATENÇÕES DADAS AO BAIRRO JARDIM NOVA 
ESPERANÇA 

Observando a comunidade periférica urbana do Jardim Nova Esperança, 
voluntários do Projeto Renova Esperança incentivaram lideranças jovens 
e demais agentes do local para discutirem e proporem em grupo, planos 
que pudessem melhorar o contexto local e o cotidiano deles. Planejaram 
e realizaram juntos atividades em três pontos deste bairro: Colégio Martins 
de Azevedo, Praça Robinho Martins e Parque da Avenida Lago Azul com a 
Avenida Central. 

Em 2016, um policial do 16º Distrito Policial sugeriu a ideia de plantar 
flores em frente ao local do qual trabalham na Praça Robinho Martins de 
Azevedo. No segundo semestre de 2019 um grupo de voluntários do Projeto 
Renova Esperança, interessados em contribuir para o bairro e a vida de seus 
habitantes, teve a iniciativa de plantar mudas na Praça Robinho e em volta 
do lago da área pública localizada entre a Avenida Central e a Avenida Lago 
Azul, no Jardim Nova Esperança, convocando em diferentes partes deste 
bairro as pessoas para participarem (Figuras 12, 13, 14 e 15).

Figura 12 – Praça Robinho recebendo plantas e flores. Fonte: arquivo pessoal (2019).                   
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Figura 13 – Jovens plantando na Praça Robinho. Fonte: arquivo pessoal (2019).

Figura 14 – Flores recém plantadas na Praça Robinho. Fonte: arquivo pessoal (2019).  

Figura 15 – Árvore frutífera sendo plantada na área pública da Avenida Central com a Avenida 
Lago Azul, no bairro Jardim Nova Esperança. Fonte: arquivo pessoal (2019).  

Foi desenvolvido um trabalho para dar atenção ao lixo lançado na porta 
do Colégio Estadual Robinho Martins de Azevedo. Houve o diálogo entre 
mobilizadores do Projeto Renova Esperança e trabalhadores da feira que 
acontece em frente à esta instituição, sobre atuações ambientais e higiene 
da Av. Sol Nascente, meio em que ambos convivem. A intenção foi tratar a 
prática incomodante do descarte de lixo na porta do local de ensino, evitando a 
continuidade da mesma. Transmitindo a importância da colaboração de todos 
e reduzindo o lançamento de resíduos (Figuras 16, 17 e 18), apresentando 
a proposta de uma lixeira seletiva (Figuras 19 e 20) com destinação para a 
reciclagem que foi construída e instalada posteriormente.
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Figura 16 – Colégio Robinho Martins de Azevedo e Ginásio de Esportes com acúmulo de resíduos 
na calçada de ambos. Fonte: Google maps (2018).

Figura 17 – Feira Sol Nascente e pedestres da calçada do Colégio Robinho. Fonte: arquivo 
pessoal (2019).

Figura 18 – Estudante do Colégio Robinho realizando uma atividade sobre sensibilização e 
seletividade dos lixos gerados pela feira e os comércios. Fonte: arquivo pessoal (2019).

Figura 19 – Lixeira de coleta seletiva instalada na calçada do Colégio Robinho e da feira.  Fonte: 
arquivo pessoal (2019).

Figura 20 – Lixeira de coleta seletiva sendo utilizada pelo Colégio Robinho e trabalhadores da 
àrea. Fonte: arquivo pessoal (2019).

Foram confeccionados os jardins verticais (Figura 21) no Colégio Martins de 
Azevedo acompanhados das intenções de instruir sobre o bom hábito de lidar 
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com o verde, estimular a prática em plantar e cultivar, para gerar a higiene 
mental, a proximidade com a natureza, o conforto térmico do ambiente e 
o bem-estar dos envolvidos, desenvolvendo a atenção para o reúso dos 

resíduos orgânicos e elementos recicláveis evitando o seu descarte imediato.

Figura 21 – Jardins verticais idealizados e instalados pelos alunos do Colégio Robinho em 
conjunto com o Projeto Renova Esperança. Fonte: arquivo pessoal (2019).

Os estudantes do Colégio Robinho Martins, desejaram que o ambiente estudantil perdesse o 
aspecto de frieza e marginalização (Figura 22). O estudante Yuri Pires desta instituição fez uma 
arte ao Projeto Renova Esperança (Figura 23). Os alunos criaram uma solução: atribuir ao Muro de 
acesso dos alunos à Instituição, um Grafite (Figuras 24, 25 e 26), que transmitisse boas energias 
e esperança por meio da arte, valorizando diferentes formas de pensar e de se expressarem cada

um à sua maneira.

Figura 22 – Muro do Colégio Robinho. Fonte: arquivo pessoal (2018).

Figura 23 – Arte do estudante Yuri Pires. Fonte: arquivo pessoal (2019).
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Figura 24 – Grafite sendo feito e identificação do nome sendo refeita no Muro do Colégio Robinho. 
Fonte: arquivo pessoal (2019). 

Figura 25 – Arte do grafiteiro Kaso somada à arte do estudante Yuri Pires no grafite do Muro do 
Colégio Robinho. Fonte: arquivo pessoal (2019).

Figura 26 – Os alunos ao passarem pelo portão do Colégio Robinho interagem com a arte urbana 
e suas mensagens. Fonte: arquivo pessoal (2019).

PIONEIROS E HABITANTES DO BAIRRO NA ATUALIDADE

Pela cidade encontramos fragmentos de criticidade e espírito de mudança, 
moradores e frequentadores do bairro Jardim Nova Esperança, como 
a Nazy de Sousa, o Valdeci Moraes, a Eva Eliane, os grafiteiros Jeferson 
Duraes (Kaso) e Jhonathan Pereira, estudantes do Colégio Robinho Martins 
de Azevedo como o Yuri Pires, o diretor Sr. Dolor, a coordenadora Suelma 
Candido, dentre outros, são agentes indiretos que colaboram para este meio. 

Andreia Vulcanes, secretária do Estado do meio ambiente e desenvolvimento 
sustentável no VII Seminário – O Ministério Público e a Gestão de Resíduos 
Sólidos e a Logística Reversa que aconteceu em Goiânia em 2019, comentou 
sobre a maneira de nós cidadãos nos comportarmos diante do efeito que 
causamos no meio ambiente. Segundo ela há a cultura de pensarmos que 
apenas o Estado resolverá questões nossas, assim, é preciso fazer ações 
para somar com o Estado. Viver em ambientes urbanos requer gestão, 
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educação e coletividade.

Em 2019, realizou-se em Goiânia – GO, o 1º Seminário Goiânia a contrapelo: 
história urbana, movimentos sociais e informalidade, havendo a participação 
dos pioneiros do Jardim Nova esperança: Edmar Joaquim (artista plástico), 
Gilmar (músico), Geralda Santa Bárbara (Socióloga, professora) e Maria de 
Jesus Rodrigues (escritora, professora).

Segundo a socióloga Geralda Santa Bárbara, pioneira do bairro, o formato do 
mapa do bairro continua o mesmo de quando eles desenharam, e demarcaram 
no início. Ela cita o papel importante das Obras Sociais do Centro Espírita 
Irmão Áureo (OSCEIA), uma associação civil beneficente, sem fins lucrativos 
que visa promover a assistência social e a educação, tem sua sede no Jardim 
Nova Esperança, local em que realiza diversas atividades de amparo à 
comunidade, com foco na família em risco social. Ela fala que a questão das 
drogas é um dos fatores que mais preocupa os habitantes.

De acordo com a escritora Maria de Jesus Rodrigues, pioneira do bairro, hoje 
ainda acontecem movimentos no Jardim Nova Esperança que eles participam, 
atualmente os pioneiros não moram neste bairro, mas comemoram uma vez 
ao ano o dia 4 de outubro, aniversário do Jardim Nova Esperança.

Edmar Joaquim, artista plástico e pioneiro do bairro, fala que desejam 
construir um Museu para resgatar a memória e compartilhar a história do 
local.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Bairro Jardim Nova Esperança possui uma história de lutas onde pessoas 
carentes enfrentaram muitos desafios e desavenças para conseguirem um 
pedaço de terra para viver. Foram vencedores porque conquistaram os títulos 
de propriedade que tanto ansiavam em solo urbanizado, onde, ainda que 
de forma precária em alguns aspectos, desfrutam de vários equipamentos e 
serviços públicos. Esta região, contudo, se configura como um espaço com 
muitas demandas e a população persiste em lutar para viver melhor, com 
mais conforto e tranquilidade. 

Os moradores que o habitam são agentes produtores daqueles espaços, mas 
também são dependentes da ação do governo municipal quanto aos cuidados 
com aquela área da cidade. Suas solicitações englobam infraestrutura, 
saneamento básico, paisagismo, conforto térmico e a instalação de 
equipamentos urbanos de lazer. 

Os entrevistados possuem uma mentalidade voltada para um modo de vida 
muito simples. Os moradores mais novos não precisaram demarcar terrenos 
e dormir provisoriamente em lonas, como os que vieram de antepassados 
sofridos, e se preocuparam apenas em construir uma casa em terra batida 
e em criar um bairro do zero. O morador atual reconhece o urbanismo árido, 
apesar do dinamismo urbano identificado pelo comércio ativo, fluxos de 
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pedestres, carros e coletivos, manifesta seus anseios e enfrenta o grande 
desafio da espera para que estes sejam atendidos. 

É delicado lidar com a cidade, ela tem que se desenvolver, mas esse 
desenvolvimento tem que ser pensado e gradual, tem que haver sensibilidade 
e ter um urbanismo voltado para as pessoas e ecossistema.

Quanto aos aspectos não alcançados está o aprofundamento em buscar 
diálogos com os responsáveis pelo projeto urbanístico do bairro, além 
de averiguar o parecer dos responsáveis pela manutenção e melhoria da 
infraestrutura e aparência urbana atual. 

Diante desta investigação fica o desejo de proporcionar uma perspectiva de 
melhorias deste espaço onde as pessoas possam usufruir de uma melhor 
infraestrutura, ter mais cultura e lazer. Enseja-se que estudiosos e moradores 
possam entrar em contato com este estudo e reflitam sobre este lugar, sendo 
estimulados a propor novas explorações, obter mais investimentos e apoios 
de representantes sociais do governo que abracem o bairro.
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Resumo

O objetivo deste texto é trazer uma discussão sobre as transformações urbanas recentes 
no Brasil e o papel da assistência técnica em arquitetura e engenharia civil. As mudanças 
econômicas em curso em todo o mundo vêm ampliando a exclusão e a segregação 
socioespacial urbana. De forma marcante no Brasil, evidencia-se a precarização das 
condições de vida e, especialmente, das condições da habitação da população pobre 
que vive à margem nas periferias e favelas das cidades. Nesse contexto, entende-se 
que a Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social – ATHIS, Lei Federal 
nº. 11.888/2008, tendo completando já pouco mais que dez anos, se apresenta como 
um caminho possível de inclusão social urbana que deve ser teorizada e construída 
numa perspectiva filosófica científica contemporânea. Desse modo, ao mesmo tempo 
em que se disponibiliza a assistência técnica em arquitetura e engenharia acredita-se 
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ser possível estabelecer formas de articulação social e política da população excluída 
no sentido de enfrentamento da exclusão social. Nessa perspectiva, entende-se que 
é razoável aceitar que a ATHIS como instrumento de mobilização e organização da 
população com o objetivo de se criar territórios de esperança e resistência. A ATHIS se 
torna, então, a resposta “moebius” à luta política dos movimentos sociais de setores 
intelectuais e da sociedade civil organizada na conquista do direito à cidade. Este artigo 
traz uma breve discussão sobre o tema da Assistência Técnica para Habitação de 
Interesse Social, a partir de uma revisão bibliográfica que sintetiza o breve histórico da 
ATHIS e as condições das cidades brasileiras.

PALAVRAS-CHAVE: urbanização; assistência técnica; direito a cidade.

Abstract

The purpose of this paper is to bring a discussion about recent urban transformations 
in Brazil and the role of technical assistance in architecture and civil engineering. 
Ongoing economic changes around the world have been expanding urban socio-spatial 
exclusion and segregation. Strikingly in Brazil, the precariousness of living conditions 
and, especially, the housing conditions of the poor population living on the margins 
in the peripheries and slums of cities is evident. In this context, it is understood that 
the Technical Assistance for Social Interest Housing - ATHIS, Federal Law no. 11.888 
/ 2008, already completing a little over ten years, presents itself as a possible way 
of urban social inclusion that must be theorized and built in a contemporary scientific 
philosophical perspective. Thus, while providing technical assistance in architecture 
and engineering, it is believed that it is possible to establish forms of social and political 
articulation of the excluded population in order to face social exclusion. From this 
perspective, it is understood that it is reasonable to accept that ATHIS as an instrument 
of mobilization and organization of the population in order to create territories of hope 
and resistance. ATHIS then becomes the “moebius” response to the political struggle 
of social movements in intellectual sectors and organized civil society in the conquest 
of the right to the city. This article brings a brief discussion on the topic of Technical 
Assistance for Social Interest Housing, from a bibliographic review that summarizes the 
brief history of ATHIS and the conditions of Brazilian cities.

KEYWORDS: urbanization; technical assistance; right to town.

INTRODUÇÃO 

O problema do déficit habitacional e as condições precárias das habitações 
permanecem no Brasil como algo recorrentemente relacionado à falta de 
moradias dignas à população pobre. O direito à moradia está garantido na 
Constituição Federal de 1988, disposto em seu artigo 6°, no entanto, morar 
legalmente na cidade sempre foi muito caro, tornando-se inviável para a 
população de baixa renda que não tem condições de adquirir moradias a 
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partir do mercado imobiliário.

Dentre as leis, se tem ainda o Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 10.257 de 
10 de julho de 2001) define como regular a propriedade urbana de modo 
a garantir a moradia para a maior parte da população, visando combater a 
cidade humana e desigual. No entanto, o Estatuto da Cidade apresenta-se 
com uma boa eficácia jurídica, mas não social devido à existência de uma 
elite urbana patrimonial com grande poder político no Brasil (MARICATO, 
2010). 

O urbano, segundo Lefebvre (2001), é fruto de uma revolução pela qual a 
sociedade conhecida como industrial se transforma em uma comunidade 
urbana, prevalecendo à cidade sobre o campo. A pressão das massas luta 
pela conquista dos direitos inerentes à sociedade urbana, incrementando o 
direito à cidade. Sendo assim, Lefebvre (2001), expõe que “surgem direitos; 
[...] direitos das idades e dos sexos (a mulher, a criança, o velho), direitos 
das condições (o proletário, o camponês), direitos à instrução e à educação, 
direito ao trabalho, à cultura, ao repouso, à saúde, à habitação.” (LEFEBVRE, 
2001, p.116). 

O autor divide o urbanismo em três vertentes: a) o urbanismo dos arquitetos 
e escritores, caracteristicamente filosófico e ideológico, no qual se leva como 
escala “o mundial e o homem”; b) o urbanismo dos administradores ligados 
ao setor público (Estado), que é um urbanismo científico e tecnocrata, que 
não leva em consideração a cidade pré-existente e; c) o urbanismo dos 
promotores de venda, concebido e realizado para o mercado com visão no 
lucro, que é a venda de um lugar de felicidade, em que se têm não mais 
cidadãos, e sim consumidores de espaço.

Desse modo, o direito à cidade é complementar aos direitos individuais da 
sociedade e “não pode ser concebido como um simples direito de visita 
ou retorno às cidades tradicionais. Só pode ser formulado como direito à 
vida urbana, transformada, renovada” (LEFEBVRE, 2001, p.117-118, grifo 
do autor). Entretanto, atualmente, o aumento da exclusão e desigualdade 
social resulta em uma minoria qualificada ocupando as áreas centrais da 
cidade, enquanto que uma maioria com condições urbanísticas precárias 
moram em periferias ou ocupam áreas ambientalmente frágeis (ROLNIK E 
CYMBALISTA, 2000). 
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Não é por falta de leis ou planos que essas áreas são ocupadas, mas por 
falta de alternativas habitacionais para a população de baixa renda. São as 
áreas vulneráveis, protegidas por legislação ambiental que não interessam 
ao mercado imobiliário privado legal e restam para as moradias pobres. 
Desse modo, o mercado mais do que a lei (norma jurídica) é que define onde 
os pobres podem morar (MARICATO, 2010).

Além disso, o fenômeno da especulação imobiliária acentua mais ainda essas 
desigualdades sociais, à medida que concentra terras ou imóveis no núcleo 
da cidade, local já dotado de infraestrutura, empregos, etc., impossibilitando 
essas áreas de serem ocupadas por novas pessoas. Dessa forma, os 
empregos ficam concentrados no núcleo da cidade e as pessoas têm que se 
deslocar de grandes distâncias para ter acesso a esses serviços. 

Retomando sobre a função social, tanto na Constituição Brasileira de 1988 
quanto no Estatuto da Cidade, é assegurado o direito da propriedade privada, 
entretanto, a lei diz também que esse direito não é absoluto, pois tem que 
cumprir uma função social da propriedade. Desse modo, a retenção de 
terras ociosas urbanizadas eleva o custo do processo de urbanização e 
sua insustentabilidade, favorecendo a extensão das periferias (MARICATO, 
2010). 

Ademais, a revolução tecnológica e a globalização, as quais se impõem 
como uma fábrica de perversidades, com o desemprego crônico e o aumento 
da pobreza (SANTOS, 2001), apontam para espaços de lutas diferentes 
do até então praticados. É o contexto contemporâneo do direito à cidade. 
Um direito, “ao contrário de necessidades, carências e interesses, não é 
particular e específico, mas geral e universal, válido para todos os indivíduos, 
grupos e classes sociais.” (CHAUÍ, 2017, p. 34). Nesse contexto, a lei de 
Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social – ATHIS, Lei Federal 
nº. 11.888/2008 se apresenta como um caminho possível de inclusão social 
urbana que deve ser teorizada e construída numa perspectiva filosófica 
científica contemporânea.

TRANSFORMAÇÕES URBANAS RECENTES

A ordem industrial que teve início no final do século XVII na Europa Ocidental 



Planejamento Urbano

e se espalhou pelo mundo, se caracterizava, essencialmente, pela produção 
e consumo de massa de bens, sustentada por uma economia de aglomeração 
e pela constituição de Estados Nacionais. Na atualidade, a lógica da ordem 
financeira se torna dominante. É a ordem que se configura pela acumulação 
de dinheiro, facilitada pela criação de uma sociedade manipulada pelo desejo 
(DELEUZE, 1992), comandada por uma revolução tecnológica e apoiada em 
uma economia globalizada e neoliberal (HARVEY, 2004).

A produção da riqueza industrial que se realizava fundamentalmente pela 
disciplina na planta da fábrica e do ambiente construído da cidade onde 
eram produzidas e apropriadas a mais valia pelo proprietário capitalista, 
cede lugar para a acumulação financeira da riqueza que realiza-se, de forma 
privilegiada, por meio do controle do ciberespaço e das tecnologias de ponta 
que o acompanham (LEVY, 2014, 1999, 1996; SANTAELLA, 2003).

A financeirização é o modo como o capitalismo encontrou para enfrentar a crise 
de acumulação num contexto de virtualização e globalização da sociedade. 
A financeirização, portanto, é a forma renovada do capital permanecer com 
margens de lucros competitivas no mercado de valores. A financeirização, 
facilitada pelas tecnologias digitais de informação e comunicação, separa 
o capital da produção, permitindo atuar onde estão as oportunidades de 
realização das maiores margens de lucro. 

A cidade virtual não é mais uma narrativa restrita à literatura ou aos filmes 
de ficção científica, hoje é uma realidade que faz parte do cotidiano de 
todos. Antes, a cidade virtual era concebida como simulação da cidade do 
futuro. O ser humano era projetado como um híbrido formado por próteses, 
modificações genéticas, cirurgias plásticas e circuitos implantados, vivendo 
em “megacidades sombrias, superpovoadas repletas de megacorporações 
e iluminadas por luzes de neon” (OLIVEIRA, 2007, 45). A mente do cidadão 
das cidades virtuais e era uma extensão do computador, comandada por 
uma inteligência artificial criada pela interface entre o mundo digital e o 
pensamento humano.                                   

A imagem quimérica das cidades virtuais tornou-se real. Com certeza, 
atualmente o virtual fornece uma nova espacialidade para o urbano. As 
tecnologias digitais de comunicação e informação oferecem um “novo espaço 
de imersão e novas conexões para o corpo e o pensamento, geram uma nova 



Anais II SEPPAS - II Seminário de Planejamento, Paisagem urbana e Sustentabilidade 
04 a 06 de novembro de 2019

espacialidade para o humano” (OLIVEIRA, 2007, 46). O “cyber” deixou de se 
referir ao futuro tecnológico. É a parti dessa premissa que discutiremos, neste 
ensaio, as mudanças e possibilidade de intervenção no ambiente da cidade 
comandadas por uma inflexão econômica e tecnológica. 

O ambiente construído da cidade virtual perde em parte suas funções. A 
produção de bens deixa de ser principal mercadoria da economia capitalista, 
dando lugar, de forma privilegiada, a informação. O ambiente construído 
da cidade, lugar da produção, de circulação e consumo de bens materiais 
da economia industrial, passa a atender as demandas da realização do 
ciberespaço da cidade virtual. O ambiente construído passa a ser o lugar 
dos serviços, do comercio, dos negócios imobiliários em uma escala global 
competitiva e espetacular. O ambiente construído da cidade capitalista 
contemporânea vai ser organizado em função da dominação e controle 
do ciberespaço, numa perspectiva neoliberal que em princípio retira as 
responsabilidades sociais do Estado, flexibilizando a atuação do capital, em 
um ambiente virtual, desterritorializado, híbrido e nômade.

O ambiente construído da cidade se torna palco privilegiado dos serviços, do 
comércio e da produção imobiliária. Permanecem, as funções de produção, 
circulação e consumo de bens e serviços, mas, de forma econômica secundária. 
A renovação da cidade virtual vai se direcionar fundamentalmente para a 
criação de um espaço urbano flexível e virtual. Nesse sentido, o planejamento 
e urbanismo cartesiano que predominou na sociedade industrial, se tornaram 
instrumentos básicos da intervenção com uma lógica diferente, construída a 
partir da cidade pós-industrial: a cidade virtual.  

A competição desenfreada que decorre da financeirização da economia 
aumenta a exploração e precarização do trabalho em todo o mundo. A cidade 
virtual emergente necessita ser adaptada para acompanhar e garantir as 
transformações em curso. São adaptações agenciadas pelo Estado que 
por sua natureza capitalista promove modernização, atendendo muito mais 
aos interesses do capital do que os interesses da maioria da sociedade. O 
ambiente construído da cidade industrial, que era, por excelência, controlado 
pelo Estado com o objetivo de produzir e reproduzir o capital, se torna 
secundário, dando lugar ao ciberespaço flexibilizado e controlado pelo capital 
financeiro.
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As mudanças econômicas em curso em todo mundo vêm ampliando a 
exclusão e a segregação socioespacial urbana. A rápida urbanização brasileira 
criou um forte descompasso entre a população urbana e a sua capacidade 
de atendimento. Nesse sentido, são graves os problemas relacionados à 
infraestrutura das cidades, às condições da moradia e ao déficit habitacional. 
Este último vem se agravando e se ampliando, sem atendimento pelo poder 
público – são problemas que demandam uma rápida resposta técnica a 
essa situação, em sintonia com as transformações recentes na ordem 
urbana capitalista. De forma marcante no Brasil, evidencia-se a precarização 
das condições de vida e, especialmente, das condições da habitação da 
população pobre que vive nas cidades. 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA: BREVE HISTÓRICO

A assistência técnica é uma luta antiga da sociedade brasileira. É uma luta 
que nasceu com o objetivo assegurar o direito à arquitetura para milhões 
de brasileiros que constroem sua própria casa.  A questão da habitacional 
brasileira sempre foi uma preocupação dos arquitetos. Em 1963, essa 
preocupação reuniu os arquitetos um encontro que ficou marcado com o 
nome de “Seminário de Quitandinha”, realizado em São Paulo e no Rio de 
Janeiro pelo Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB). Neste seminário foram 
pensadas as bases da política urbana e habitacional para o país naquele 
momento, impulsionando a criação do Banco Nacional de Habitação (BNH), 
atualmente extinto (Manual para a Implantação da Assistência Técnica 
Pública e Gratuita a Famílias de Baixa Renda para Projeto e Construção de 
Habitação de Interesse Social). 

No ano de 1976, em publicação do Sindicato dos Arquitetos do Rio Grande do 
Sul (SAERGS) patrocinado pelo CREA/RS, foi criada a proposta de Assistência 
Técnica à Moradia Econômica, o Programa ATME. Ao longo dos anos 1980, 
na cidade de São Paulo, algumas experiências de assistência técnica coletiva 
de iniciativa dos movimentos sociais assessorados por equipes técnicas 
construíram conjuntos habitacionais em regime de autogestão e mutirões. 

A promulgação Constituição do Brasil, reconhecida como constituição cidadã, 
em 1998, a partir de uma emenda popular de iniciativa do Movimento de 
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Reforma Urbana (SOUZA, RODRIGUES, 2014; SOUZA, 2002) inclui um 
capítulo sobre política urbana, tratando dos instrumentos de reforma urbana 
e de função social da cidade (MARICATO, 2015, 2011). 

A partir do final dos anos 1990, algumas leis municipais foram criadas com 
o objetivo de assegurar a assistência técnica para projetos e execução da 
habitação popular. Foram iniciativas locais que em última análise discutiam 
a ideia da arquitetura e urbanismo de qualidades como direito do cidadão e 
dever do Estado. No meio acadêmico, tem início nesse momento o debate 
em prol da assistência técnica. As escolas de arquitetura começaram a 
desenvolver de uma forma embrionária iniciativas de extensão universitária e 
incluir em seus currículos questões referentes ao direito à cidade e habitação. 
No final dos anos 1990, a Federação Nacional dos Estudantes de Arquitetura 
e Urbanismo do Brasil (FENEA) criou o Escritório Modelo de Arquitetura e 
Urbanismo (EMAU), iniciativa de atuação acadêmica junto às comunidades 
de baixa renda.

Em 2000, a moradia tornou-se um direito universal do cidadão, garantido 
pela Constituição Federal. Em setembro de 2001, o Estatuto da Cidade 
(Lei 10.257/01) foi aprovado, após 11 anos de tramitação no Congresso. 
Esta lei criou o instrumento da assistência técnica e jurídica gratuita para a 
população que não possui condições financeiras de ter acesso à arquitetura 
e engenharia de mercado. O Estatuto da Cidade se tornou um importante 
marco para a política urbana no País. Inúmeros foram os planos diretores 
de desenvolvimento urbano elaborados com a participação da população, 
incorporando os instrumentos jurídicos para o enfrentamento das diferenças 
urbanas, mas que não foram aplicados em sua abrangência (ROLNIK, 2015).

Em 2008, é promulgada a Lei 11.888/2008, conhecida como a Lei da 
Assistência Técnica à Moradia de Interesse Social (ATHIS), assegura às 
famílias de baixa renda assistência técnica pública e gratuita ao projeto e 
à construção de habitação de interesse social. A Lei da ATHIS é fruto dos 
esforços de vários profissionais de arquitetura e urbanismo que lutaram pela 
sua implementação ao longo de décadas. A ATHIS, portanto, representa 
uma reivindicação antiga pelo direito à moradia, à cidade e à arquitetura e 
urbanismo para todos, iniciando uma compreensão diferente no processo de 
urbanização das cidades brasileiras: a luta pelo direito à cidade (LEFEBVRE, 



Planejamento Urbano

2001). 

Nesse contexto, entende-se que a ATHIS se apresenta como um caminho 
possível de inclusão social urbana que deve ser teorizada e construída 
numa perspectiva filosófica científica contemporânea. Desse modo, ao 
mesmo tempo em que se disponibiliza a assistência técnica em arquitetura e 
engenharia acredita-se ser possível estabelecer formas de articulação social 
e política da população excluída no sentido de enfrentamento da exclusão 
social.

UMA VELHA IDEIA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA CIDADE DIFERENTE

Passados mais de trinta anos da formulação da proposta de implantação 
da Assistência Técnica de Habitação de Interesse Social (ATHIS), elaborada 
inicialmente pelo Sindicato dos Arquitetos do Rio Grande do Sul, e quase dez 
anos da aprovação da Lei Federal nº 11.888/2008, ainda permanece a sem 
regulamentação e institucionalização. O enfrentamento político da questão 
da habitação social no Brasil, travado durante todos esses anos se torna 
evidente, indicando que a batalha por melhores condições habitacionais 
continua. O que muda hoje é o espaço da luta, que passa dos movimentos 
sociais urbanos tradicionais, para o espaço virtual, onde o ativismo e 
resistência organizados em rede demonstram que a questão da habitação 
de atenção social pode se constituir em espaços de esperança (CASTELLS, 
2013; HARVEY, 2004).

As tecnologias digitais de informação e comunicação, juntamente com as 
transformações em curso na sociedade urbana se juntam para criar novas 
formas de planejamento e urbanismo no sentido de intervir na cidade virtual 
que se apresenta. São, principalmente, transformações relacionadas com a 
pobreza, desigualdade e exclusão socioespacial que têm se agravado com a 
globalização financeira neoliberal. Assim, adota-se como princípios o direito 
universal à cidade, incorporado à constituição federal em 2000, quando a 
moradia passa a ser responsabilidade do Estado, e a assistência técnica 
gratuita, garantida em lei, propõe-se a retomada da assistência técnica. Trata-
se de uma velha ideia renovada para a construção de uma cidade diferente. 

Nessa perspectiva, a assistência técnica gratuita passa a ser abordada como 
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política de saúde pública, viabilizada com a utilização de tecnologias de ponta 
e a constituição de um ciberespaço público (LEVY, 2014), formado por redes 
abertas sociais de conexão dos problemas habitacionais de atenção social. 
A ATHIS se torna, então, o caminho coerente para a formação um espaço 
de mobilização política, de atualização criativa de soluções das questões 
urbanas e promoção da assistência técnica em tempo real. Trata-se de 
um ciberespaço formado pela adesão voluntária da população entorno das 
dificuldades habitacionais, composto por um banco de dados, por plataformas 
de soluções colaborativas e a pela criação de redes de resistência. A 
assistência técnica se converte, então, em uma tecno política social capaz 
de atender às demandas da sociedade como resistência e resposta ao direito 
universal à cidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao mesmo tempo em que se disponibiliza a assistência técnica em arquitetura e 
engenharia, acredita-se ser possível estabelecer formas de articulação social 
e política para a população urbana excluída no sentido de enfrentamento 
da exclusão social. Nessa perspectiva, entende-se que é razoável aceitar a 
ATHIS como instrumento de mobilização e organização da população com o 
objetivo de se criar territórios de esperança e resistência. 

A lei da Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social se mostra 
como complementar às leis da Constituição Federal e do Estatuto da Cidade, 
sendo uma maneira prática de tornar essas leis eficazes. Além disso, é 
uma maneira de possibilitar a melhoria das inúmeras construções precárias 
existentes no Brasil, que crescem anualmente e mantém seus moradores 
em condições de pobreza e de clara falta de interesse do poder público em 
mudar essa situação. A ATHIS se transforma, então, em resposta “moebius” 
à luta política dos movimentos sociais de setores intelectuais e da sociedade 
civil organizada na conquista pelo direito à cidade.
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Resumen

El presente trabajo expresa los resultados de una experiencia en docencia de posgrado 
desarrollada en el marco de un programa de intercambio universitario, cuyo principal 
objetivo es complementar la formación docente. Desarrollada en la Faculdade de Artes 
Visuais - Universidade Federal de Goiás (FAV-UFG) en el marco del Programa Escala 
Docente (PED) de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM), la expe-
riencia estuvo centrada en visibilizar el potencial, alcance y la utilidad de los Sensores 
Remotos, la Fotogrametría Digital y las Tecnologías de Información Geográfica en los 
estudios urbanos y territoriales. 

Las actividades se llevaron a cabo a lo largo de tres jornadas de trabajo en la FAV, 
empleando la primera de ellas para el dictado de una conferencia de presentación de la 
temática y las dos restantes para el desarrollo de un workshop, en el que se desarrolla-
ron y pormenorizaron los fundamentos teórico-metodológicos que sirvieron de sustento 
al abordaje de dos ejercicios prácticos llevados a cabo por los participantes, utilizando 
tres herramientas informáticas. 

Los resultados de la experiencia se exponen desde el enfoque pedagógico y desde el 
académico. En el primer caso, dando cuenta de las múltiples relevancias que puede te-
ner este conjunto de herramientas al ser incorporadas en los procesos de desarrollo de 
trabajos de posgrado de alumnos de la FAV. Por otra parte, se presentan los resultados 
académicos de la experiencia de movilidad, exponiendo los avances preliminares de un 
estudio comparativo entre las ciudades de Resistencia y Goiânia, al que se decidiera 
dar inicio a partir del intercambio y discusiones surgidas en el marco de la movilidad. 

PALAVRAS-CHAVE: Programa Escala Docente; Movilidad Docente; Sensores Remo-
tos. 
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Abstract

The aim of this article is to present the results of an experience in postgraduate teaching, 
developed under a university exchange program (Escala Docente Program -PED- of 
the Asociación de Universidades Grupo Montevideo -AUGM-), whose main objective is 
to complement the teacher training. The experience took place at the Faculdade de Ar-
tes Visuais - Universidade Federal de Goiás (FAV-UFG) and focused on making visible 
the potential, scope and usefulness of Remote Sensing, Digital Photogrammetry and 
Geographic Information Technologies in urban and territorial studies.

The activities were carried out during three days at the FAV, using the first one on a 
conference to present the subject, and the remaining two developing a workshop where 
the theoretical and methodological framework served as foundation for the participants 
to solve two practical exercises in wich they were asked to use three informatic tools.

The results of the experience are presented through a pedagogical and academic 
approach. In the first case, by rendering account of the relevance that this set of tools 
had when incorporated into the processes of postgraduate work of students of the FAV. 
On the other hand, the academic relevance lies on the preliminary advances of a com-
parative study between the cities of Resistencia and Goiânia, which stemmed from the 
exchanges and discussions with the teachers and researchers of the FAV during the 
mobility program.

KEYWORDS: Escala Docente Program; Teaching Mobility; Remote Sensing.

INTRODUCCIÓN 

Creada en 1991, la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM) 
constituye una red de universidades públicas de Argentina, Bolivia, Brasil, 
Chile, Paraguay y Uruguay que, en razón de las semejanzas de sus estructu-
ras académicas y su carácter público, comparten la vocación de cooperación 
e integración en unos términos recíprocos, orientados hacia la consecución 
de unos mayores niveles de calidad, excelencia y pertinencia en la educación 
superior de gestión pública. 

Es en el marco de cooperación e integración regional entre las distintas uni-
versidades que integran la Red que, el Programa ESCALA Docente (PED), 
promueve la movilidad e intercambio de docentes e investigadores con el 
objeto de completar o complementar su formación, a la vez que para enta-
blar o profundizar distintos tipos de relaciones académicas entre las partes 
asociadas. 

Con todo, el PED persigue tres fines u objetivos fundamentales: 
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	 Contribuir al fortalecimiento de la capacidad docente, científica y 
tecnológica de las Universidades de la Asociación;

	 Contribuir a la consolidación de masas críticas de investigadores en 
áreas estratégicas de interés regional;

	 Promover la cooperación interinstitucional entre las universidades 
de AUGM, compartiendo los equipos de docencia e investigación de 
las Instituciones participantes.

El Programa contempla como categorías de aplicación la de Docente Novel, 
destinada al completamiento o complementariedad de la formación, y la de 
Docente Formado, enfocada en las funciones de enseñanza, investigación, 
extensión y gestión universitaria, a la vez que promoviendo actividades de 
posgrado, asistencia técnico-científica, apoyo a formación de docentes, coo-
peración en temas de gestión, etc. 

La experiencia de movilidad que aquí se presenta fue llevada a cabo dentro 
de la categoría para docentes formados, en la Faculdade de Artes Visuais 
(FAV) de la Universidade Federal de Goiás (UFG), más específicamente en el 
marco del Programa de Pós-Graduação, Projeto e Cidade (PPGPC), que en 
el sistema brasileño de educación superior posee el nivel de maestría. 

En ese contexto se llevaron a cabo una conferencia y un workshop. Ambas 
actividades se desarrollaron en tres instancias o encuentros y en un total de 
15 hs. 

El andamiaje teórico-disciplinar y soporte práctico transferido a los participan-
tes en las citadas instancias fue elaborado en articulación con un Proyecto 
de Investigación financiado por la Secretaría General de Ciencia y Técnica 
(SGCyT) de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE). Este proyecto, 
denominado “Detección y medición de cambios en las coberturas de la tierra 
en la Provincia del Chaco mediante Tecnologías de Información Geográfica 
en el periodo 1990 y 2020”, se encuentra radicado en el Departamento de 
Geografía de la Facultad de Humanidades de la UNNE y su nómina de par-
ticipantes está integrada por investigadores de otras cuatro facultades de la 
UNNE (Arquitectura, Ciencias Económicas, Derecho e Ingeniería). 

Además del fuerte interés del proyecto por mantener una conformación y 
enfoque de trabajo multidisciplinario, su objetivo fundamental radica en la 
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generación de información georreferenciada uniforme y de calidad con el fin 
de analizar, a partir de aquella, las dinámicas espaciales de las coberturas y 
usos de la tierra en la provincia de Chaco, Argentina, en el periodo compren-
dido entre los años 1990 y 2020. Con vistas a tales fines, en la actualidad el 
proyecto se encuentra en instancias de discusión y definición de una meto-
dología consensuada de clasificación de las coberturas terrestres, a partir del 
uso de imágenes satelitales y tecnologías de la información geográfica.

DESARROLLO 

La experiencia se expone pormenorizando las instancias atravesadas a lo lar-
go del proceso, es decir, la previa a la movilidad (1), las desarrolladas durante 
el ejercicio de la misma (2), y la derivada de las anteriores, alineada a su vez 
con el espíritu de cooperación interinstitucional promovida por el Programa y 
actualmente en curso (3).

1. Instancia preliminar: 

El primer momento consistió en el establecimiento de contacto 
con los responsables del PED y actores académicos involucrados 
en la FAV, elevando un resumen de antecedentes del postulante 
y la planificación preliminar de la propuesta; esta última, orientada 
originalmente al nivel avanzado del grado académico en la carrera 
de Arquitectura y Urbanismo. Finalmente, y haciendo lugar a una 
solicitud de la contraparte, la propuesta fue reestructurada en sus 
contenidos teórico-prácticos y readaptada al nivel académico de 
posgrado.  

2. Instancia de movilidad:

Una vez en la universidad de destino se llevaron a cabo una serie de 
encuentros preparatorios de las actividades a desarrollar. En ellos se 
ultimaron detalles de la propuesta pedagógica, otorgando prioridad 
al enfoque de la oferta de posgrado del PPGPC. Se definieron 
los perfiles de la audiencia (conferencia) y de los participantes 
(workshop) potenciales, a efectos de hacer pública la convocatoria. 
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Si bien ambas propuestas serían públicas y abiertas, en ambos 
casos tendrían un claro direccionamiento hacia los estudiantes del 
Programa y los avanzados en la carrera de grado. Las actividades 
quedaron enmarcadas en el V Ciclo de Pensares que organiza 
anualmente el PPGPC. A su vez, el workshop se enmarcó en 
un curso de extensión de este último, denominado “Sistema de 
Informações Geográficas aplicado a estudos urbanos”.

En ese contexto se llevaron a cabo las actividades programadas, 
que fueron desarrolladas en un total de tres jornadas: 

a. Conferencia “Sensores Remotos: conceptos básicos e introduc-
ción a su aplicación en estudios del territorio” (“Sensoriamento 
Remoto: conceitos básicos e introdução a sua aplicação em 
estudos territoriais”), donde además de presentar el marco teó-
rico-disciplinar de los Sensores Remotos1 y algunos ejemplos 
de su aplicación en estudios del territorio, se presentaron y con-
textualización el PED, las universidades de origen y destino, y 
el rol y actividades en docencia e investigación del disertante en 
la universidad de origen.

La audiencia estuvo conformada por aproximadamente diez 
participantes, una audiencia significativa en el contexto local2, 

¹ Con un interés reciente en su aplicación a estudios relacionados con el territorio, 
los Sensores Remotos (también Teledetección o comúnmente Remote Sensing, en la 
bibliografía anglosajona), constituyen un área disciplinar e instrumental que tiene por 
objetivo reconocer y registrar conjuntos de elementos y/o atributos observables del 
territorio, a pequeña o gran escala, que en última instancia son plasmados en sopor-
tes (físico o digital) como fotografías (aéreas) o imágenes satelitales que a la postre 
constituyen una valiosa fuente de interpretación de patrones, relaciones y cambios de 
configuración espacio-temporales en las unidades espaciales objetos de estudio. Así, 
proporcionan información espacial y espectral del territorio (NAVONE, 2011), pudiendo 
inferirse distintos tipos de características y atributos de éste. Una definición más recien-
te es proporcionada por el GIS Dictionary of Environmental Systems Research Institute 
(ESRI, 2014), como “la recopilación e interpretación de información acerca del entorno 
y la superficie terrestre a distancia, principalmente mediante la detección de la radia-
ción emitida o reflejada por la superficie terrestre o la atmósfera”, o bien mediante la 
detección y registro de los niveles de retorno de señales previamente transmitidas por 
un dispositivo (reflexión). Son los ejemplos más comunes de Teledetección o Sensores 
Remotos la fotografía aérea y las imágenes satelitales.

² El Programa de posgrado Projeto e Cidade cuenta con una matrícula anual de entre 
15 y 25 alumnos; a su vez la carrera de arquitectura de la FAV, con una de entre 25 y 30 
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entre los que se contaron una mayoría de estudiantes de pos-
grado, una mínima proporción de alumnos avanzados de la car-
rera de grado y tres docentes de grado y posgrado. 

Esta instancia configuró, a su vez, una introducción e invitación 
al workshop que se desarrollaría los días posteriores. En ese 
sentido, y en instancia del debate posterior a la conferencia, se 
realizó un primer contacto con los estudiantes con el fin de co-
nocer sus intereses específicos, así como las diferentes temáti-
cas que se encontraban abordando en el marco de sus tesis de 
maestría o trabajos de finalización de carrera.

b. Workshop “Introducción a los Sensores Remotos aplicados a 
los estudios urbanos” (“Introdução ao Sensoriamento Remoto 
aplicado a estudos urbanos”), desarrollado en dos jornadas con 
una carga horaria total de 15 hs., en el que se profundizó en los 
aspectos teóricos, prácticos e instrumentales de los Sensores 
Remotos y la Fotogrametría, sus similitudes y las diferencias 
que existen en la aplicación de ambos campos disciplinares a 
los estudios de territorio y urbanos, etc.  

Este taller configuró la actividad central de la propuesta de mo-
vilidad, y tuvo una participación similar a la conferencia, encon-
trándose conformado el total de participantes por una mayoría 
de alumnos de posgrado, un mínimo de grado y un docente de 
la FAV.

A lo largo del workshop los participantes pudieron conocer y 
utilizar tres herramientas de software: QGis3, SCP4 para QGis 

alumnos. De esta forma se evidencian diferencias sustanciales entre los sistemas de 
educación superior de Brasil y Argentina, a pesar de que ambos son de gestión pública.
³ QGis es un Sistema de Información Geográfica (SIG) de código abierto, orientado en 
la visualización, gestión edición y análisis de datos georreferenciados. Recuperado de: 
https://qgis.org/es/site/about/index.html

4 Semi-Automatic Classification Plugin (SCP) es un complemento (plugin) gratuito de 
código abierto para QGis. Permite obtener diferentes tipos de clasificaciones de las 
coberturas de la tierra a partir de los niveles digitales de reflectancia (respuesta espec-
tral) de las superficies que son registrados en imágenes satelitales, y que pueden ser 
combinadas según diferentes necesidades de análisis en función del mayor o menor 
nivel de respuesta espectral de las superficies en determinado campo del espectro 
electromagnético (ultravioleta, visible, infrarrojo, etc.). Recuperado de: https://plugins.
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y Metashape5. Se emplearon insumos digitales constituidos por 
imágenes satelitales Landsat del estado de Goiás (Brasil), así 
como fotografías aéreas de un sector urbano de Resistencia 
(Argentina) que fueron obtenidas mediante el uso de un dron 
con anterioridad a la movilidad.

La actividad se organizó en dos etapas, una por cada jornada 
de trabajo. Ambas emplearon similar metodología de abordaje: 
un primer momento, en el que se explicaron fundamentos teóri-
cos y disciplinares; y un segundo momento, destinado al desar-
rollo de una actividad práctica. Con ese esquema, se destinó la 
primera jornada al tema de Sensores Remotos, mientras que la 
segunda se orientó a la Fotogrametría Digital. 

La instancia teórica de la jornada sobre Sensores Remotos in-
cluyó los conceptos básicos y fundamentos de la medición y 
adquisición de información sobre la superficie terrestre median-
te el uso de estos dispositivos (sensores), así como el interés 
que tiene este área disciplinar para el estudio de los fenóme-
nos que tienen lugar en el territorio, incluyendo la urbanización. 
La instancia práctica estuvo centrada, previa introducción de 
las características del entorno de trabajo en el software QGis, 
en la combinación de distintas bandas de imágenes satelitales 
Landsat6, con dos fines: por una parte, este ejercicio permitió 
demostrar los diferentes resultados que pueden obtenerse a 
partir de distintas combinaciones de bandas, lo que en última 
instancia permite inferir, por interpretación visual, los distintos 

qgis.org/plugins/SemiAutomaticClassificationPlugin/

5  Agisoft Metashape  es una aplicación de que permite generar, a partir de cierto núme-
ro de fotografías georreferenciadas, ortomosaicos de calidad fotogramétrica y nubes de 
puntos densas que constituyen la base de modelos poligonales de tres dimensiones 
para obtener niveles digitales de superficies y del terreno examinado, con el objeto de 
ser utilizados, entre otros fines, en aplicaciones SIG para su análisis. Recuperado de: 
https://www.agisoft.com y https://grupoacre.co/catalogo-productos/agisoft-metashape/
 
6 Los Landsat son una serie de satélites estadounidenses puestos en órbita con el fin 
de observar y registrar la superficie terrestre. El más actual, Landsat 8, lleva montados 
dos sensores multiesprectales, capaces de registrar información en hasta once bandas 
del espectro electromagnético, desde el espectro de la luz visible (RGB) y llegando 
hasta niveles del infrarrojo térmico.   
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tipos de coberturas terrestres en función de los diferentes nive-
les de reflectancia de sus superficies. Por otra parte, y haciendo 
uso del complemento SCP para QGis, los participantes tuvieron 
la oportunidad de llevar a término una práctica de clasificación 
básica de las coberturas de la tierra, partiendo desde una com-
binación de imágenes satelitales y de ajustes introducidos por 
ellos en SCP. Este procedimiento resulta altamente práctico 
para crear de forma automática un mapa de usos del suelo o de 
coberturas vegetales (Fig.1).  

Fig.1: Combinación de diferentes bandas de imágenes satelitales Landsat con detalle sobre Goiânia y 
su entorno: combinación B4-B3-B2 para ‘color natural’ (izq.) y combinación B5-B4-B3, diferenciando 
coberturas urbanas de coberturas vegetales -natural y productivas- (der.). Fuente: Material elabora-

do con QGis y SCP a partir de imágenes Landsat en la instancia del workshop con los participantes.

La segunda jornada estuvo centrada en la Fotogrametría Di-
gital. La organización de los contenidos en esta instancia del 
workshop  fue similar a la primera: se abordaron en primera 
instancia los aspectos teóricos básicos que fundamentan su 
metodología y la técnica, desde sus orígenes con medios ana-
lógicos y artesanales hasta las más recientes posibilidades que 
brindan las herramientas digitales, la relativa facilidad de acce-
so a ellas, y la oportunidad que representa este conjunto instru-
mental puesto al servicio de estudios territoriales y urbanos. El 
ejercicio práctico consistió en la exposición y desarrollo del flujo 
de trabajo con Metashape, software del que a los efectos del 
práctico bastó con utilizar una licencia de prueba. Se propor-
cionó a los participantes un conjunto de 263 imágenes aéreas 
georreferenciadas de alta resolución obtenidas con un drone 
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DJI Phantom, tomadas con anterioridad sobre un sector urbano 
de la ciudad de Resistencia (Argentina). A partir de la introduc-
ción de las imágenes en el entorno de trabajo de Metashape, se 
fueron exponiendo las características y opciones de configura-
ción del programa, como así también las posibilidades y limita-
ciones derivadas tanto del tipo de hardware como del conjunto 
de datos a procesar, la relación entre ambos factores, recor-
tes pertinentes al conjunto de datos, entre otros. Se explicaron 
los pasos paulatinos del flujo de trabajo y los resultados del 
producto preliminar obtenido a lo largo del proceso, detallando 
sus características y poniendo a discusión sus posibilidades y 
alcances en tanto “insumo” para el análisis del tejido o situacio-
nes de escala urbana. Con dicha dinámica, el ejercicio avanzó 
desde una alineación inicial de las imágenes importadas hacia 
la obtención de una nube de puntos densa, a partir de la que 
se generaron una malla triangular en tres dimensiones (modelo 
3D), un modelo digital de superficies altimétrico y una imagen 
fotogramétricamente rectificada (ortomosaico) de todo el sector 
cubierto por el vuelo del drone (Fig.2).  

Fig.2: Imagen fotogramétricamente rectificada (ortomosaico) a partir de 263 imágenes georreferen-
ciadas obtenidas con un drone DJI Phantom 4 Pro sobre un sector urbano de la ciudad de Resis-
tencia (izq.); modelo digital de superficies obtenido a partir de la reconstrucción fotogramétrica de 
las imágenes y de la nube de puntos densa resultante. Fuente: Material elaborado en la instancia 



Anais II SEPPAS - II Seminário de Planejamento, Paisagem urbana e Sustentabilidade 
04 a 06 de novembro de 2019

del workshop con alumnos participantes.

3. Instancia de integración académica: 

Tal como indicáramos al inicio de este trabajo, el programa de 
movilidad Escala Docente plantea expresamente su espíritu de 
cooperación e integración académica. Esto es dable en tanto que la 
etapa de movilidad que promueve constituye solamente un simple 
disparador de las amplias posibilidades de trabajo conjunto entre las 
partes implicadas, debido a los intereses comunes que las mismas 
comparten y que se verifican en las afinidades temáticas que dan 
lugar a los primeros contactos.  

Esta experiencia de movilidad no constituye una excepción en 
ese sentido. El marco interinstitucional promovido por el Programa 
propició el establecimiento de relaciones con integrantes del 
Laboratório de Arquitetura e Urbanismo (LAU) de la FAV, con 
quienes se llevó a cabo la organización de las actividades que se 
describieron a lo largo de este trabajo. En dicho proceso, así como 
en todo el periodo de movilidad a partir del intercambio de producción 
académica, se generó un marco propicio para la discusión de ideas 
y opiniones sobre la realidad contextual de las ciudades de Goiânia 
y Resistencia que derivó, a raíz de afinidad de intereses, en la 
decisión de estrechar los vínculos académicos dando inicio a un 
trabajo conjunto enfocado en el estudio comparativo de ambas áreas 
metropolitanas. En ese sentido se encuentra en curso la elaboración 
de un artículo aún inédito, orientado al análisis comparado de la 
situación habitacional y las políticas públicas implementadas a ese 
efecto en periodos recientes. 

REFLEXIONES FINALES 

De la experiencia aquí presentada se pueden destacar distintos aspectos. En 
ese sentido es menester aludir en primer lugar a la relevancia de este tipo de 
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programas que ofrece la Universidad Pública, en el marco de una red de coo-
peración como AUGM, para la formación de sus docentes. Permite el inter-
cambio entre docentes y de éstos con estudiantes provenientes de realidades 
distintas, lo cual representa una invaluable oportunidad para el aprendizaje 
mutuo. Además, en esta experiencia en particular, fue de gran importancia la 
fluidez de la relación institucional tanto previa al período de movilidad, como 
durante y posterior al mismo. Los docentes de referencia de la FAV-UFG co-
laboraron en el armado del plan de trabajo y pusieron a disposición todos los 
medios necesarios para garantizar una estancia productiva y amena.

En segundo lugar se debe resaltar la importancia de la experiencia desde el 
aspecto pedagógico. Más allá del proceso de preparación, ajuste, aceptación 
y ejecución de un plan de trabajos, se destacan la posibilidad que otorgó el 
PED y la predisposición del PPGPC y la FAV para confluir hacia un espacio 
de interés común, generando condiciones adecuadas para que los estudian-
tes tuvieran la oportunidad de conocer las bases teórico-metodológicas e ins-
trumentales de tres herramientas de software relacionadas con Tecnologías 
de Información Geográfica (TIG) y utilizarlas de forma práctica. Este último 
aspecto, la praxis, constituye el indicador más firme de aprovechamiento del 
proceso de aprendizaje, a la vez que fortalece la posibilidad de incorporación 
de estas herramientas en ulteriores instancias del ejercicio académico y pro-
fesional por parte de quienes participaron de las actividades. 

Se deben destacar también los resultados desde el punto de vista académi-
co, puntualizando que el intercambio permitió estrechar vínculos y dar inicio 
a un trabajo conjunto, cuyo punto de partida radica en visibilizar similitudes 
y diferencias de la situación habitacional, y la caracterización de las políticas 
públicas de acceso al hábitat en dos unidades de análisis de escala metro-
politana. 

Por último, se resalta lo positivo de la experiencia desde el punto de vista per-
sonal y profesional. Haber tenido la oportunidad de ejercer la tarea docente 
en una unidad académica distinta, en un país y contexto diferente, han cons-
tituido sin duda los aspectos más enriquecedores de la experiencia brindada 
por AUGM, la FAV y la UNNE. 
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Resumo

O ambiente físico da sala de aula deve propiciar aos usuários condições para se obter 
um adequado desenvolvimento das atividades de aprendizado.Aliando-se a busca 
por edificações com melhor desempenho energético, que tem sido alvo de diversas 
pesquisas, tendo em vista a crise energética que o Brasil e o mundo vivenciam 
atualmente e a necessidade de soluções mais sustentáveis para as edificações.  Este 
estudo visa avaliar o desempenho térmico de uma sala de aula do Centro de aulas D, 
um modelo de projeto implantado no Campus Colemar Natal e Silva, UFG - Goiânia. A 
edificação possui tipologia de projeto com corredor central e sistema de ar condicionado 
central, além de um modelo de brise-soleil que funciona como uma unidade em toda a 
fachada norte do edifício. O método consiste em: a) levantamento de dados climáticos 
– temperatura – por medições simultâneas; b) análise do desempenho térmico via 
medições “in loco” segundo a NBR 15575 (ABNT, 2013); c) simulação computacional 
por meio do software Design Builder para a avaliação do desempenho da edificação 
com condicionador de ar, ventilação natural e brise-soleil. Tais resultados fornecem 
subsídios para a elaboração de edifícios públicos energeticamente mais eficientes, 
empregando sistemas construtivos adequados ao local e que possibilitem a redução 
de custos associados à manutenção do adequado conforto térmico de seus usuários.

PALAVRAS-CHAVE: conforto ambiental; edifícios escolares; Design Builder ®.



Sustentabilidade

Abstract

The physical place of the classroom should provide users the conditions to achieve an 
adequate development of learning activities. By analyzing the search for buildings with 
better energy performance, which has been the target of several researches, in view 
of the energy crisis that Brazil and the world are currently experiencing, we have the 
need for more sustainable building solutions. This study aims to evaluate the thermal 
performance of a Classroom in Centro de aulas D, a project model implemented at 
the Colemar Natal e Silva Campus, UFG - Goiânia. The building has a central corridor 
and central air conditioning system, as well as a brise-soleil model that acts as a unit 
throughout the north facade of the building. The method consists of: a) collecting 
climatic data - temperature - by simultaneous measurements; b) thermal performance 
analysis via on-site measurements according to NBR 15575 (ABNT, 2013); c) computer 
simulation using Design Builder software to evaluate building performance with air 
conditioner, natural ventilation and brise-soleil. These results provide subsidies for 
the elaboration of more energy efficient public buildings, employing building systems 
suitable for the site and enabling the reduction of costs associated with maintaining the 
adequate thermal comfort for the users.

KEYWORDS: environmental comfort; school buildings; Design Builder ®.

INTRODUÇÃO

A ampliação das cidades devido ao aumento da população promove 
mudanças no clima urbano. Essas alterações modificam as condições de 
conforto térmico humano e aumentam as necessidades de aclimatação dos 
ambientes internos, gerando uma grande demanda de energia elétrica. Neste 
contexto, Nunes (2005), ressalta a importância de estudos e observações 
sobre a interação da atmosfera com os demais sistemas naturais e sociais. 

Para que o ambiente construído cumpra com suas funções de 
capacidade energética e sustentabilidade é necessário que a arquitetura se 
adapte ao clima. Assim, a primeira etapa para a criação de uma arquitetura 
bioclimática é a análise de dados climáticos locais para que eles possam 
ser empregados no desenvolvimento de diretrizes projetuais (RORIZ, 2012). 
É imprescindível que as informações meteorológicas sejam direcionadas a 
solução de problemas em projetos de edificações, para que elas não sejam 
ignoradas por profissionais da área da construção (GOULART; FIRMINO; 
LAMBERTS, 1998). 

Diante os aspectos apresentados, esta pesquisa partiu da seguinte 

DOI: 10.29327/114056.2-47



Anais II SEPPAS - II Seminário de Planejamento, Paisagem urbana e Sustentabilidade 
04 a 06 de novembro de 2019

indagação: quais são as condições de conforto térmico do edifício Centro de 
aulas D, da Universidade Federal de Goiás, UFG, localizado no município de 
Goiânia? 

O objetivo geral foi analisar as condições de conforto térmico do 
Centro de aulas D, da Universidade Federal de Goiás, localizado no Setor 
Universitário, em Goiânia – GO. Para isto, os objetivos específicos foram: 
a) Conceituar conforto térmico através de uma revisão bibliográfica; b) 
identificar estudos de caso de edifícios escolares localizados em regiões de 
clima tropical; c) caracterizar o projeto arquitetônico do centro de aulas D a 
partir de medições in loco, desenhos técnicos e registros pictográficos para 
possível modelagem 3D; d) avaliar o conforto térmico no edifício centro de 
aulas D, na Universidade federal de Goiás – UFG, Goiânia – GO, a partir de 
medições das variáveis térmicas (temperatura do ar e Umidade Relativa do 
ar) in loco em diferentes períodos no ano e e) avaliar o conforto térmico de um 
modelo tridimensional do edifício analisado desenvolvido no software “Design 
Builder” que extrai dados específicos para o cálculo de horas de conforto 
térmico no ambiente interno.

 MATERIAL E MÉTODOS

A estratégia a ser seguida nessa pesquisa é o estudo de caso (Yin, 
1994), que consiste na obtenção de material por meio dos artifícios de 
arquivos, documentos, entrevistas, observações e artefatos físicos. Neste 
caso específico, as fontes de evidências foram documentações, observação 
direta, informações e medições técnicas. Através de revisão bibliográfica foi 
possível definir a metodologia a ser utilizada. Essa, se constituiu em revisão 
documental, levantamento de campo com medição de variáveis climáticas e 
simulação computacional por meio do software Desing Builder.

CARACTERIZAÇÃO DO CLIMA DE GOIÂNIA

Goiânia (figura 1), capital do estado de Goiás, se encontra a 209 
km de Brasília, capital do Brasil e possui 739 km², localizando-se na região 
do Planalto Central. O clima predominante no Estado de Goiás é o Tropical 



Sustentabilidade

sazonal, de inverno seco, sendo a média de precipitação pluviométrica de 
1529 mm ano (COSTA, 2012) e a temperatura do ar média anual fica em 
torno de 22 °C e 23 °C (ABREU-HARBICH; CHAVES, 2016).

Segundo Fernandes (2006), devem ser tomados como dados 
principais de temperatura as chamadas Médias das Máximas, que em 
Goiânia ocorrem por volta de 15 horas, e as Médias das Mínimas, que seriam 
as temperaturas do final da madrugada ainda sem a luz do sol. No mês de 
dezembro a média das máximas fica em torno de 28,2°C, a média mais baixa 
do ano, enquanto, no mês de setembro este valor é de 32°C, a maior média 
mensal. Desta forma tem-se que a média das máximas oscila 3,8°C em 
média durante um ano. 

Figura 1 – Localização de Goiânia no mapa do Brasil. Fonte: Elaboração própria.

 ÁREA GEOGRÁFICA DO ESTUDO

Para esta pesquisa levou-se em consideração a localização, a 
organização funcional, o gabarito e a tipologia arquitetônica de um edifício 
da Universidade Federal de Goiás, localizado no município de Goiânia. 
Considerando facilidade de acesso aos dados e por ser um edifício com 
menos de 10 anos de construção e uso escolheu-se o edifício nomeado 
Centro de Aulas D, ilustrado na Figura 03, situado no Campus Colemar 
Natal e Silva, localizado no Setor Leste Universitário, em Goiânia. Através de 
estudo de caso foram identificadas circunstâncias e condicionantes atuantes 
sobre a edificação, que influenciam em seu desempenho ambiental. Os 
dados obtidos foram estudados levando-se em consideração as influências 
da região da cidade em que se posiciona e das características arquitetônicas 
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da edificação. A Figura 02 apresenta a localização e detalhes do entorno. 

Figura 2 – Centro de aulas D, UFG (Fevereiro/2019) – (a) Localização; (b) Foto fachada 

principal. Fonte: Elaboração própria

CARACTERIZAÇÃO DA EDIFICAÇÃO SELECIONADA

A edificação foco de estudo, centro de aulas “D”, faz parte da 
estrutura física do Campus Colemar Natal e Silva (Campus I) da Universidade 
Federal de Goiás (UFG). Estando o campus inserido no contexto central da 
cidade, está suscetível a interferência urbana e sua acessibilidade é facilitada. 
Para atender a demanda da UFG, o Centro de Aulas D (CAD) é usado por 
diversos cursos e áreas de atuação, além de atender em todos os turnos. 
Possui um grande fluxo de estudantes e professores diariamente. A quadra 
que se insere é próximo a Faculdade de Direito, de Educação, Odontologia e 
o Hospital das Clínicas de Goiânia.

O edifício conta com cinco pavimentos, sendo do primeiro ao 
quarto o pavimento tipo, abrigando doze salas de aulas em cada. O quinto 
pavimento é composto por auditório e área restrita a funcionários. O andar do 
pavimento tipo é composto por um hall de entrada e acesso para elevadores, 
três opções de escada que dão acesso para o corredor central, onde se 
encontram as entradas das salas de aula.  O critério de escolha consistiu na 
sala que possui a orientação mais desfavorável em relação ao sol, ou seja, a 
composta pelas fachadas oeste e norte. Dessa forma, no Centro de aulas D, 
a sala de aula estudada foi a de número 408, estando localizada no quarto 
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pavimento da edificação e estando na fachada oeste e norte, como mostra na 
Figura 04, composta pela planta baixa. 

A técnica construtiva empregada na estrutura do edifício foi a de 
argamassa interna, bloco cerâmico e argamassa externa, além da pintura 
nas paredes externas com tinta acrílica fosca. A cobertura é composta por 
telha metálica sanduíche e laje impermeabilizada. 

Figura 04 – Planta baixa pavimento tipo CAD, sala 408 marcada em vermelho. Fonte: SEINFRA – 
Secretaria de Infraestrutura da UFG 

CARACTERIZAÇÃO DA EDIFICAÇÃO SELECIONADA

Para a coleta de dados de campo, foram medidas as condições 
de temperatura e umidade. Para isto, utilizou-se o equipamento datalogger, 
modelo ICEL HT-4000, pertencentes ao Laboratório de Estudos do Meio 
Ambiente da Escola de Engenharia Civil e Ambiental da Universidade Federal 
de Goiás. 

Os aparelhos registram valores de temperatura com limites 
entre - 40°C e 70°C, e umidade relativa do ar entre 0% e 100%, que são 
armazenados na memória do equipamento. O equipamento de medição 
foi instalado debaixo da mesa do professor, na sala 408, ficando de forma 
centralizada no ambiente. O intervalo de coleta de dados foi de 10mi em 
10 min. A campanha de coleta se realizou por 3 dias seguidos na primeira 
semana de cada mês, durante os meses de fevereiro e julho de 2019.

MÉTODO DE SIMULAÇÃO DO EDIFÍCIO
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Através da simulação computacional é possível verificar, tanto na 
fase de projeto quanto na de construção, alternativas que tornem possível 
proporcionar maior eficiência para a edificação e oferecer resultados por 
meio de métodos e tecnologias competentes. A modelagem e simulação 
computacional possibilitam vantagens em relação aos métodos analíticos, 
visto que é possível a consideração de um maior número de fatores em uma 
menor fração de tempo (GONÇALVES, 2015).

Nesta pesquisa foi utilizado o programa Design Builder, 
desenvolvido no Reino Unido, que permite a modelagem tridimensional para 
simulação do consumo de energia, iluminação, equipamentos e sistemas de 
climatização; calcula o desempenho térmico de paredes, pisos e vedações 
internas da edificação, assim como o cálculo da ventilação e temperaturas do 
ar interno e externo. 

Outro fator preponderante para a escolha do programa é o fato 
deste utilizar a mesma base de dados algoritmos do Energy Plus, programa 
desenvolvido pelo Departamento de Energia dos Estados Unidos (DOE), 
voltado para a simulação e análise de desempenho da carga térmica e 
eficiência energética de edificações e seus sistemas. A vantagem do Design 
Builder em relação ao Energy Plus é que este oferece uma interface mais 
acessível e corrige limitações, possibilitando modelagem tridimensional para 
a reprodução da geometria da envoltória (Figura 05 e 06). Para essa pesquisa 
é utilizada a versão 6.1.0.006 do programa, revisada em 2019.

Figura 05 – Detalhe da modelagem do brise-soleil no software Design Builder. Fonte: 
Software Design Builder. Elaboração própria.
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Figura 06 – Esquema do 4º pavimento modelado no software DesignBuilder com 
indicação da orientação e sala 408 analisada. Fonte: Software Design Builder. Elaboração própria.

DADOS DE ENTRADA PARA A SIMULAÇÃO

O programa Design Builder faz uso de dados climáticos de padrão 
EPW (Energy plus Data Files), que se trata da junção de dados climáticos 
horários de um ano típico. O arquivo climático contém os seguintes dados 
horários: temperatura de bulbo seco e úmido, radiação solar direta e 
difusa, direção e velocidade dos ventos, altitude e azimute solar e pressão 
atmosférica. 

Os dados climáticos de uma localização são extraídos das estações 
climatológicas ou estimados através de softwares para gerar uma base de 
dados para o município. Os arquivos climáticos de Goiânia foram retirados 
do banco de dados do Laboratório de Eficiência Energética em Edificações 
(LabEEE/UFSC), principal fonte de informações desse tipo no país. 

Na norma ASHRAE Standard 169 (Climatic Data for Building 
Design Standards), que dispõe sobre dados climáticos para normas de 
projeto de edificações, adota-se uma separação do território brasileiro 
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em zonas climáticas. Foi necessária essa classificação de zoneamento 
para configurações específicas no software, sendo a cidade de Goiânia 
pertencente da zona 2A.

Utilizou-se os seguintes valores relativos ao tipo de atividades, 
horários, metabolismo, traje, entre outros para a simulação no software 
Design Builder (Tabela 01). Foi adotada uma densidade de ocupação de 30 
alunos por sala de aula, o que configura o número ideal de alunos por sala de 
acordo com informações da Prefeitura de Goiânia. 

Template (modelo) Classroom (sala de aula)

Ocupação – densidade pessoas 0,625 pessoas/m²
Ocupação – agenda 07h – 22h

Metabolismo – atividade Trabalho leve (writing)
Metabolismo – fator 0,75

Roupa inverno 1 clo
Roupa verão 0,5 clo
Iluminação Não foi considerado

Equipamentos eletrônicos 4,70 W/m²
HVAC Sistema central (detalhado)

Tabela 01 – Dados de entrada para simulação por salas de aula Fonte: Software Design Builder

A partir da análise dos sistemas de parede e cobertura adotados foram 
utilizadas as propriedades térmicas de condutividade, calor específico e 
densidade dos materiais e componentes empregados. Os valores são da 

NBR 15220-3 (ABNT, 2005) e apresentados na Tabela 02. 

Material Condutividade

(W/m.K)

C a l o r 
específico

(J/kg.K)

Densidade

(kg/m³)

Fonte

Argamassa 1,15 1000 2000 ABNT NBR 
1 5 2 2 0 - 3 
(2005)

Bloco cerâmico 0,9 920 1600 ABNT NBR 
1 5 2 2 0 - 3 
(2005)

Telha de 
fibrocimento

0,95 840 1900 ABNT NBR 
1 5 2 2 0 - 3 
(2005)
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Concreto (forro) 1,75 1000 2200 ABNT NBR 
1 5 2 2 0 - 3 
(2005)

Vidro comum 
incolor

1,0 840 2500 ABNT NBR 
1 5 2 2 0 - 3 
(2005)

Tabela 02 – Critérios para paredes pesadas e coberturas leves segundo a NBR 15220-3 (ABNT, 2005).

Para os sistemas de vedação foram produzidos elementos de 
construção no software (Tabela 03) devido ao fato dele limitar a modelagem em 
somente duas direções, analisando somente uma camada. Foi desenvolvido 
um sistema que atendesse os valores de transmitância já contidos na NBR 
15220-3 (ABNT, 2005).

Sigla Descrição sistemas U (W/m².K)
P1 Parede rebocada dos dois lados (interno 

e externo) com tijolo cerâmico de 6 furos 
assentado na maior dimensão

2,46

P2 Parede com tijolo cerâmico de 6 furos 
assentado na maior dimensão e placas de 

reynobond na área externa

1,33

P3 Parede com tijolo cerâmico de 6 
furos assentado na maior dimensão e 

revestimento cerâmico de pastilha

1,75

C1 Cobertura telha sanduíche 0,55

C2 Cobertura laje impermeabilizada 2,29

Tabela 03 – Paredes externas e sistemas de coberturas. * Valores de U calculados no software 
Design Builder com base no procedimento da NBR 15220-2 (ABNT, 2008). 

O software possibilita um valor fixo para U, que pode ser alcançado 
pelo aumento da espessura de alguma camada. As paredes e coberturas 

analisadas foram retiradas da NBR 15220-3 (ABNT, 2005).

AGENDA DE FUNCIONAMENTO DA EDIFICAÇÃO

O horário de ocupação das salas a serem analisadas levou em 
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consideração que elas estarão ocupadas das 07h às 22h, de segunda à 
sexta. Os feriados e férias letivas não foram considerados, visto que o edifício 
abriga disciplinas de inverso e verão, cursos de pós-graduação e atividades 
fora da grade, além de que essa oscilação não impacta significativamente 
nos resultados do desempenho energético e consumo de energia. 

DETALHAMENTO DO BRISE

Os brise-soleils, por atuarem como protetores solares externos, são 
considerados mais eficientes visto que barram o calor antes que ele alcance o 
ambiente, causando a redução das cargas térmicas, além de potencializar a 
distribuição da iluminação e ventilação, o que diminui o consumo energético. 
Eles foram considerados na pesquisa para avaliar o quanto esse item pode 
influenciar no desempenho térmico dos ambientes para os mesmos sistemas 
construtivos empregados e segundo a mesma orientação.

No Centro de Aulas D, o elemento brise-soleil funciona como uma 
unidade, cobrindo toda a fachada oeste e sendo formado por elementos 
horizontais em repetição que cobrem não só todas as aberturas, mas também 
sobre as paredes da edificação, exercendo sombreamento em ambas. 
Os elementos são imóveis e se distanciam consideravelmente do edifício, 
proporcionando uma camada de ar entre eles. 

Para a simulação computacional foram avaliadas duas combinações, 
sendo elas compostas pela existência ou não do brise-soleil horizontal, todas 
com a mesma orientação solar na fachada oeste. Após a determinação de 
suas características originais, esse elemento foi modelado no programa 
Design Builder e inserido na fachada do modelo no qual foi considerado.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

MEDIÇÕES IN LOCO COM USO DE EQUIPAMENTO
Para que se obtenha uma calibração do aparelho e tenha um 

parâmetro de dados, realizou-se a medição da temperatura em °C da sala 408 
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do Centro de Aulas D, com o auxílio do Datalogger, um coletor e registrador 
eletrônico de dados termostático de um ambiente. Assim, na Tabela 04, é 
possível observar a comparação entre as medições de temperatura geradas 
pelo aparelho com os valores fornecidos pelo INMET (Instituto nacional de 
meteorologia) e as medições de temperatura obtidas pela simulação através 
do software Design Builder. Os valores se encontram próximos, logo a 
performance da simulação é certificada. 

Data Hora Temp. INMET 
(°C)

Temp. 
Aparelho(°C)

Temp. 
Simulação(°C)

04/02/2019 11h 21,3 °C 21,8 °C     21,9 °C

04/02/2019 12h 21,9 °C 22,4 °C 22,1 °C
04/02/2019 13h 23,6 °C 23,6 °C 23,2 °C
04/02/2019 14h 25,5 °C 25,2 °C 25,3 °C
04/02/2019 15h 27,9 °C 27,9 °C 27,3 °C
04/02/2019 16h 30,2 °C 30,7 °C 30,1 °C
04/02/2019 17h 31,2 °C 31,4 °C 31,1 °C
04/02/2019 18h 32,7 °C 32,3 °C 32,0 °C
04/02/2019 19h 32,3 °C 32,5 °C 32,0 °C
04/02/2019 20h 26,7 °C 27,1 °C     26,9°C

04/02/2019

04/02/2019

21h 24,9 °C 24,3 °C 24,8 °C
22h 23,0 °C 23,6 °C 23,7 °C

04/02/2019 23h 22,1 °C 22,4 °C 22,5 °C

Tabela 04 – Comparação entre as temperaturas registradas na mesma data e hora. Fonte: 
Elaboração própria

CONDIÇÕES DE CONFORTO TÉRMICO NA SALA ANALISADA
Através da modelagem tridimensional da geometria da edificação, 

e calibração do software para as características da área estudada, obteve-
se os dados do desempenho do Centro de aulas D no decorrer de um ano. 
Com isso, determinou-se a quantidade de horas em que o ambiente térmico 
da sala 408 se encontrava dentro da zona de conforto, que neste trabalho foi 
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adotada como estando entre (23°C e 26°C).
O modelo foi fragmentado em três especificidades: um sendo 

caracterizado pela presença do condicionador de ar, outro pela ventilação 
natural com a existência do brise-soleil e por último sendo composto apenas 
pela ventilação natural. Desta forma, é possível visualizar o desempenho 
térmico da edificação como um todo, atuação do condicionador de ar e 
comportamento dos elementos de brise-soleil separadamente.  

Nas Figuras 07 a 10 é apresentado o resultado dessa análise, 
comparando os resultados, nota-se que, com o condicionador de ar, a sala 
408 permanece nos limites da zona de conforto, intervalo de 23ºC a 26ºC, 
mas os modelos de ventilação natural não apresentam desempenho tão 
satisfatório. 

 Figura 07 – Simulação de Temperatura Operativa no verão. Fonte: Elaboração própria. 

Figura 08 – Simulação de Temperatura Operativa no inverno. Fonte: Elaboração própria.
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Figura 09 – Simulação de Temperatura Operativa no outono. Fonte: Elaboração própria.

Figura 10 – Simulação de Temperatura Operativa na primavera. Fonte: Elaboração própria

Através da análise dos gráficos, é possível observar que ambos os 
modelos de ventilação natural se excedem da zona de conforto no intervalo 
de 23ºC a 26ºC, porém o modelo que possui a proteção de brise-soleil tem a 
temperatura reduzida consideravelmente devido ao aparato, não alcançando 
níveis tão altos quanto a ventilação natural sem brise-soleil durante todas as 
estações do ano. 

Desta forma, segundo a norma de desempenho térmico vigente, a 
NBR 15575-1 ABNT, 2013), conclui-se que o sistema atualmente utilizado nos 
projetos de edificações escolares para nível superior não é recomendado em 
termos do desempenho térmico, o que irá refletir nas questões de consumo 
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de energia para a climatização do ambiente. 

CONCLUSÕES 

O presente trabalho expôs os resultados obtidos tendo como 
base uma simulação computacional, o que tornou possível perceber os 
desempenhos térmicos obtidos e se classificam como satisfatórios ou não 
para o conforto térmico e desempenho energético do Centro de aulas D, que 
faz parte do conjunto de infraestrutura do Campus I da Universidade Federal 
de Goiás.

Em resumo, observou-se que a edificação, para se classificar 
como confortável termicamente, necessita do uso constante de condicionador 
de ar, o que acarreta em uma sobrecarga energética. Também se ressalta 
a importância que a proteção solar de brise-soleil possui para o edifício, 
contribuindo com sombreamento e reduzindo parte da radiação social que 
chegaria nas salas de aula.

Sendo assim, a principal contribuição deste trabalho é avaliar e 
mostrar que é possível alcançar melhorias em questões relacionadas ao 
desempenho térmico, conforto térmico e eficiência energética. Os resultados 
aqui apresentados poderão ser usados para a otimização de projeto de 
edifícios atualmente desenvolvidos pela Universidade Federal de Goiás, 
buscando o atendimento das normas técnicas e consequente melhoria do 
desempenho termoenergético, visando a economia de recursos ambientais 
e financeiros.

Por fim, deve ser ressaltado que a simulação computacional é 
ainda um processo com grau de complexidade e ainda com restrições. Isso 
ocorre devido ao fato de a preocupação com a eficiência energética ainda ser 
recente no setor de edificações e pela falta de profissionais que dominem o 
uso das ferramentas computacionais de simulação em eficiência energética 
e conforto. No entanto, encontra-se crescente a preocupação e tendência da 
obrigatoriedade de medidas de eficiência energética nas edificações, assim 
espera-se que sua aplicação se torne mais difundida no Brasil, alcançando 
outros níveis da esfera pública. 
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Resumo
A área do Setor Habitacional Taquari, região periurbana de Brasília-DF, apresenta alta sensi-
bilidade ambiental e fragilidade hídrica, devido à presença de vegetação nativa, nascentes e 
solo de recarga hídrica. Esse cenário favorece conflitos do ecossistema urbano decorrentes dos 
períodos de seca intensa, agravados pela alta pressão da expansão imobiliária na região, a qual 
possui ocupações tanto de caráter urbano quanto rural. Partindo desse cenário, foi elaborado 
um projeto de viveiro de produção e demonstração de técnicas de cultivo, com foco também na 
preservação e educação ambiental, o qual extrapola sua estruturação física e abrange a diver-
sidade das questões sociais, culturais, econômicas e ambientais, além de trazer as atividades e 
processos que nele ocorrem para consolidar preceitos da relação campo-cidade, que aborda a 
dicotomia do urbano e rural.

Para estabelecer as conexões do rural com o urbano, bem como a configuração da forma urba-
na, a pesquisa adota a permacultura (Mollison, 1998), o transecto rural-urbano (Duany, 2009) e 
a agricultura urbana. A partir da permacultura, são estabelecidas as escalas agroecológicas de 
integração das porções ambientais existentes; pelo transecto rural-urbano, é inserida a caracte-
rística da região correlata com a vocação natural do lugar. Com foco na abordagem da agricul-
tura urbana, discute o potencial demonstrativo do viveiro sob os atributos que condicionam a 
escala de produção para subsistência como caminho alternativo à escala produtiva estimulada 
pelo Projeto de Lei 6.922/02, que visa flexibilizar o uso de agrotóxicos nas plantações. Por fim, 
adota as Dimensões da Sustentabilidade (Andrade e Lemos, 2015) e a Linguagem de Padrões 
(Alexander, 1980 e Andrade, 2014) como fundamentos para o desenvolvimento projetual pela 
sistematização dos problemas e das soluções adotadas.

O resultado decorre da elaboração de quatro propostas iniciais para cada dimensão da susten-
tabilidade: ambiental, social, econômico e cultural, as quais são combinadas para construir uma 
proposta final com ênfase na dimensão da sustentabilidade ambiental. Esse resultado consolida 
uma configuração espacial que apresenta diversas técnicas de cultivo alternativos e sustentá-
veis, com possibilidades para abordagens distributivas da água e a integração com pequenas 
animais aliados na produção. Outros sistemas alinham os atributos da agricultura urbana para 
com os ecossistemas urbanos das cidades sustentáveis e sensíveis às águas. Assim, o rural e o 
urbano se conectam pela forma em que são organizados os ecossistemas, localizando-os es-
pacialmente para a maior eficiência possível, visando que cada elemento possa fazer parte do 
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maior número possível de ciclos e que se alcance a abordagem urbana ecossistêmica. O resul-
tado deste trabalho serve como exemplo de métodos de desenvolvimento urbano em busca 
de cidades mais sustentáveis, demonstrando possíveis alternativas de uso e ocupação do solo 
a partir da análise dos espaços livres das regiões periurbanas e demonstrando o potencial que 
pode ser alcançado nesta região, buscando ainda a construção de uma morfologia urbana que 
tenha resultados mais positivos quanto à qualidade, a eficiência e o desempenho das cidades.

PALAVRAS-CHAVE: Rural-urbano; Agricultura urbana; Cidade Ecossistêmica.

INTRODUÇÃO

A delimitação das dimensões rural e urbana é um desafio que, conforme o 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2017), desde 1930 são 
realizadas tentativas para agregar traços ambientais, socioeconômicos e cul-
turais como determinantes para a caracterização da sociedade e território 
brasileiros. O continuum rural-urbano é uma forma a qual, apesar de não 
representar a completude do território, adequa-se ao contexto atual ao as-
sumir a dicotomia transitória entre esses espaços. A complexidade na defi-
nição acarreta em impasse legislativo onde o estudo desses espaços se faz 
ferramenta para apaziguar conflitos. Dada à importância da delimitação des-
sas zonas, existem tanto em âmbito nacional quanto internacional, diversas 
experiências e tentativas nesse âmbito. O IBGE (2017) aponta dois critérios 
adotados em larga escala mundial, o primeiro baseado em parâmetros polí-
ticos-administrativos ou legais, caso do Brasil, e o segundo baseado na den-
sidade demográfica da região, na qual é definido um número de habitantes 
como indicativo do caráter rural ou urbano.

Fundamentado no primeiro critério, este trabalho apresenta a proposta de um 
viveiro de produção e demonstração de técnicas alternativas e sustentáveis 
de cultivo localizado no Setor Habitacional Taquari (SHTQ), especificamen-
te no Núcleo Rural do Vale do Palha, região periurbana de Brasília-DF, que 
conta com ocupações de caráter rural-urbano. A área apresenta alta sensibi-
lidade ambiental e fragilidade hídrica, devido à presença de vegetação nativa 
do cerrado, nascentes, córregos, matas ciliares e solo de alta recarga hídrica. 
No entanto, está ameaçada pela alta pressão da especulação imobiliária no 
local. A relação rural-urbana na região é nítida nas atividades agrárias desen-
volvidas pelos moradores dos pequenos núcleos rurais dispersos na poligo-
nal do setor, os quais desempenham atividades de produção de alimentos de 

DOI: 10.29327/114056.2-48
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caráter familiar com o uso de sistemas produtivos agroecológicos.  

O objetivo deste trabalho é, por meio da proposta de um viveiro focado na 
preservação, educação ambiental e demonstração de técnicas de cultivo sus-
tentáveis, estabelecer a inter-relação e a interconectividade rural-urbano por 
meio do desenho ecossistêmico e agroecológico do macrozoneamento. A in-
tenção é conter os conflitos do ecossistema urbano descritos, considerando 
a capacidade do viveiro de extrapolar sua estruturação física para abranger 
a diversidade das questões sociais, culturais, econômicas e ambientais, além 
de trazer as atividades e processos como forma de consolidar os preceitos 
da relação campo-cidade.

O resultado consiste na abordagem de projeto de arquitetura e urbanismo 
que trata de algumas das problemáticas discutidas na concepção de espaços 
ecossistêmicos inseridos nos limites urbano-rural.  Também é proposta uma 
produção orgânica que se contrapõe à crescente tendência no país marcada 
pela liberação de novos agrotóxicos (DAMASIO, 2019), com consequências 
significativas à saúde tanto no meio urbano quanto dos produtores rurais, por 
maiores riscos de intoxicação (VASCONCELLOS, 2019). Assim a proposta 
do viveiro traz alternativas às questões do modo de desenhar os limites ur-
bano-rural com a transição posta por metodologias projetuais. Por último, 
introduz temas ligados à preservação e à educação ambiental, especifica-
mente do cerrado, o segundo maior da América do Sul, de grande potencial 
aquífero, além de ser considerado um dos hotspots mundiais pela sua grande 
concentração de biodiversidade e de espécies endêmicas (Ministério do Meio 
Ambiente1). Apesar disso, é um bioma sendo devastado em ritmo acelerado, 
com perda de quase 50% de sua cobertura original em menos de 50 anos 
(MANSUR, 2017).

AS CONEXÕES ECOSSISTÊMICAS DO URBANO PARA COM O RURAL

Para desenvolvimento do projeto adotou-se a visão ecossistêmica da cidade 
segundo (ANDRADE, 2014)  por assumir que o meio urbano é uma rede com-
plexa na qual estão incluídos os diversos sistemas que formam uma cidade, 

¹ Disponível em < https://www.mma.gov.br/biomas/cerrado >. Acesso em: 25 de junho 
de 2019. 

https://www.mma.gov.br/biomas/cerrado
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assim os recursos existentes e necessários, os quais estão em processos 
de troca de matéria, informação e energia constantes, assumem forma de 
cadeias não lineares sistêmicas. Isso significa projetar cidades pensando na 
gestão e qualidade da água, no conforto térmico, nos fluxos de águas plu-
viais, na captação de CO2, na produção de alimentos, na qualidade do ar, na 
redução de vulnerabilidades ambientais, entre outros. Além disso, as cidades 
podem ser consideradas ecossistemas interdependentes do ecossistema de 
seu entorno (RUEDA, 2000 apud ANDRADE et al., 2009), de forma que de-
vem ser trabalhados em conjunto, e não como ambientes independentes. 

A compreensão de urbanismo ecológico busca aliar a teoria e o desenho 
da cidades ao planejamento e à ecologia pela abordagem da relação entre 
os organismos vivos e seu meio ambiente, assim os lugares mais sustentá-
veis reconhecem as ligações com os elementos da natureza. Por vezes, isso 
ocorre como metáfora que favorece os aspectos ambientais em detrimento 
dos socioeconômicos e culturais, uma vez que a sustentabilidade traz a dico-
tomia entre a questão ambiental e o conflito de visões do planejamento ter-
ritorial. A visão ecossistêmica como teoria agregada ao urbanismo não é um 
estilo, mas é a contribuição do desenho urbano e o potencial interdisciplinar 
para expectativas sociais atreladas com as necessidades dos ecossistemas, 
bem como transdisciplinar para alcançar as conexões importantes nos meios 
urbanos e nos ecossistemas.

O processo de projeto ecossistêmico (ANDRADE, 2014) trabalha diversos 
níveis da realidade por maneiras diferentes, como um processo único de 
conceber a totalidade única pelo desenho que permite consolidar um enga-
jamento em todos os processos ao integrar vários saberes. Portanto a visão 
ecossistêmica no desenho e projetar, atrela os padrões de organização e da 
heterogeneidade para amenizar as desconexões existentes.      

A configuração espacial do viveiro traz possibilidades para abordagens dis-
tributivas da água e integração com pequenos animais aliados na produção 
de alimentos, alinhados com a agricultura urbana e as cidades sensíveis às 
águas. Com isso, o rural e o urbano ligam-se pela conexão ecossistêmica, 
espacialmente organizada para maior eficiência possível de cada elemento. 
Dessa maneira, o viveiro foi pensado por demandas e necessidades reais 
locais da comunidade, de modo que sua importância fosse trazer possíveis 
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alternativas e soluções às problemáticas apresentadas, contribuindo na cos-
tura do continuum urbano com o rural para melhorias qualitativas da vida nas 
esferas urbana, periurbana e rural. A proposta final adotou um repertório 

com projetos nacionais e internacionais como referência somativa da produ-
ção de alimentos livres de agrotóxicos com a conservação do meio ambiente, 
aspectos socioeconômicos, vivacidade e ecoturismo. 

Assim o processo de projeto para estabelecer as conexões do rural com o 
urbano, adotou como metodologia a permacultura (MOLLISON, 1981), o 
transecto rural-urbano (DUANY, 2009), a agricultura urbana (LEMOS 2012; 
LEMOS et al., 2015), as dimensões da sustentabilidade (ANDRADE e LE-
MOS, 2015), e a linguagem de padrões (ALEXANDER et al., 1977; ANDRA-
DE, 2014). A partir da permacultura, estabeleceu as escalas agroecológicas 
que integram as porções ambientais existentes. Pelo transecto rural-urbano 
identificou os espectros de produção como vocação natural do lugar. Com 
foco na agricultura urbana, discute-se o potencial do viveiro na escala pro-
dutiva de subsistência. Por fim, com as dimensões da sustentabilidade e a 
linguagem de padrões se conseguiu sistematizar os códigos geradores das 
soluções empregadas. O resultado deriva de uma proposta inicial em cada 
dimensões da sustentabilidade (ambiental, social, econômica e cultural-afeti-
va), para posterior combinação em proposta síntese conjunta de todas elas, 
no caso enfatizando a dimensão ambiental. 

A partir das dimensões da sustentabilidade, enquanto método análise, ava-
liação e proposição para uma situação projetual, foi possível agregar diálo-
gos com membros da comunidade local que estavam diretamente envolvidos 
com o terreno no núcleo rural adotado, que apontaram quais as atribuições 
relevantes para incorporar durante o processo de desenho, no entanto, não 
houve um processo participativo. A linguagem de padrões vinculadas com as 
dimensões da sustentabilidade fundamentaram as diretrizes para as deci-
sões de projeto e justificam a implementação dos diversos sistemas necessá-
rios para o funcionamento do viveiro compreendido pela permacultura como 
organização funcional ecológica harmônica.  Essas metodologias, ao serem 
aplicadas à escala urbana do SHTQ, identificaram que o Núcleo Rural Vale 
do Palha tem importância não apenas local, mas regional para o Lago Norte.

A agricultura urbana condicionou o viveiro para um programa de necessida-
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des direcionado à visão prática da produção no espaço urbano e para uma 
edificação que abordasse uma flora mais ornamental. Tudo isso, atingiu uma 
resposta projetual condizente com a realidade, agregando uma demanda 
real, com possibilidades futuras de apresentação para governos e secretarias 
que tratam alguns aspectos da relação cidade-campo e das atribuições de 
espaços produtivos de alimentos na cidade de Brasília, como a Secretária de 
Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitacional (SEDUH), Secretaria de 
Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (SEAGRI), e 
Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER-DF). Com esse 
embasamento, o projeto passa a ser útil à comunidade, uma vez que apre-
senta soluções viáveis para com suas expectativas.

UM VIVEIRO PRODUTIVO COMO CONECTOR DO ECOSSISTEMA URBA-
NO E RURAL

O núcleo rural Vale do Palha - NRVPalha (figura 1) integra a Região Admi-
nistrativa do Lago Norte (RA XVIII), vizinho aos núcleos rurais do Jerivá e 
do Tamanduá, todos os quais possuem acessos independentes e derivados 
da DF-005. Em análise, verificou usos e ocupações no entorno do terreno 
(figuras 2 e 3), que observadas caracterizam invasões sobre as Áreas de 
Proteção Permanente (APP) nas margens dos córregos.

Figura 2. Localização do terreno no Núcleo Rural Vale do Palha. Fonte: base Geoportal – DF, 

modificada por Laura Siqueira.
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No Memorial do Plano Piloto, Lucio Costa evitou a ocupação da orla do Lago 
Paranoá e nas bordas dos núcleos rurais do SHTQ, como no NRVPalha, pois 
era prevista a consolidação de uma área de bosques e campos rústicos para 
lazer (COSTA, 1957). No entanto, em Brasília Revisitada o urbanista propõe 
novos usos para o SHTQ, com expansão e adensamento do Plano Piloto, 
sem comprometer suas características fundamentais (COSTA, 1987), pensou 
o adensamento com habitações multifamiliares, mantendo o aspecto da cida-
de com a “Asa Nova Norte”. A ocupação do NRVPalha ocorreu na forma de 
lotes grandes e médios com casas unifamiliares com comércios circundados 
por matas ciliares e áreas de cultivo, com uma densidade média a baixa mais 
adequada, devido à grande sensibilidade ambiental da região.  

Em análise se sobrepôs as legislações vigentes para área, que segundo o 
Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal (PDOT) classi-
fica a região como Macrozona Urbana, Zona Urbana de Uso Controlado I e 
Zona Rural de Uso Controlado V, que sintetizam a área como região  de usos 
coerentes à sensibilidade ambiental e em equilíbrio (BRASIL, 2009). Ainda, 
se considerou a caracterização ambiental da área aportada no Zoneamento 
Ecológico-Econômico do Distrito Federal (ZEE), nesse as normativas apon-
tam o NRVPalha com importância ambiental na envoltória dos Córregos Pal-
ma e Palha (figuras 4) e conservação das nascentes, além de orientar para 
o desenvolvimento sustentável mediante as características socioeconômicas 
e ambientais locais.

Figura 3. Ocupações no entorno do terreno e pontos de interesse no Núcleo Rural Vale do Palha. 

Fonte: base Geoportal – DF, modificada por Laura Siqueira.
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Figuras 4. À esquerda, localização dos córregos Palma e Palha (linhas em roxo escuro), com as APPs das mar-
gens (sombreamento em roxo claro) e as ocupações (em cinza) no entorno do terreno, com curvas de nível 
de 5m. À esquerda, as matas ciliares referentes ao córregos Palma e Palha (em amarelo claro) e a parte do 

terreno onde há ocupações (amarelo escuro sobre o terreno). Fonte: Imagens elaboradas por Laura Siqueira.

O projeto em seu programa de necessidades (figuras de 5 a 9) consolidou 
uma área total aproximada de 39 hectares. O projeto conta inicia com  o 
centro comunitário existente (dotado de 402m2), alguns estacionamentos 
(3.045m2), bicicletário (94 bicicletas), parquinho e ponto de encontro comuni-
tário (total de 604m2), creche e colônia de férias (176m2); quadra poliesportiva 
e arquibancada (680m2), quadra de futebol (8.926m2), cantina com pérgola 
(183m2), horta comunitária (6.185m2), sementeira (168m2), armazenamento 
de mudas (86m2), área de cultivo biointensivo (170m2); composteira (76m2), 
conjunto de hortas mandalas com galinheiros e coelheiros (1.626m2), hortas 
rotativas (137m2), ponto de encontro e acesso à horta comunitária (156m2), 
casa de ferramentas (22,5m2), 42 keyhole gardens, fazendinha com estábu-
los separados para cabras, ovelhas e filhotes (1.574m2), albergue (capacida-
de para 48 pessoas – 116m), camping (2.152m2) + vestiário (21m2), apiário 
(1.637m2) + apoio (74m2), 4 wetlands (432m2), 4 módulos de banheiro + mi-
rante superior (217m2), torres de caixa d’água (2 de 50mil litros e 1 de 80mil 
litros – 17m), áreas para feiras (espaço para 52 barracas (3mx3m) + quitan-
da, floricultura, galeria, banheiro, restaurante – 1.414m2), restaurante para 60 
lugares com mirante superior – 150m), complexo educacional  (4 salas de 40 
lugares, ateliê, banheiros, cozinha experimental e cantina – 339m2), área de 
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piqueniques + pista/raia de corrida (742m2), espaço pet (300m2), viveiro orna-
mental (865m2), corredor ambiental, agroflorestas, pomar nativo e tradicional, 
cultivo de mudas nativas e pancs (plantas alimentícias não convencionais) e 
por fim área de cultivo de mudas tradicionais. Para a concepção, o terreno foi 
segmentado segundo o transecto rural-urbano e o zoneamento permacultural 
(figura 7).

Figuras 5. Propostas para dimensões econômica e social, respectivamente.  Fonte: Imagens elaboradas por 
Laura Siqueira.

Figuras 6. Propostas para dimensões ambiental e cultural, respectivamente.  Fonte: Imagens elaboradas por 

Laura Siqueira.
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Figura 7. Terreno segmentado segundo o transecto rural-urbano e o zoneamento permacultural.

Figura 8. Proposta final com programa detalhado.
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Figuras 9. Núcleo Rural do Palha atualmente e com a proposta de viveiro. Fonte: base Geoportal 

– DF, modificado por Laura Siqueira. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No processo de projeto deste trabalho se percebeu como os arranjos da abor-
dagem ecológica sobre os sistemas urbanos ocorrem sobre o fundamento 
que o sistema urbano inteiro necessita do engajamento com as teorias e prá-
ticas de outras ciências, do desenho urbano e da ecologia “da” cidade. A eco-
logia permitiu compreender e inserir a abordagem da cidade que promove a 
compreensão do modo em que os sistemas urbanos emergem na integração 
do design voltado para as conexões. A partir do conteúdo exposto neste tra-
balho se torna perceptível como o continuum rural-urbano pode ser estrutu-
rado como uma derivação da abordagem ecossistêmica, especialmente pelo 
raciocínio explícito no transecto rural-urbano e no zoneamento permacultural. 

No contexto regional de Brasília, a proposta de viveiro de produção e de-
monstração de técnicas de cultivo exemplifica um potencial do lugar para 
usos relacionado ao lazer, ecoturismo, educação, economia e produção, ao 
passo que contribui para a costura entre o rural e o urbano, por se encontrar 
na região periurbana de Brasília, trazendo possibilidade para o continuum, 
suavizando as diferenças entre eles e contribuindo para a qualidade de vida 
tanto no âmbito urbano quanto rural, além da preservação ambiental do bio-
ma cerrado e a criação de cidades mais sustentáveis e sensíveis à água com 
a visão sistêmica do ecossistema urbano.
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Resumo

A arquitetura bioclimática preocupa-se com a adequação das edificações ao clima, 
visando o conforto térmico, acústico e visual do usuário. Esta aborda o envelope da 
construção como uma membrana com a intenção de regular o ambiente externo e 
interno, podendo ser definida, também, como uma arquitetura que incorpora o clima 
como uma variável importante no processo de projeto, portanto, considera que as 
edificações devem ser projetadas de maneira a aproveitá-lo positivamente, buscando 
o emprego de recursos naturais e projetuais. Dessa forma, o presente texto apresenta 
uma revisão bibliográfica sobre arquitetura bioclimática, conforto térmico  e as principais 
estratégias bioclimáticas, através da caracterização de um edifício e sua relação com 
o clima. O método para desenvolver esta análise bioclimática de Goiânia-GO, está 
ancorado no uso de três ferramentas: o software ZBBR (RORIZ, 2004), o software 
Analysis Bio (LABEEE, 2009) e a Norma NBR 15220-3: Zoneamento bioclimático 
brasileiro e diretrizes construtivas para habitações unifamiliares de interesse social 
(ABNT, 2005). Objeto de estudo e experimentação para caracterizar as estratégias 
bioclimáticas a partir de suas condições climáticas foi  o edifício da Faculdade de Artes 
Visuais, localizado em Goiânia-GO. Para obter o desempenho térmico da edificação e 
analisar suas estratégias bioclimáticas, foram selecionados dois artigos que realizaram 
medições in loco de duas salas de aulas situadas no objeto de estudo. Por meio da 
leitura dos dados gerados nos programas e analisados na norma 15220-3, concluiu-se 
que as principais estratégias para o desenvolvimento de projetos com fins de conforto 
para a cidade de Goiânia são: estratégias de refrigeração evaporativa, inercia térmica 
para resfriamento e ventilação seletiva. Para inverno sugere-se que a edificação 
tenha paredes internas pesadas, recomendam-se aberturas médias com utilização de 
sombreamento para estas e coberturas leves e isoladas. Juntamente com os dados 
da leitura dos programas e a analise da edificação e informações obtidas nos artigos, 
pode-se concluir que na maioria dos dias em que foi monitorada sua temperatura e 
umidade do ar, encontrava-se fora da faixa de conforto térmico indicada para salas de 
aula, sendo assim o edifício não tem um desempenho térmico insatisfatório e não possui 
o condicionamento passivo correto. De modo geral, os resultados obtidos ressaltam 
a importância de estudar estratégias de projeto de forma a incluir as considerações 
destas análises para aperfeiçoamento das relações entre o homem e a natureza, 
tanto no que diz respeito à redução de impactos ambientais quanto à melhoria da 
qualidade de vida. Ademais, o anterior permite aos arquitetos estabelecer táticas para 
que as construções possam responder de maneira eficiente às variações climáticas, 
fornecendo assim as condições técnicas necessárias para o atendimento de critérios 
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mínimos de desempenho e conforto ao usuário, minimizando o uso de equipamentos 
e o consumo de energia.

PALAVRAS-CHAVE: Arquitetura Bioclimática; Desempenho Térmico; Conforto 
Térmico. 

Abstract

The bioclimatic architecture is concerned with the suitability of buildings to the 
climate, aiming at the thermal, acoustic and visual comfort of the user. It addresses 
the building envelope as a membrane with the intention of regulating the external and 
internal environment, and can also be defined as an architecture that incorporates 
climate as an important variable in the design process, therefore, considers that 
buildings should be designed to take advantage of it positively, seeking the use of 
natural and project resources. Thus, the present text presents a bibliographical review 
about bioclimatic architecture, thermal comfort and the main bioclimatic strategies, 
through the characterization of a building and its relationship with the climate. The 
method for developing this bioclimatic analysis of Goiânia-GO is based on the use of 
three tools: the ZBBR software (RORIZ, 2004), the Analysis Bio software (LABEEE, 
2009) and the NBR 15220-3 Standard: Brazilian Bioclimatic Zoning and constructive 
guidelines for single-family housing of social interest (ABNT, 2005). Object of study 
and experimentation to characterize bioclimatic strategies from their climatic conditions 
was the building of the Faculty of Visual Arts, located in Goiânia-GO. In order to obtain 
the thermal performance of the building and to analyze its bioclimatic strategies, two 
articles were selected that performed on-site measurements of two classrooms located 
in the object of study. By reading the data generated in the programs and analyzed in 
the 15220-3 standard it was concluded that the main strategies for the development 
of projects for the comfort of the city of Goiânia are: evaporative cooling strategies, 
thermal inertia for cooling and selective ventilation. For winter it is suggested that the 
building has heavy internal walls, medium openings with shading and light and insulated 
roofs are recommended. Together with the reading data of the programs, together with 
the analysis of the building and information obtained in the articles, it can be concluded 
that on most days when its temperature and air humidity were monitored, it was outside 
the range of thermal comfort. suitable for classrooms, so the building does not have 
a poor thermal performance and does not have the correct passive conditioning. In 
general, the results highlight the importance of studying design strategies to include the 
considerations of these analyzes to improve the relationship between man and nature, 
both with regard to reducing environmental impacts and improving quality. of life. In 
addition, the above allows architects to establish tactics so that buildings can respond 
efficiently to climate variations, thus providing the technical conditions necessary to 
meet minimum performance criteria, providing user comfort, minimizing equipment use 
and consumption. power.

KEYWORDS: Bioclimatic Architecture; Thermal performance; Thermal comfort.
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1. INTRODUÇÃO
Programar os requisitos do projeto de um edifício é a primeira tarefa do 
arquiteto, além da mais importante. Sendo assim, a fase de concepção de 
um projeto é o período ideal para decidir as estratégias de conforto, a fim de 
obter como resultado edifícios mais econômicos, confortáveis e agradáveis, 
visto que as soluções incorporadas posteriormente são mais caras e menos 
eficientes que as projetadas desde o início ( PEÑA E PARSHALL ,2001).

A importância das relações entre a arquitetura bioclimática e as decisões 
projetuais pode ser constatada na busca do conforto no ambiente construído, 
onde o maior impacto das decisões projetuais ocorrem nos estágios iniciais 
do processo de concepção, na criação da imagem conceitual. Para isso o 
arquiteto deve obter certas informações como: análise climática do local, 
análise do terreno, orientação e dados relativos ao programa que o cliente 
quer ter solucionado pelo projeto, incluindo qualquer informação que possa 
ser útil ao projeto bioclimático tal como necessidade de ventilação natural, de 
sol ou sombra, necessidade de isolamento térmico, etc.

Por meio da implementação de estratégias bioclimáticas, pode-se obter, de 
forma natural, a melhoria das condições de conforto térmico do edifício e a 
minimização do consumo energético. O conforto térmico, acústico e visual 
são critérios considerados primordiais na avaliação do espaço habitado e 
consistem na solução integrada de um conjunto de problemas e situações. 

Desse modo, neste texto serão delineados alguns subsídios teóricos e 
práticos para a elaboração de estratégias bioclimáticas voltadas para o projeto 
arquitetônico e pertinentes às variáveis climáticas de uma cidade, assim 
como a análise de um estudo de caso.  No caso aqui relatado o objeto de 
estudo será o edifício da Faculdade de Artes Visuais localizado em Goiânia-
GO. A contribuição esperada desta pesquisa é o embasamento referencial 
para estudos mais aprofundados e a respectiva disseminação de estratégias 
bioclimáticas como prática projetual na cidade e demais localidades com 
características climáticas comuns.

2. ARQUITETURA BIOCLIMÁTICA E ESTRATÉGIAS DE PROJETO
A Arquitetura Bioclimática preocupa-se com a adequação da construção 
ao clima, visando o conforto térmico, acústico e visual do usuário. Ela trata 
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o envelope da construção como uma membrana reguladora (permeável e 
controlada) entre o ambiente externo e interno. Essa “membrana” é utilizada 
para conseguir um ambiente interno confortável e para isso o arquiteto 
deve ser hábil na utilização dos recursos de projeto e escolha conveniente 
dos materiais, levando em consideração as variáveis climáticas externas 
(CORBELLA, 2017). 

Assim, o uso de estratégias bioclimáticas surge como um instrumento 
fundamental na concepção de um bom projeto arquitetônico, prevendo, 
desse modo, o uso inteligente dos recursos naturais e proporcionando 
desenvolvimento sustentável, pois a preocupação concentra-se no processo 
de projeto, na escolha dos materiais adequados e na criação de novos, os 
quais possam proporcionar melhorias ao edifício projetado. A especificação 
criteriosa de materiais garante, sem sombra de dúvida, boas condições de 
climatização e um satisfatório desempenho térmico.

A avaliação do desempenho térmico de edificações é um campo de grande 
importância para os profissionais de arquitetura e engenharia, pois por meio 
da aplicação desta é possível desenvolver estratégias destinadas a minimizar 
o ganho de calor, proporcionar conforto térmico aos usuários e aprimorar o 
desempenho da edificação. 

Os meios como o ambiente construído concretiza trocas térmicas com o 
entorno são: radiação, condução, convecção, evaporação e condensação. As 
trocas ocorrem devido à diferença de temperatura entre os corpos, variando 
o meio em que se propaga e o estado de agregação no qual se encontram 
os elementos. Os corpos trocam calor quando apresentam temperaturas 
desiguais, significando que a transmissão ocorre sempre do mais quente para 
o mais frio. Por sua vez, as características climáticas que afetam o conforto 
humano são: temperatura do ar, radiação solar, movimento do ar e umidade. 

Nesse sentido, a edificação torna-se o meio fundamental para garantir 
o equilíbrio entre exterior e interior e propiciar a sensação de satisfação 
e bem-estar ao ser humano. Para alcançar dito equilíbrio é necessário 
conhecer as necessidades humanas, identificar as condições do entorno e 
entender o comportamento dos materiais, bem como reunir características 
que atendam aos requisitos de desempenho térmico através de normativas 
específicas como a NBR 15220-1, NBR 15220-2, NBR 15220-3 e a norma de 
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Desempenho de edificações habitacionais - NBR 15575. Para se obter uma 
construção climaticamente equilibrada as variáveis deverão ser estudadas 
em conjunto de tal modo que se pondere seu desempenho na edificação. 
As características mais influentes em um projeto arquitetônico no Brasil 
são determinadas pela NBR 15220-3 e examinadas pelo RTQ-C que, por 
consequência, também estão baseadas na classificação climática e no 
zoneamento bioclimático do país. 

No ponto de vista de Kowaltowski e Labaki (1993), o projeto arquitetônico, 
ainda em sua fase de concepção, define o desempenho de um edifício 
em termos de conforto para seus usuários. Elementos como a forma, 
o volume, a orientação, a distribuição dos espaços, parâmetros de 
dimensionamento e localização de aberturas, aliados ao entorno natural, 
determinam em grande medida o desempenho térmico de edifícios sem 
equipamento de condicionamento mecanizado. Já na fase de definição do 
projeto arquitetônico, o refinamento dos detalhes, a escolha dos materiais 
de construção e a implantação de equipamentos específicos são usados 
para assegurar um nível desejado de conforto luminoso, acústico e térmico. 
Consideramos importante reiterar que para que estas soluções possam 
acontecer o processo de projeto é importante. 

Existem ferramentas para estimar a relação entre os fatores ambientais e as 
edificações e ajudar nas decisões projetuais. Algumas delas são: as cartas 
solares, representações gráficas do percurso do sol na abóbada celeste 
da terra nos diferentes períodos do dia e do ano (BITTENCOURT, 2000); o 
Método de Mahoney, que consiste na organização dos dados climáticos de 
uma determinada localidade por meio de tabelas que geram recomendações 
de projeto para auxílio na concepção projetual de edificações não climatizadas; 
a NBR 15220, carta bioclimática e os programas computacionais para leituras 
de dados.

Outra norma indicada para edificações habitacionais é a NBR 15.575 
que apresenta critérios e requisitos para verificação dos níveis mínimos 
de desempenho. Nesta normas consta uma metodologia normativa para 
classificar as habitações e critérios para verificação dos níveis de desempenho 
térmico para edificações de acordo com a zona bioclimática em que estão 
inseridas. A mesma, apresenta duas maneiras de obter a classificação: por 
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simulação ou medição.

A carta bioclimática citada acima, pode ser gerada automaticamente através 
do software livre Analysis Bio 2.0, da Universidade Federal de Santa 
Catarina. Este auxilia no processo de adequação de edificações ao clima 
local. Utiliza tanto arquivos climáticos anuais e horários como arquivos 
resumidos na forma de normais climatológica. 

Para consultar o zoneamento blioclimático Brasileiro, que consta na NBR 
15220, existe um programa gratuito disponível que facilita a consulta gerando 
a leitura dos dados, O ZBBR, este possui a classificação bioclimática das 
sedes dos municípios brasileiros e diretrizes construtivas para habitações 
unifamiliares de interesse social, conforme a ABNT NBR 15220-3 de 29 de 
abril de 2005.

3.  METODOLOGIA 

A faculdade de artes visuais localizada em Goiânia-GO foi utilizada como 
objeto de estudo e experimentação, com enfoque no clima da cidade. Para 
caracterizar as estratégias bioclimáticas da cidade, a partir de suas condições 
climáticas, foram realizadas análises por meio de três ferramentas descritas 
no tópico anterior: o software ZBBR (RORIZ, 2004), o software Analysis Bio 
(LABEEE, 2009) e a Norma NBR 15220-3: Zoneamento bioclimático brasileiro 
e diretrizes construtivas para habitações unifamiliares de interesse social 
(ABNT, 2005). Para fundamentar e desenvolver as análises foram escolhidos 
dois artigos que avaliam o prédio da Faculdade de Artes Visuais da UFG 
localizado em Goiânia-GO. A partir do estudo dos dados apresentados 
nos artigos selecionados, realizaram-se considerações sobre estratégias 
bioclimáticas verificadas na edificação, comparando-as com as práticas 
referidas na revisão bibliográfica.

 

4. ESTUDO DE CASO:  FACULDADE DE ARTES VISUAIS – UFG

O edifício escolhido para o estudo de caso desta pesquisa é o prédio da 
Faculdade de Artes Visuais (FAV), localizado no Câmpus Samambaia da 
UFG, na região Norte de Goiânia.
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O edifício da FAV possui suas maiores fachadas voltadas para o Sudeste 
(SE) e o Noroeste (NO) (Fig. 1), possui dois pavimentos e neles os ambientes 
são distribuídos ao longo de um extenso corredor central que pode ser visto 
a através da planta baixa do projeto arquitetônico (figura 2). Quanto à sua 
envoltória, a edificação apresenta janelas em fita (vidro transparente) ao 
longo das duas maiores fachadas, paredes externas em alvenaria de tijolo 
furado, rebocadas e pintadas de branco, piso em granitina, forro de gesso, e 
estrutura em concreto armado.
Para compreender de melhor forma estas especificidades foram escolhidos 
dois artigos que têm como objeto de estudo a faculdade de artes visuais. 
Ambos analisaram o desempenho térmico de salas localizadas na edificação, 
a metodologia utilizada foram as mesmas, porém aplicada em  salas de aulas 
distintas. Os artigos são:

• AVALIAÇÃO DO CONFORTO TÉRMICO DA SALA 21 – FAV / UFG. 
Rodrigues et al. (2018).

• AVALIAÇÃO DE CONFORTO TÉRMICO EM AMBIENTES DE 
ENSINO- Estudo de caso em uma sala de aula localizada em 
Goiânia-GO (sala 40). Araújo et al. (2018).

A metodologia desenvolvida em ambos os artigos é:
•	 Coleta de dados por meio de monitoramento, através de 

equipamentos que medem a temperatura e velocidade do ar e 
umidade relativa. Esses equipamentos foram: Termômetro de Globo 
Negro e Datalogger. 

•	 Nos mesmos dias do monitoramento com equipamentos foi realizada 
a aplicação de questionários para  verificar as condições de conforto 
térmico da sala (figura 3).

Figura 1: Fachadas Noroeste  e Fachada Sudeste -Faculdade de Artes Visuais-UFG. 
Fonte: Marília G. Rodrigues
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Figura 2: Planta pavimento térreo e superior com salas avaliadas marcadas. 
Fonte: Marília G. Rodrigues

Figura 3 – Questionário. Fonte: PERILLO, P. J. L.
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4.1 SALA 40

Segundo Araújo et at. (2018), o questionário foi aplicado na sala 40 no 
dia 12 de setembro às 10h20min da manhã, quando haviam 39 alunos, 
porém apenas 28 responderam ao mesmo. Paralelamente à aplicação dos 
questionários foi efetuada medição da temperatura do ar, da temperatura de 
globo e da umidade relativa do ar na sala. Segundo os autores, através da 
aplicação do questionário na sala verificou-se que os usuários entrevistados 
mostravam insatisfação em relação ao conforto térmico da sala.

Araújo et at. (2018), também afirmam que o monitoramento do comportamento 
térmico interno da sala 40 foi realizado por meio de Datalogger, do dia 11 ao 
dia 20 de setembro de 2018, registrando a temperatura e a umidade do ar a 
cada hora.

Após aplicação dos questionários, juntamente com a analise dos dados 
obtidos pelo monitoramento da temperatura e umidade do ar, os autores 
concluem que: 

Por meio do monitoramento realizado na sala 40, foi possível perceber 
que os períodos em que a temperatura interna encontra-se na faixa 
de conforto estipulada (entre 22,5 ºC e 26,5 ºC) são mínimos, estando 
quase sempre acima da temperatura de conforto máxima, atingindo a 
máxima de 29,7 ºC, o que corrobora para o desconforto declarado por 
muitas respostas do questionário aplicado. Nota-se também que a sala 
apresenta maiores temperaturas nos períodos vespertino e noturno (...)

Destaca-se que em vários períodos dos dias, as temperaturas internas 
são superiores às externas, o que demonstra que a edificação não 
está atuando de forma apropriada à obtenção de conforto, mantendo-
se com temperaturas elevadas na maior parte do período de análise. 
(pág.10-11)

Pode-se perceber através do gráfico 1, o qual mostra a faixa de conforto, que 
a maioria dos dias em que a sala foi monitorada sua temperatura e umidade 
não estiveram dentro da faixa indicada de conforto térmico para salas de 
aulas. Segundo a norma NBR 16.401 (2008), a temperatura de conforto 
recomendável para sala de aulas é entre 23 a 25 graus.
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Gráfico 1: Temperatura do ar X umidade do ar X Faixa de conforto. Fonte: Araújo et at. (2018)

4.2 SALA 21

A sala 21 atualmente é o laboratório de conforto térmico e no momento da 
coleta de dados foi realizada a turma que estava na aula ministrada era da 
pós-graduação, o que justifica o número reduzido de alunos, que segundo 
Rodrigues et al. (2018) foram 17 usuários no total das duas turmas: 8 alunos 
no período matutino e 9 alunos do período vespertino. Os autores afirmam que 
as medições foram realidades durante oito dias, do dia 12 a 20 de setembro 
de 2018. Nesse período a maioria dos dias esteve fora da zona de conforto 
recomendável. Após coleta dos dados Rodrigues et al. (2018) concluem que: 

[...] a temperatura do ar da sala oscilou consideravelmente no período 
diurno entre 8:00h e 18:00h. Conforme os dados levantados, a 
temperatura mais elevada foi registrada às 15:30h do dia 12/09/2018 
e a mais amena às 17:00h do dia 18/09/2018, quando se verifica 
nitidamente, por meio da Tabela 1, que o ar-condicionado da sala de 
aula se encontrava em funcionamento (...)

Outra observação importante é que, sobretudo com base nos 3 primeiros 
dias de levantamento, quando a umidade relativa se encontrava mais 
baixa e a temperatura externa mais alta, principalmente a partir do final 
da tarde até à meia-noite, a sala continua com sua temperatura em 
situação de elevação e somente depois das 0:00h e até às 08:00h é 
que a temperatura interna começa a diminuir de forma lenta e não muito 
significativa, com redução de no máximo 0,8 graus em um intervalo 
de 8 horas. Nos dias 15 e 16, sábado e domingo respectivamente, 
quando aparentemente a sala não foi utilizada, devido a uma gradação 
de temperatura mais suave e homogênea, foi mais fácil perceber este 
comportamento térmico do ambiente. “(Pág. 10-11)
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Podemos perceber através do gráfico 2, que a sala 21, assim como a sala 
40 já analisada, não está dentro da faixa de conforto térmico indicada para 

sala de aulas. 

Gráfico 2: Temperatura do ar X umidade do ar X Faixa de conforto. Fonte: Rodrigues et at. (2018)

4. RESULTADOS 
Nesta seção serão apresentados os principais resultados encontrados no 
estudo empreendido. Primeiramente serão apresentadas as conclusões para 
a cidade de Goiânia e depois especificamente para o edifício avaliado. 

4.1   VERIFICAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS BIOCLIMATICAS PARA A 
CIDADE DE GOIANIA. 

O município de Goiânia, segundo a NBR 15220-3 (ABNT, 2005), está 
situado na Zona Bioclimática 6 (ZB-6), como pode ser visto na Figura 4 na 
qual foi apresentada a leitura de dados feita no ZBBR e também demostra o 
zoneamento bioclimático e suas principais estratégias bioclimáticas.
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Figura 4: Classificação Bioclimática de Goiânia. 

Fonte: Marília G. Rodrigues, a partir do programa ZBBR, 2004.

A carta bioclimática foi gerada através do software Analysis Bio 2.0. Nesta 
podem ser identificadas as estratégias bioclimáticas específicas para cada 
mês do ano, diferente do software ZBBR que mostra de forma geral as 
recomendadas para inverno e verão.

Figura 5: Carta Bioclimática de Goiânia.

 Fonte: Marília G. Rodrigues, a partir do programa Analysis Bio 2.0
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Através da análise da carta bioclimática (figura 5), pode-se identificar que 
as zonas identificadas são: ZC (Zona de conforto) ZV (Zona de Ventilação) 
MTA (Massa Térmica de Aquecimento) RE (Resfriamento Evaporativo) e CA 
(Condicionamento Artificial). As interseções indicam zonas onde se pode 
adotar uma das estratégias ou mais de uma simultaneamente. Na Tabela 1 
(Relatório do Software Analysis BIO 2.2) é possível visualizar as porcentagens 
de horas, separadas por meses, nas quais é atingido o nível de conforto 
térmico, assim como a porcentagem de horas de aplicação das estratégias 
corretivas para atingir o nível de conforto.

Tabela 1 : Percentual de estratégias bioclimáticas segundo médias mensais para Goiânia-GO

Fonte: Relatório do Software Analysis BIO 2.2 (2010) – adaptado por Marília G. Rodrigues

Nesse sentido, através da leitura dos dados dos programas, pode-se concluir 
que as estratégias de desenvolvimento de projetos com fins de conforto para 
os edifícios no verão são: estratégias de condicionamento térmico passivo 
no verão, período quente e úmido; uso de massa térmica e resfriamento 
evaporativo para diminuição da temperatura interna do edifício e a ventilação 
seletiva com a renovação do ar externo nos períodos quentes e quando a 
temperatura interna for superior à externa (com as aberturas voltadas para o 
leste devido a sua predominância no ano e aberturas no lado oposto afim de 
se realizar uma ventilação cruzada). Nos meses de inverno, período quente e 
seco, a norma recomenda o uso de vedações internas pesadas para garantir 
uma maior inércia térmica na edificação, possibilitando assim que o calor 
armazenado durante o dia seja devolvido aos ambientes internos no período 
noturno.
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4.2 ANALISE DAS ESTRATEGIAS BIOCLIMATICAS, A PARTIR DO 
EDIFICIO DA FACULDADE DE ARTES VISUAIS.

Após analises do estudo de caso, juntamente com os resultados citados nos 
artigos, observou-se que ambas salas foram monitoradas praticamente nos 
mesmos dias e que ambas possuem um desempenho térmico insatisfatório, 
não possuindo o condicionamento passivo correto.

Em arquitetura, o termo “Condicionamento Passivo” refere-se ao provimento 
de condições agradáveis de temperatura e luz dentro dos ambientes 
explorando apenas recursos naturais. No caso de climas quentes e úmidos, 
como o de Goiânia-GO, a influência do movimento do ar se destaca porque 
é uma das principais estratégias bioclimáticas e de eficiência energética, pois 
pode proporcionar a remoção de calor interno da edificação e o aumento da 
perda de calor dos indivíduos devido ao movimento do ar.

A análise de desempenho térmico de edificações com condicionamento 
passivo frequentemente faz uso de uma ou mais variáveis de conforto 
térmico como temperatura de bulbo seco, umidade relativa, velocidade do ar 
e radiação térmica. As distintas estratégias que podem ser empregadas em 
Goiânia e relacionadas com o estudo de caso analisado, são:

a) Ventilação cruzada: Em regiões com clima quente é importante 
adotar estratégias que possibilitem a entrada e circulação do 
vento em ambientes internos, mantendo a temperatura amena e 
agradável. Utilizando o princípio físico de convecção térmica, para 
criar a ventilação cruzada, planeja-se a entrada do ar nos ambientes 
através de pelo menos duas janelas e/ou portas posicionadas 
paralelamente - a abertura de entrada de ar deve ser mais baixa e 
a de saída mais próxima ao forro, como pode ser visto nas figuras 
6 e 7. Essa diferença de alturas e posicionamento das aberturas 
estimula a passagem do vento. A ventilação cruzada também pode 
ser obtida através de aberturas zenitais (no forro), que é chamado 
“efeito chaminé”. Para usar esta estratégia a mesma deve estar 
de acordo com a forma e orientação do edifício com a direção dos 
ventos dominantes. A norma NBR 15220-3 recomenda o tipo de 
abertura e a porcentagem, conforme tabela 2. Se a temperatura 
ultrapassa 29°C e a umidade for superior a 80%, a ventilação pode 
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melhorar a sensação térmica. A partir dos 32°C a ventilação passa a 
não ser mais uma estratégia adequada.

         

Figura 6 e 7: Ventilação Cruzada. Fonte: Lana Leão e Marília G. Rodrigues

ABERTURAS PARA VENTILAÇÃO

Aberturas para Ventilação A (em % da área de piso)
Média 15% < A < 25%

Tabela 2 – Recomendações construtivas para aberturas. Fonte: NBR 15220-3– adaptado por 

Marília G. Rodrigues

Na edificação analisada notou-se a presença das janelas altas próximas ao 
forro (figura 10), porém como as salas ficam com as portas fechadas e as 
mesmas não possuem ventilação, a ventilação cruzada não acontece. As 
portas existentes podem ser vistas na figura 8, no caso específico a porta da 
sala 21. O ideal seria portas com ventilação como apresentado na figura 9. 
Sendo assim o calor absorvido durante o dia seria dissipado e permitiria que 
a temperatura  externa noturna entrasse no edifício, produzindo assim uma 

ventilação seletiva (figura 11). 

   Figura 8: Porta existente. Fonte: Marília G. Rodrigues. 

Figura 9: Porta com ventilação. Fonte: Madeirama
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       Figura 10: Corredor existente. Fonte: Marília G. Rodrigues  
Figura 11: croqui inserção Porta com ventilação. Fonte: Marília G. Rodrigues      

      
b) Resfriamento Evaporativo e Inercia térmica: o resfriamento 

evaporativo é uma estratégia utilizada para aumentar a umidade 
relativa do ar e reduzir a sua temperatura, pode ser obtido de forma 
direta ou indireta. O uso de vegetação, de fontes d’água ou de 
outros recursos que resultem na evaporação da água diretamente 
no ambiente que se deseja resfriar constituem-se em formas diretas 
de resfriamento evaporativo (LAMBERTS et al, 2000). A figura 12 

exemplifica esta estratégia. 

Figura 12:Croqui Resfriamento Evaporativo. Fonte: Lana Leão e Marília G. Rodrigues.
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Segundo Romero (2001), a vegetação tende a consolidar os efeitos do 
clima sobre seus arredores imediatos, diminuindo os extremos ambientais. 
A vegetação age diretamente no clima, auxiliando no controle da radiação 
solar, absorvendo o calor e evitando que a temperatura aumente.

A edificação analisada não possui vegetação ou fonte d´água em sua envoltória 
agido diretamente, ou seja não possui uma estratégia de resfriamento 
evaporativo. A vegetação no entorno poderia servir como barreira do sol, 
evitando os ganhos de calor vindos da radiação solar, sendo assim as plantas 
atenuariam as condições ambientais.

Rodrigues et al (2018) afirmam que os brises metálicos utilizados na fachada 
com a intenção de proteger a incidência solar, acabam criando um bolsão de ar 
quente durante o dia. Para resolver o problema da fachada noroeste, o correto 
seria propor brises como foi realizado, porém nestes casos de fachadas com 
grande incidência de sol é necessário fazer um dimensionamento correto 
dos brises, uma vez que o brise existente não cumpre sua função, pois não 
permite que a quantidade correta de ventilação passe por ele, o que cria este 
bolsão de ar citado a cima. Outro problema é a sua cor amarela interna, que 
distorce  a cor da luz que entra na sala.

Para um dimensionamento correto é necessário considerar a orientação 
das fachadas, os períodos de sombreamento necessário, a carta solar local, 
dimensionamento do dispositivo com o uso do transferidor auxiliar para 
determinação das máscaras de sombra e ventilação.

Segundo Frota e Schiffer (1987) “um dispositivo de proteção solar será eficaz 
quando for capaz de barrar a radiação solar direta sobre uma dada superfície 
ou abertura no período que julgar conveniente” oferecendo melhor controle 
dos ganhos térmicos, iluminação natural adequada e ventilação.
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Figura 13: Fotos do brise existente.  Figura 14: Croqui simulando o bolsão de calor. Fonte: Marília 
G. Rodrigues             

O uso de componentes construtivos com inércia térmica superior (capacidade 
térmica) faz com que a amplitude da temperatura interior diminua em relação 
a exterior, ou seja, os picos de temperatura verificados externamente não 
serão percebidos internamente (LAMBERTS et al, 2012). A inercia térmica 
pode ser útil tanto para o frio quanto para o calor, para aquecimento o ideal é 
construir fechamentos opacos e mais espessos e diminuir a área de abertura, 
orientando-as para o sol, conforme Figura 15 e 16. Em locais mais quentes 
como Goiânia, a inercia pode ser utilizada para resfriar o ambiente interior, 
sendo assim as aberturas devem ser sombreadas e evitar ventilação diurna, 
que pode aumentar a temperatura no interior da edificação ao trazer o ar 
quente do exterior. No período noturno deve se permitir a ventilação seletiva, 
retirando o calor acumulado durante o dia (LAMBERTS et al, 2012). As 
normas para vedação podem ser verificadas na NBR 15220, conforme tabela 
3 e no programa ZBBR (figura 4).

Figura 15 : Inercia Térmica Resfriamento.            Figura 16: Inercia Térmica Aquecimento. Fonte: 

Lana Leão e Marília G. Rodrigues     
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Tabela 3 – Recomendações construtivas para vedações. Fonte: NBR 15220-3– adaptado por 

Marília G. Rodrigues

As normas para as paredes e coberturas estão especificadas na tabela 3, 
na qual pode se notar que a recomendação para as paredes é que elas 
tenham uma transmitância menor que 2,20 (segundo a NBR 15220), sendo 
assim a edificação não atinge o mínimo recomentado pela norma, onde a 
parede de tijolo furado utilizado, conforme conferido em projeto, possui uma 
transmitância de 2,43 W (m2.K). Assim sendo, seria necessário especificar 
outro material para a parede ou adicionar outro para compor a mesma, por 
exemplo o gesso, que possui uma condutividade baixa e que trabalhado junto 
com o tijolo, ajuda a melhorar o  desempenho térmico da parede.

c) Zona de condicionamento artificial: deve ser utilizado somente 
quando as estratégias de ventilação, resfriamento evaporativo 
e massa térmica não proporcionam as condições desejadas de 
conforto ao ambiente, ao contrário do que acontece hoje no edifício 
da FAV, no qual para se obter um conforto térmico aos alunos quase 
sempre o ar condicionado ligado está ligado. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por meio da pesquisa realizada foi possível reconhecer a importância de 
estudar estratégias de projeto com o intuito de incluir as considerações 
para aperfeiçoar as relações entre o homem e a natureza, tanto no que diz 
respeito à redução de impactos ambientais quanto à melhoria da qualidade 
de vida. Estes estudos permitem aos arquitetos estabelecer estratégias para 
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que as construções possam responder de maneira eficiente às variações 
climáticas e fornecer as condições técnicas necessárias para o atendimento 
de critérios mínimos de desempenho, conforto ao usuário e minimização 
do uso de equipamentos e redução do consumo de energia elétrica. No 
contexto atual do desenvolvimento sustentável e da imperante necessidade 
de redução do consumo de recursos naturais os arquitetos devem assumir a 
responsabilidade de projetar edificações responsivas ao clima

Pode-se concluir, também, que existem muitos problemas no quesito 
desempenho térmico no edifício analisado e que eles podem ser resolvidos 
através da aplicação de princípios do condicionamento térmico natural. As 
ferramentas aqui apresentadas, quando inseridas nos estágios iniciais de 
projeto, podem ser bastante úteis e práticas, pois não demandam recursos 
financeiros, de tempo ou de conhecimentos especializados para serem 
aplicadas. 

Finalmente, a principal contribuição deste trabalho é mostrar que é possível 
melhorar questões relacionadas ao desempenho térmico, conforto térmico 
e eficiência energética por meio da aplicação correta das estratégias 
bioclimáticas no projeto de arquitetura. Com os resultados aqui apresentados 
busca-se subsidiar a tomada de decisões de projetistas e gestores públicos 
na otimização dos edifícios, condensar as normas técnicas relativas ao tema 
e, consequente, contribuir em projetos que propendam pela melhoria do 
desempenho termoenergético.
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Resumo

Todas as etapas da cadeia do setor de construção civil causam impactos ambientais, 
desde a extração da matéria prima até o descarte dos resíduos de construção e 
demolição (RCD). Segundo a legislação brasileira, os resíduos de gesso provenientes da 
construção civil são classificados como “resíduos recicláveis para outras destinações”. 
Atualmente encontram-se entre os que não possuem tecnologias economicamente 
viáveis para reciclagem. Costumam ser destinados, em aterros sanitários, “lixões” e/ou 
em áreas ilegais de “bota-fora”. Sua decomposição em aterros leva à geração de gás 
sulfídrico devido às reações do sulfato com a matéria orgânica; e a liberação dos íons 
de Ca2+ e SO4

2+ altera a alcalinidade do solo e contamina o lençol freático, podendo 
causar grandes problemas econômicos e impactos ambientais. A problemática desses 
resíduos, pode ser atenuada por processos de reciclagem transformando-os em 
novos produtos em sua própria cadeia produtiva. A transformação de um produto sem 
valor econômico em novos insumos, com perspectivas tecnológicas de resistência e 
durabilidade, vem direcionando pesquisas por produtos mais sustentáveis. A utilização 
de resíduos de construção de concreto (Rcc) e resíduos de construção de gesso 
(Rcg) como matéria prima alternativa na produção de blocos para vedação vem 
sendo realizada em uma fábrica de artefatos de concreto na Região Metropolitana de 
Goiânia. Estudou-se a aplicação desses dois resíduos como agregados reciclados, 
em substituição aos agregados convencionais e associá-los à uma única mistura, a 
fim de se obter um produto confeccionado com 100% de agregados reciclados. Para 
tal, tomou-se como amostras os resíduos de blocos de concreto e os resíduos de 
gesso oriundos de obras do município de Goiânia. Procederam-se caracterizações 
físico-mecânicas e ambiental das amostras para posterior moldagem dos blocos de 
concreto. Empregou-se diferentes traços e teores de substituição por resíduos. Em 
se tratando desta pesquisa, considerou-se o traço do fabricante como “médio” (1:10) 
e foram propostos mais dois outros traços: um “rico” (1:8) e um “pobre” (1:12) em 
cimento. A influência dos agregados reciclados na mistura foi avaliada em blocos 
de concreto no estado endurecido a partir de seu aspecto superficial, resistência à 
compressão, absorção de água, teor de umidade e massa específica seca; e no estado 
fresco mediante à análise de retração por secagem. A partir dos resultados obtidos com 
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as substituições conclui-se que é possível obter benefícios ambientais, tecnológicos 
e econômicos, com a substituição de 75% Rcc e 25% Rcg, ao total dos agregados 
convencionais utilizados na confecção dos blocos. Todavia, deve ser observada a 
condição ambiental na aplicação dos resíduos de gesso, classificados como perigosos, 
os quais requerem manejo e descarte apropriados. Aos estudos, também devem ser 
associadas análises quanto à sua durabilidade.

PALAVRAS-CHAVE: resíduos de construção civil; blocos de vedação; 
sustentabilidade.

Abstract

All stages of the construction industry chain cause environmental impacts, from raw 
material extraction to the disposal of construction and demolition waste (RCD). Under 
Brazilian law, plaster residues from construction are classified as “recyclable waste 
for other purposes”. They are currently among those without economically viable 
technologies for recycling. They are usually disposed of in landfills, garbage dumps and 
/ or illegal areas of “throw-away”. Its decomposition in landfills leads to the generation 
of hydrogen sulfide gas due to sulfate reactions with organic matter. The consequent 
release of Ca2+ and SO4

2+ ions alters soil alkalinity and contaminates the water table, 
which can cause economic problems and environmental impacts. The problem of these 
wastes can be mitigated by recycling processes turning them into new products in 
their own production chain. The transformation of a product without economic value 
into new inputs, with technological perspectives of resistance and durability, has been 
directing research for more sustainable products. The use of concrete construction 
waste (Rcc) and plaster construction waste (Rcg) as an alternative raw material in 
the production of sealing blocks has been carried out in a concrete artifact factory in 
the Goiânia Metropolitan Region. The application of these two residues as recycled 
aggregates was studied, replacing the conventional aggregates and associating them 
with a single mixture, in order to obtain a product made from 100% recycled aggregates. 
For this, we took as samples the residues of concrete blocks and the residues of plaster 
coming from buildings works from Goiânia city. Physical-mechanical and environmental 
characterization of the samples were carried out for subsequent molding of the concrete 
blocks. Different traits and residue substitution levels were employed. In this research, 
the manufacturer’s trait was considered as “medium” (1:10) and two other traits were 
proposed: a “rich” (1: 8) and a “poor” (1:12) one all in cement basis. The influence of 
recycled aggregates on the mixture was evaluated in concrete blocks in the hardened 
state from their surface appearance, compressive strength, water absorption, moisture 
content and specific dry mass; and in the fresh state by drying shrinkage analysis. From 
the results obtained with the substitutions it is concluded that it is possible to obtain 
environmental, technological and economic benefits with substitution of 75% Rcc and 
25% Rcg from the total of the conventional aggregates used in the blocks manufacturing. 
However, the environmental condition should be observed in the application of plaster 
residues, classified as hazardous, which require proper handling and disposal. Further 
studies on its durability are also suggested.

KEYWORDS: construction waste; sealing blocks; sustainability

DOI: 10.29327/114056.2-50



Anais II SEPPAS - II Seminário de Planejamento, Paisagem urbana e Sustentabilidade 
04 a 06 de novembro de 2019

INTRODUÇÃO

A cadeia produtiva da construção civil é uma das mais importantes atividades 
de desenvolvimento econômico e social mundial, contudo, estima-se que 
ela consuma entre 14 a 50% dos recursos naturais extraídos do planeta 
(BENARDI, 2011), sendo, grande geradora de impactos ambientais.

Considerando que a quantificação das taxas geradas de resíduos é o 
primeiro passo para o gerenciamento de resíduos de construção e demolição 
(RCD), estudos revelam que a taxa média mundial de geração de resíduos 
de construção está na ordem de 38 a 43 kg/m2, com alvenaria e concreto 
constituindo mais de 60% do total destes resíduos (BARKSHAN, et al., 2015). 

A gestão ambiental de um canteiro de obras não visa apenas cumprir a 
legislação, mas gerar qualidade, produtividade, contribuir para a diminuição 
de acidentes de trabalho e reduzir os custos do empreendimento e da 
destinação dos resíduos (BARZOTTO et al., 2017). Em 2002, o Conselho 
Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), órgão do governo que estabelece 
a Política Nacional do Meio Ambiente, implantou a Resolução n. 307, que 
estabeleceu as normas e procedimentos para a correta disposição dos 
resíduos da construção civil. Esta Resolução apresenta uma série de ações, 
definições de responsabilidades e deveres devendo ser obedecidos pelos 
geradores de resíduos, alertando ainda que são os geradores dos resíduos 
os responsáveis pelos mesmos (CONAMA, 2002).

Em 2011, houve uma alteração na Resolução 307, na qual o gesso, que era 
classificado como resíduo de classe C (sem alternativas tecnológicas ou 
economicamente viáveis de reciclagem), passa a ser resíduo de classe B, 
sendo classificado como resíduo com possiblidade de reciclagem para outras 
destinações; ao lado de materiais como o plástico, metais e vidros (CONAMA, 
2011). Com o objetivo de estabelecer a Política Nacional de Resíduos Sólidos, 
foi instituída a Lei n. 12.305/2010, que informa que é responsabilidade das 
empresas da construção civil elaborar, implementar e operacionalizar o Plano 
de Gerenciamento de Resíduos Sólidos em conformidade com as diretrizes 
estabelecidas pelo Sistema Nacional do Meio Ambiente, SISNAMA. O 
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plano deve ser previamente aprovado por órgão competente, sendo parte 
integrante do processo de licenciamento ambiental de empreendimentos 
(BRASIL, 2010). 

A produção do gesso é realizada por mineração e calcinação em baixas 
temperaturas (150ºC) da gipsita. No Brasil, as principais jazidas estão no 
polo gesseiro de Araripe, sertão de Pernambuco, responsável por 95% da 
produção nacional. O gesso possui excelente plasticidade e homogeneidade, 
endurecimento rápido, pequeno poder de retração na secagem, estabilidade 
volumétrica e inibe a propagação de chamas ao liberar moléculas de água 
quando aquecido. A principal atividade que utiliza o gesso é a construção 
civil, principalmente em acabamentos de paredes, tetos e revestimentos. 
O desenvolvimento de novas tecnologias ampliou o consumo no Brasil, 
atualmente em 30 Kg/habitante/ano, principalmente com a tecnologia 
“drywall”, método de construção de paredes e tetos interiores utilizando-
se painéis pré-moldados de gesso prensado entre duas folhas de papel 
acartonado e secas em estufas (JOHN; CINCOTTO, 2010).

A crescente geração do resíduo de gesso na construção civil é estimada em 
12.000 t por ano só no estado de São Paulo (JOHN, 2010). Na cidade de 
Goiânia, em levantamentos realizados por Carvalho (2005) entre as indústrias 
de placas e molduras, para cada metro linear é gerado 1kg de entulho, e 720 
m2 de placas de gesso são desperdiçadas.

O Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil de 
Goiânia, e seu Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos da Construção 
Civil, ainda não foram implementados como prevê a Resolução CONAMA n. 
307/2002 e a PNRS/2010. De acordo com Silva et al. (2010) são poucas as 
áreas licenciadas, apropriadas para receber os RCD’s. Assim, as empresas 
transportadoras de entulhos acabam sem alternativa e depositam os resíduos 
em áreas não licenciadas ou de disposição irregular, tais como: lotes baldios, 
mananciais, municípios vizinhos ou aterros provisórios construídos pelas 
mesmas. Além disso são gerados 1,2 tonelada de entulhos de construção 
civil por dia, sendo que a Companhia de Urbanização de Goiânia (COMURG) 
recolhe por mês cerca de 30% desses resíduos. Ou seja, realmente não há 
gestão dos RCD´s, em que 70% vai para áreas de disposição clandestinas 
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(SILVA, et al. 2010).

Neste contexto, o reaproveitamento desses resíduos de construção, na 
produção de blocos de concreto para vedação; pode levar a cooperação entre 
construtoras e fábricas de artefatos de concreto, favorecendo que voltem ao 
processo construtivo como novos produtos.

OBJETIVO

Apontar tendências e sugerir mudanças no cenário da construção civil de 
nosso país rumo à adoção de técnicas de construção mais sustentáveis. Para 
tal, estudou-se alternativas de aproveitamento dos resíduos de construção 
civil de concreto e gesso, por meio de reciclagem, utilizando-os como 
agregados graúdos na confecção de blocos de concreto para vedação, a 
partir de uma experiência comercial em andamento na Região Metropolitana 
de Goiânia.

METODOLOGIA

Os procedimentos metodológicos foram separados em quatro etapas: 
preparação das amostras, caracterização dos materiais, definição dos traços 
e procedimentos aplicados às misturas. 

PREPARAÇÃO DAS AMOSTRAS

Os resíduos de gesso e concreto foram cedidos pela Fábrica de Blocos WL, 
localizada no município de Senador Canedo, GO. A WL possui um estoque 
de resíduos de concreto que são gerados durante o seu próprio processo 
de produção (blocos de concreto), e, também recebem de lojas de materiais 
de construção, à qual é fornecedora, aqueles resíduos gerados por quebras 
durante o processo de transporte e armazenamento para suas vendas.

Os resíduos de gesso são oriundos de gesseira e de obras de construção 
civil da região metropolitana de Goiânia, coletadas separadamente, como 
os resíduos de forro e de decoração. Os resíduos foram segregados e 
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armazenados para serem posteriormente transformados em agregados para 
a produção dos blocos com material reciclado.

A Figura 1 mostra o processo de trituração e segregação dos resíduos de 
concreto e de gesso. Esta etapa correspondeu à quebra dos elementos 
maiores, à re-britagem e peneiramento, obtendo material com granulometrias 
próximas a dos agregados convencionais. Posteriormente os materiais 
foram armazenados em sacos separadamente, e levados ao Laboratório de 
Materiais de Construção da Escola de Engenharia Civil e Ambiental da UFG 
– EECA/UFG, para os testes posteriores.

CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS

Cimento

O cimento utilizado para a produção dos blocos de concreto foi o CP II Z - 32 
– RS, de acordo com a NBR 11578 (ABNT, 1991), composto por pozolana, 
cujas aplicações são indicadas para confecção de elementos pré-moldados 
de concretos e artefatos de cimento, para desforma rápida.

                               (a)                                                     (b)
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                       (c)                                             (d)

                      (e)                                                (f)
Figura 1. Preparação das amostras: (a) resíduos de gesso segregados e separados no pátio para 

serem britados; (b) resíduos de blocos de concreto para serem britados; (c) e (d) britagem; (e) 
resíduos são separados em montes para serem levados ao processo produtivo e (f) ou ensacados 

para usos posteriores (armazenados).

Caracterização física dos agregados reciclados e 
convencionais

Os agregados reciclados foram analisados conjuntamente 
com os agregados convencionais objetivando-se uma análise 
comparativa entre os mesmos. Adiante são apresentados 
o aspecto geral dos agregados estudados (Figura 2) e sua 
caracterização física (Tabela 1). 

A composição granulométrica dos agregados convencionais e 
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reciclados utilizados na pesquisa seguiram as recomendações 
da NBR-7211 (ABNT, 2005); cujos grãos devem passam pelo 
menos 95% na peneira de 4,8 mm, para os agregados miúdos 
e cujos grãos passam na peneira de 9,5 mm e ficam retidos, 
pelo menos 95% na peneira de 4,8 mm, para os agregados 
graúdos. Na Figura 3 é possível observar o aspecto visual dos 
agregados após passarem pelas peneiras.

                      (a)                                               (b)

                

                          (c)                                                (d)

                           (e)                                                (f)
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Figura 2. Análise e aparência dos agregados: (a) agregado miúdo convencional – areia artificial (pedreira); 
(b) agregado graúdo – brita zero; (c) agregado reciclado de concreto; (d) aspecto geral do agregado 

reciclado de concreto; e) agregado reciclado de gesso; (f) aspecto geral do agregado reciclado de gesso. 

 
Brita zero 

Areia Artificial 

Agregado Reciclado de 
Concreto 

Agregado Reciclado de 
Gesso 

Figura 3. Ensaios de caracterização granulométrica – aspecto geral dos agregados após 

peneiramento.

Tabela 1. Caracterização física dos agregados estudados.

Agregado Miúdo Convencional

Características Resultados unidade Método de 
ensaio

ABNT

Módulo de finura 3,06 - NBR 7211/
NM:248

2005/2003

Dimensão máxima 
característica

6,3 mm NBR 7211/
NM:248

2005/2003

Teor de materiais 
pulverulentos

5,7 % NBR NM 46 2001

Absorção de água 0,48 % NBR NM 30 2001
Massa unitária 1,53 g/cm3 NBR NM 45 2006

Massa específica 2,69 g/cm3 NBR NM 52 2009
Agregado Graúdo Convencional

Características Resultados unidade Método de 
ensaio

ABNT

Módulo de finura 5,88 - NBR 7211/
NM:248

2005/2003
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Dimensão máxima 
característica

12,5 mm NBR 7211/
NM:248

2005/2003

Teor de materiais 
pulverulentos

0,81 % NBR NM 46 2001

Absorção de água 0,82 % NBR NM 53 2003

Massa unitária 1,57 g/cm3 NBR NM 45 2006

Massa específica 2,73 g/cm3 NBR NM 53 2003

Agregado Reciclado de Resíduo de Concreto

Características Resultados unidade Método de 
ensaio

ABNT

Módulo de finura 3,53 - NBR 7211/
NM:248

2005/2003

Dimensão máxima 
característica

9,5 mm NBR 7211/
NM:248

2005/2003

Teor de materiais 
pulverulentos

6,3 % NBR NM 46 2001

Absorção de água 4,9 % NBR NM 30 2001
Massa unitária 1,43 g/cm3 NBR NM 45 2006
Massa específica 2,60 g/cm3 NBR NM 52 2009

Agregado Reciclado de Resíduo de Gesso

Características Resultados unidade Método de 
ensaio

ABNT

Módulo de finura 3,30 - NBR 7211/
NM:248

2005/2003

Dimensão máxima 
característica

9,5 mm NBR 7211/
NM:248

2005/2003

Teor de materiais 
pulverulentos

- % NBR NM 46 2001

Absorção de água 13,8 % NBR NM 30 2001
Massa unitária 0,76 g/cm3 NBR NM 45 2006
Massa específica 2,57 g/cm3 NBR NM 52 2009

DEFINIÇÃO DOS TRAÇOS

Os traços utilizados corresponderam a três níveis (traços pobre, médio e 
rico) de consistência com a mesma classe de resistência para os blocos de 
concreto para vedação (2,0 MPa). Em sua definição considerou-se avaliar o 
desempenho dos blocos produzidos com diferentes teores de substituição de 
agregados reciclados, em diferentes classes de concentração, partindo-se do 
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traço utilizado pelo fabricante WL (traço médio) considerado como o padrão.

•	 Traço M / WL 1:10 (traço médio, utilizado como padrão
•	 Traço R 1:8,3 (traço rico), que serão referenciados como 1:8

•	 Traço P 1:12 (traço pobre)

Os teores de composição foram determinados em função do volume de 
cimento utilizado a partir do traço médio ou padrão M/WL. As relações 
utilizadas nos traços são cimento:agregado miúdo, não sendo utilizado pela 
WL agregados graúdos na composição dos blocos de concreto para vedação. 
A Tabela 2 especifica as dosagens para cada relação cimento:agregado dos 
traços estipulados pelo programa, bem como a descrição dos teores de 
substituição utilizados no mesmo.

Tabela 2. Especificação das dosagens e teores de agregados do programa 
experimental.

Avaliações Cimento:
Agregado

Traços Teores de substituições

Avaliação do 
fabricante

1:10
(WL)

WL - 1 100% Agr. 
Convencional 
(referência)

WL - 2 50% Agr. convencional 
+ 50% Agr. reciclado 
concreto

WL - 3 50% Agr. convencional 
+ 50% Agr. reciclado de 
gesso

WL - 4 25% Agr. convencional 
+ 75% Agr. reciclado de 
gesso
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Avaliação 
experimental

1:10
(MÉDIO)

M – 1* 100% Agr. 
Convencional 
(referência)

M - 2 75% Agr. reciclado 
concreto + 25% de Agr. 
rec. gesso

M - 3 50% Agr. reciclado 
concreto + 50% de Agr. 
rec. gesso

M - 4 25% Agr. reciclado 
concreto + 75% de Agr. 
rec. gesso

1:8
(RICO)

R - 1 100% Agr. 
Convencional 
(referência)

R - 2 50% Agr. convencional 
+ 50% Agr. reciclado 
concreto

R - 3 50% Agr. convencional 
+ 50% Agr. reciclado de 
gesso

R - 4 25% Agr. convencional 
+ 75% Agr. reciclado de 
gesso

1:12
(POBRE)

P - 1 100% Agr. 
Convencional 
(referência)

P - 2 75% Agr. reciclado 
concreto + 25% de Agr. 
rec. gesso

P - 3 50% Agr. reciclado 
concreto + 50% de Agr. 
rec. gesso

P - 4 25% Agr. reciclado 
concreto + 75% de Agr. 
rec. gesso

*Traço equivalente ao WL – 1, Referência do fabricante
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PROCEDIMENTOS APLICADOS ÀS MISTURAS

Moldagem dos blocos

A mistura dos materiais, bem como toda sua produção foi realizada na 
Fábrica de Blocos WL. Foram moldados blocos de concreto vazados nas 
dimensões de 9 cm x 19 cm x 39 cm, com três furos ao longo da altura 
e espessura de paredes longitudinais e transversais de 1,5 cm, conforme 
especificações da NBR 6136 (ABNT, 2006). A Figura 4 apresenta o aspecto 
dos blocos moldados com os diferentes traços e substituições por resíduos.
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Figura 4. Superfície dos blocos de concreto moldados com os respectivos teores de substituição de 

agregados reciclados: (a) traço WL – 1:10; (b) traço M – 1:10; (c) traço R – 1:8; (d) traço P – 1:12.

Cura e armazenamento

Foi realizada cura úmida 7 dias durante os três primeiros dias foram molhados 
com mangueira, e os 4 dias restantes foram cobertos com lona.

Após este período os blocos ficaram armazenados em galpão coberto e 
protegido de intempéries até serem levados para a realização dos ensaios 
mecânicos. Para a locomoção os blocos foram empilhados e protegidos 
com plástico e então transportados para o Laboratório da EECA-UFG. No 
laboratório permaneceram em local com as mesmas condições até atingirem 
as idades dos ensaios.

Determinação da resistência à compressão simples e da capacidade de 
absorção de água

Para a determinação da resistência à compressão dos blocos de concreto 
foram utilizados os procedimentos preconizados pela norma brasileira NBR 
12118 (ABNT, 2006) – “Blocos vazados de concreto simples para alvenaria – 
Métodos de Ensaio”, aos 28 e 71 dias.

Os blocos de concreto foram ensaiados secos ao ambiente do laboratório 
e para a regularização das faces de trabalho foi utilizada pasta de cimento 
no capeamento segundo as preconizações da norma no que diz respeito às 
imperfeições das superfícies e ao paralelismo entre as faces capeadas.

A capacidade de absorção de água dos blocos foi avaliada mediante o 
método de determinação da NBR 12118 (ABNT, 2006) – “Blocos vazados de 
concreto simples para alvenaria – Métodos de Ensaio”, aos 28 dias de idade.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
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Composição granulométrica

A granulometria dos agregados exerce influência sobre a trabalhabilidade 
dos concretos frescos e é um importante parâmetro para a dosagem das 
misturas. As curvas granulométricas dos agregados são apresentadas na 
Figura 5. 

Observa-se que os agregados reciclados de concreto e de gesso 
apresentaram granulometria um pouco mais grossa que os agregados miúdos 
convencionais, resultando em um módulo de finura um pouco maior. As 
curvas dos agregados reciclados demonstram que a quantidade de finos de 
mesma granulometria entre os agregados miúdos convencionais e reciclados 
é maior nos agregados reciclados. Na mesma proporção a parte mais grossa, 
também se apresentou em maior quantidade.

A curva do agregado graúdo demonstrou que, apesar de os agregados 
reciclados se apresentarem mais grossos que o agregado miúdo convencional, 
ainda assim apresentaram-se na faixa utilizável para este último tipo de 
agregado. Portanto, não podem ser qualificados como graúdos nas misturas 
de concreto para os blocos confeccionados com estes materiais.

Figura 5. Curvas das composições granulométricas dos agregados com respectivos limites inferior 

e superior da zona utilizável especificada pela NBR 7211 (ABNT, 2005).
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Resistência à compressão simples

Pode-se dizer que o efeito dos traços P / M / R exercido sobre a resistência 
à compressão dos blocos, ocorreu à medida que foi associado a seus 
respectivos teores de substituição. Os resultados também não foram alterados 
pelas idades, ou seja, o tempo em que ocorrem as reações químicas mais 
significativas no concreto deu-se até os 28 dias, os demais ganhos ou perdas 
podem estar relacionados a outros fatores, tais como: processo produtivo, 
relação a/c e processo de cura.

As resistências médias à compressão no traço P – 1:12, alcançou resultados 
de 2,97 MPa apenas para o teor de substituição em P1 com 100% de areia, 
traço referência. Os demais não alcançaram o valor mínimo de 2,0 MPa como 
preconizado pela NBR 6136 (ABNT, 2006).

O traço Médio M – 1:10 apresentou médias de resistência à compressão 
superiores a 2,0 MPa para os teores de substituição 1 e 2; os demais ficaram 
com suas médias inferiores. Todavia o traço 3 com 50% de Rcc e 50% de Rcg 
obteve média de 2 MPa.

Ressalta-se o ótimo desempenho da substituição 2 (75% de %Rcc e 25% 
de Rcg) para o traço médio (1:10), que alcançou valor médio de resistência 
à compressão de 2,97 MPa. Este traço, mostra-se técnico, econômico e 
ambientalmente viável, pois pressupõe moderado consumo de cimento 
com substituição de 100% do agregado miúdo convencional por reciclados, 
destacando-se, ainda, o aproveitamento do resíduo de gesso, mesmo que na 
ordem de 25% de substituição.

Em função do aumento dos teores de cimento no traço Rico R – 1:8, os 
resultados das médias das resistências à compressão apresentaram-se dentro 
das expectativas de resultados esperados, com decréscimo de resistência à 
medida que se aumentou os teores de resíduos de gesso em suas misturas. 
Com exceção para o teor de substituição com maior quantidade de gesso R 
– 4, que apresentou média de resistência de 2,74 MPa.

As Figuras 6 e 7 apresentam as médias de resistência à compressão simples 
para todos os traços e seus respectivos teores de substituição, bem como a 
comparação entre os traços por teor de substituição.
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Figura 6. Valores médios de resistência à compressão dos blocos de concreto para todos os 

traços e respectivos teores de substituição.

Figura 7. Valores médios de resistência à compressão dos blocos de concreto entre os traços por 

teores de substituição.

Cada traço apresentou características e resultados de suas médias a 
resistência à compressão de forma diferenciada um dos outros, conforme a 
Figura 6. Todavia, entre os próprios teores de substituição não foi diferente. 
Fato que ressalta os efeitos individuais significativos dos traços versus teor 
de substituição, influenciados diretamente pelos agregados reciclados de 
concreto e de gesso que reagem diferentemente com cada uma das misturas 
estudadas.

Absorção de água

Nas Figuras 8 e 9 estão apresentas as médias gerais de absorção de água 
para todos os traços e seus respectivos teores de substituição, bem como a 
comparação entre os traços por teor de substituição. 
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Figura 7. Valores médios de absorção de água dos blocos de concreto comparados aos seus 

teores de substituição.

Cada traço apresentou características e resultados de suas médias à absorção 
de água semelhante um dos outros, como visualizado na Figura 8. Todavia, 
entre os próprios teores de substituição houve diferenças significativas, Fato 
que ressalta os efeitos individuais dos traços versus teor de substituição, tal 

qual ocorreu com os resultados de resistência à compressão.

Figura 9. Representação gráfica dos valores médios de absorção de água dos blocos de concreto 

para todos os traços e respectivos teores de substituição.

Observa-se que a absorção da água do bloco diminuiu com a diminuição 
da relação àgua/cimento comparados entre seus teores de substituição, 
decorrendo também aumento da resistência à compressão. Também, fica 
bem nítida que a absorção aumentou com o aumento dos teores de resíduos 
de gesso às misturas.

Em linhas gerias, os resultados das caracterizações físico-mecânicas dos 
blocos estudados apontam para grande potencialidade de utilização dos 
resíduos de construção de concreto e de gesso na produção de blocos de 
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concreto para vedação. Em quase todas as análises os teores de substituição 
utilizados dentro de cada traço estudado, foi a variável que mais influenciou 
nos resultados, indicando a existência de diferenças significativas entre eles, 
principalmente em se tratando dos percentuais de substituição de resíduos 
de gesso.

CONCLUSÕES

O presente estudo apresenta as possibilidades do reaproveitamento dos 
resíduos de construção de concreto e de gesso, a partir de um estudo de 
caso na Região Metropolitana de Goiânia. A utilização desses resíduos na 
produção de blocos de concreto para vedação chamou a atenção, para 
si, da sociedade civil organizada (sindicatos, empresários, universidade), 
principalmente no tocante à reciclagem dos resíduos de gesso e fabricação 
de materiais de construção sustentáveis.

Com relação ao desempenho dos blocos do fabricante – WL, apesar de 
apresentarem agregados convencionais e reciclados em seus traços, 
verificou-se desempenho equivalente aos demais blocos ensaiados com 
substituição de 100% do agregado convencional. Encontrou-se média geral 
de resistência à compressão acima de 2,0 MPa para todos os teores de 
substituição praticados.

Os resultados alcançados para o teor de substituição 2 (75% Rcc e 25% Rcg) 
no traço médio (M – 1:10), é o que melhor demonstra viabilidade técnica, 
econômica e ambiental, com resistência à compressão média de 2,97 MPa e 
capacidade de absorção de água de 16,86%.

As considerações apresentadas nesta pesquisa referem-se aos dados 
obtidos em ensaios com blocos de concreto com características 
específicas de materiais e técnicas de execução. Sua representatividade 
requer a continuidade desses estudos com novas pesquisas que possam 
complementar e validar os dados obtidos e apresentar maior variedade de 
informações pertinentes ao produto, tais como estudos de sua durabilidade.
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Resumo

Atualmente, cerca de 50% da população mundial vive em cidades, podendo atingir a 
proporção de 80% até 2030. Por sua vez, as edificações respondem por 32% do uso 
final de energia e 8,8 Gt CO2 de emissões, cerca de 18,4% das emissões globais. 
No Brasil, cerca de 50% do consumo energético é destinado às edificações. Por se 
tratar a incidência da radiação solar direta nas aberturas envidraçadas dos edifícios 
como uma das principais causas de desconforto térmico em climas quentes, como em 
grande parte do território brasileiro, investigou-se a influência dos parâmetros de taxa 
de envidraçamento, orientação e emprego de diferentes vidros e películas de proteção 
solar sobre a eficiência energética e o conforto térmico. A esse fim, realizou-se um 
estudo paramétrico por meio de análise termoenergética com o EnergyPlus (versão 
8.5) com auxílio da interface gráfica DesignBuilder (versão 6.1.2.009) de um módulo 
correspondente a um ambiente residencial de permanência prolongada. Utilizou-se o 
modelo adaptativo de conforto e o método de graus-hora e posterior sintetização em 
percentual de horas ocupadas em conforto (POC), assim como o iPOC, que agrupa 
os resultados do POC em níveis classificatórios, um índice de porcentagem de horas 
de conforto. Os resultados mostraram uma relação inversamente proporcional entre 
a taxa de envidraçamento e o conforto térmico, com as orientações sul e noroeste 
com a maior e menor percentual de horas ocupadas em conforto, respectivamente. 
Para melhor compreensão dos resultados, empregou-se duas ferramentas gráficas, 
um diagrama e uma matriz, que copilam todos os resultados em um único elemento 
e auxiliam os projetistas na interpretação dos resultados e na tomada de decisão de 
projeto desde as etapas inicias com vistas a atender a eficiência energética e o conforto 
ambiental. 

PALAVRAS-CHAVE: Conforto térmico; Simulação termoenergética; Estudo 
paramétrico.

Abstract

Currently, about 50% of the world’s population lives in cities, reaching 80% by 2030. 
Buildings, in turn, account for 32% of energy end use and 8.8 Gt CO2 emissions, 



Sustentabilidade

about 18,4% of global emissions. In Brazil, about 50% of energy consumption goes 
to buildings. Because the incidence of direct solar radiation on the glazed openings of 
buildings is one of the main causes of thermal discomfort in hot climates, as in much 
of the Brazilian territory, the influence of the glazing rate parameters, orientation and 
use of solar radiation was investigated. different glasses and sunscreens on energy 
efficiency and thermal comfort. To this end, a parametric study was performed by 
means of thermal energy analysis with EnergyPlus (version 8.9) with the aid of the 
DesignBuilder graphical interface (version 6.1.2.009) of a module corresponding to a 
long-term residential environment. The adaptive comfort model and the degree-hour 
method and subsequent synthesis in percentage of hours occupied in comfort (POC) 
were used, as well as the iPOC, which groups the results of the POC in classificatory 
levels, a percentage of hours index. of comfort. The results showed an inversely 
proportional relationship between glazing rate and thermal comfort, with the south and 
northwest orientations with the highest and lowest percentage of hours spent in comfort, 
respectively. For a better understanding of the results, we used two graphical tools, 
a diagram and a matrix, which compile all the results into one element and help the 
designers in the interpretation of the results and in the project decision making from the 
beginning steps in order to meet energy efficiency and environmental comfort.

KEYWORDS: thermal comfort; thermoenergetic simulation;parametric study

INTRODUÇÃO

As propriedades termofísicas da envoltória dos ambientes construídos 
têm implicações diretas no desempenho térmico e, consequentemente, no 
conforto térmico do usuário (SUMAN; KUMAN, 2013).

Embora as aberturas envidraçadas tenham forte apelo estético, também 
geram grande preocupação devido à sua influência no consumo de energia 
nos edifícios, afetando diretamente os projetos dos sistemas de iluminação e 
refrigeração (GOIA; PERINO; SERRA, 2013). Por outro lado, a carga térmica 
incidente em um edifício depende não apenas das características térmicas do 
vidro e dos componentes da moldura da janela, mas também do clima local, 
orientação e características tectônicas do edifício (SINGH; GARG, 2019).

Para reduzir o consumo de energia dos edifícios é necessário determinar a 
porcentagem ideal de envidraçamento nas diferentes fachadas do edifício 
(SHAERI; HABIBI; YAGHOUBI, 2019), compatibilizando as necessidades de 
iluminação e de ganho de carga térmica pela radiação solar, especialmente 
em condições climáticas tropicais.

Estudos sobre o impacto da taxa de envidraçamento (porcentagem de 
vidro por área da fachada) e propriedades ópticas de vidros no ambiente 

DOI: 10.29327/114056.2-51
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interno de edifícios têm sido conduzidos com mais frequência. Goia et al., 
(2013) estudando um edifício em Roma mostraram que alterar a área da 
janela invariavelmente altera a taxa ideal de envidraçamento. Com base 
nos resultados, a taxa de envidraçamento ideal foi de 35 a 45%, o que não 
depende da orientação e da superfície da fachada. Por quanto, sugere-se 
estudos sob condições climáticas tropicais, em que a radiação solar direta 
tem impacto crítico no conforto ambiental interno.

Várias ferramentas de projeto podem ser usadas para avaliar as condições 
de orientação, o clima e o desempenho térmico, principalmente nos estudos 
preliminares. As ferramentas podem ser simplificadas no formato de 
diagramas (cartas) solares e cálculos prescritivos, bem como ferramentas 
mais sofisticadas, por exemplo, softwares de simulação. 

Os programas de simulação computacional, mais especificamente os de 
eficiência energética, permitem verificar o impacto no conforto térmico, no 
consumo de energia e nos custos de energia, sob diferentes condições de 
ocupação (CABRAL, et al., 2019). Mediante simulação computacional, é 
possível obter um grande volume de dados variando a proporção das áreas de 
abertura em relação à área do piso de um determinado ambiente associando 
diferentes orientações, tipos de vidros e de proteções solares, condições de 
ocupação e materiais da envoltória.

Segundo (2019), com custo reduzido, sobretudo se comparado aos valores 
e prazos de construção de um edifício ou mesmo de diversos protótipos, 
os softwares de simulação auxiliam na elaboração de projetos eficientes, 
de forma econômica, podendo ser utilizados desde a concepção do estudo 
preliminar. Neste sentido, avaliação de modelos virtuais permite alternar as 
variáveis de forma rápida, variando o desenho arquitetônico, os componentes 
da envoltória, o sistema de iluminação e os sistemas de ar condicionado

OBJETIVO

Analisar a influência da área envidraçada de abertura e tipos de vidros 
no percentual de horas em conforto térmico dos usuários de ambientes 
residenciais no contexto climático de Goiânia, Goiás, Brasil. 



Sustentabilidade

METODOLOGIA

Os procedimentos metodológicos foram separados em quatro etapas: 
definição e caracterização modelo, definição dos cenários avaliados, 
caracterização da simulação e análise dos dados. Primeiramente é descrita 
adiante a caracterização climática do local de estudo.

CLIMA DE GOIÂNIA

 O município de Goiânia está localizado na região Centro-Oeste do Brasil, 
latitude 16º41´sul e longitude 49º17´ oeste, em altitudes que variam de 
690 a 850 metros, com média de 740 metros. O clima local é caracterizado 
pela continentalidade e regularidade do deslocamento das massas de ars, 
resultando em duas estações tropicais: verão quente e úmido e inverno 
quente e seco, com chuvas concentradas no verão e temperaturas médias 
variando entre 18° C e 26° C. 

Durante o inverno, há maior amplitude térmica diária e baixa umidade 
relativa, mas as temperaturas médias diárias são equivalentes ao longo do 
ano. Embora as temperaturas mais baixas ocorram durante a estação seca, 
a baixa nebulosidade durante esse período resulta em maior radiação solar 
direta do que na estação chuvosa, aumentando a sensação térmica de calor 
durante o período seco. A região está localizada na Zona Bioclimática 6, de 
acordo com o Zoneamento Bioclimático Brasileiro (ABNT, 2005) (Figura 1).

Figura 1. Zoneamento Bioclimático Brasileiro. A localização aproximada de Goiânia está indicada 

em vermelho. Fonte: Adaptado de ABNT (2005)
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DEFINIÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO MODELO

As dimensões do modelo utilizado neste trabalho têm como referência o que 
é colocado no Código de Obras e Edificações de Goiânia (PREFEITURA 
DE GOIÂNIA, 2008), que exige como menor área para dormitório 9 m² 
com dimensão mínima de 3,0 m. Outros estudos determinam dimensões 
específicas para obtenção de resultados parametrizados, similarmente a 
Ghisi et al. (2002) que utilizam uma proporção de 1,5:1. A partir disso, definiu-
se as dimensões para o ambiente de 3,0 m x 4,5 m com área total de 13,5 m² 
(Figura 2). Utilizou-se o pé-direito de 2,5 m dimensão mínima indicada pelo 

Código de Obras e Edificações de Goiânia.

Figura 2. Croqui do módulo simulado no DesingBuilder com abertura de 25%.

O sistema de construção usado no envelope segue as recomendações das 
normas brasileiras (ABNT, 2013) para atingir o nível mínimo para a zona 
climática brasileira 6, conforme indicado na Tabela 1. Sendo assim, o sistema 
simulado levou em conta a utilização de paredes pesadas (alta inércia 
térmica) e cobertura leve isolada, ou seja, baixa inércia térmica associada à 
baixa transmissão de carga térmica advinda da radiação solar (Figuras 3 e 4).

Tabela 1. Propriedades termofísicas dos elementos da envoltória.
Material Dim (cm) α1 U2 CT3

Parede4

Pintura externa -

0,2 2,86 222
Argamassa externa 2,5
Blocos de concreto 14x19x39
Argamassa interna

Pintura interna

2,5

-
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Cobertura5

Telha cerâmica

Camada de ar

1

25

0,65 0,91 90Laje pré-moldada de 
concreto

Camada de Isopor

4

7

Argamassa interna

Pintura interna

1

-
1Absortância; 2Transmitância térmica (W.m2K); 3Capacidade térmica (KJ.m2K); 4parede pesada; 

5cobertura leve isolada.

Figura 3. Esquema da parede simulada. Fonte: INMETRO (2013)
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Figura 4. Esquema da cobertura simulada. Fonte: INMETRO (2013)

CENÁRIOS AVALIADOS

Os cenários foram definidos a partir da combinação de três parâmetros 
distintos: taxa de envidraçamento, orientação e tipo de vidro. Adotou-se 
quatro taxas de envidraçamento, oito orientações e três vidros, totalizando 
96 cenários.

Para a definição das taxas de envidraçamento, utilizou-se as recomendações 
das normas brasileiras (ABNT, 2005), que sugere uma taxa variando 
de 12,5% a 25% (aberturas médias), para a zona bioclimática 6, além de 
definir o sombreamento das aberturas. Contudo, adotou-se para o presente 
trabalho os valores de 12,5%, 25%, 37,5% e 50%. As aberturas possuíam 1 
m da soleira ao piso e 1,1 m de altura, variando-se apenas em largura. Foi 
adotado um beiral de 0,80 m, correspondendo a um ângulo alfa de 52˚. Como 
orientações da fachada, foram analisadas as quatro orientações cardeais 
(norte, sul, leste e oeste) e as quatro colaterais (noroeste, nordeste, sudeste 
e sudoeste). Três tipos de vidros foram utilizados conforme a Tabela 2.

Tabela 2. Características dos vidros analizados (Fonte: INMETRO, 2013). 
Vidros Espessura

(mm)
TL1

(%)
Fator Solar Transmitância 

térmica
(W.m-2)

Incolor 6,00 88,00 0,80 5.78
Laminado 

verde
8,00 24,00 0,40 5.70
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Refletivo prata 6,00 06,40 0,16 3.60

1Transmissão luminosa.

CARACTERIZAÇÃO DA SIMULAÇÃO

Para a realização das simulações foi utilizado o software EnergyPlus (versão 
8.9) através da interface gráfica do DesignBuilder (versão 6.1.2.009). 
Desenvolvido pelo Departamento de Energia dos EUA, o EnergyPlus é um 
software validado pela ASHRAE e recomendado pela ABNT NBR 15575/2013 
(ABNT, 2013) e pelo Regulamento Técnico da Qualidade para o Nível de 
Eficiência Energética de Edificações Residenciais (RTQ-R) (INMETRO, 
2012) para simulação computacional termoenergética. 

Um arquivo de clima típico TRY (Typical Reference Year) compilado pelo 
ASHRAE-IWEC está disponível no DesignBuilder. Foram realizadas 
simulações termoenergéticas anuais, com resultados para a temperatura 
interna da zona térmica em intervalos horários.

O ambiente foi considerado naturalmente ventilado, com 10 trocas de ar 
por hora, enquanto o equipamento de HVAC (Aquecimento, Ventilação e Ar 
Condicionado) foram mantidos desligados. Além disso, a iluminação artificial 
é mantida, o que segue a ABNT NBR 15.575/2013. Pelo mesmo motivo, o 
ambiente foi considerado desocupado.

ANÁLISE DOS DADOS

Para a análise de conforto térmico, utiliza-se o modelo de conforto adaptativo, 
com a ideia de que ocupantes interagem dinamicamente com o ambiente, 
adaptando-se a diferentes temperaturas durante variadas épocas do ano, a 
partir do uso do método graus-hora, que é a obtenção do montante de horas 
que, a partir de uma referência de temperatura, extrapola o referencial máximo 
ou mínimo. Para isso, foram utilizados dados relacionados à temperatura 
operativa, que é a temperatura que mais se aproxima da percepção dos 
usuários (HALAWA; HOOF, 2010). Os dados foram extraídos em intervalos 
horários avaliados pelo método grau-hora. Posteriormente, foi gerada uma 
porcentagem de horas em conforto (POC) que inclui todas as horas do ano.
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Em um estudo de modelos de índices adaptativos (PEREIRA; ASSIS, 2010), 
os autores observaram que o modelo de Auliciems (Equação 1) apresentou 
resultados mais próximos entre as cidades estudadas, inclusive para locais 
com maiores amplitudes térmicas, características de climas tropicais mais 
secos como Goiânia. Os autores também verificaram que, em relação à 
amplitude da zona de conforto térmico, o melhor resultado encontrado para 
a zona de desconforto leve é a faixa de Tn ± 2°C (Tn é igual a temperatura 
neutra).

TN = 17,6 + Tar.0,341    Equação 1 - temperatura neutra 
(AULICIEMS, 1981)

Para avaliar os resultados, utilizou-se a classificação de percentual de horas 
de conforto (POC) conforme indicado pelo RTQ-R (INMETRO, 2012). Essa 
abordagem classifica os resultados em 5 categorias, de A à E, em que A 
corresponde ao maior percentual de horas de conforto e E à pior avaliação. 
Para melhor entender os dados, os resultados foram normalizados mediante 
ao POC em escala percentual. Esses valores foram divididos em níveis 
classificatórios a partir dos valores de Grau-Hora de Resfriamento (GHR) 
para a zona bioclimática 6 em um índice de POC, denominado de iPOC 
(CABRAL et al., 2019), apresentado na Tabela 3. Além disso, para melhor 
visualização dos níveis classificatórios, utilizou-se uma escala de cores de 
verde a vermelho, em que verde representa a classificação A (melhor) e 
vermelho a classificação E (pior).

Tabela 3. Classificação dos níveis de conforto pelo índice de POC (iPOC)
GHR1  
para a 
ZB6

% Equivalente 
de horas de 

desconforto por 
calor

% Equivalente 
de horas de 

conforto

Horas em 
conforto

(%)

Índice de 
POC

(iPOC)

2.745 31,33 68,67 100 a 68,67 A
5.489 62,66 37,34 68,67 a 37,34 B
8.234 94,00 6,00 37,34 a 6,00 C

10.978 125,32 0,00 6,00 D

Abaixo de 
6,00

E

1Graus-Hora de Resfriamento.

Para melhor compreensão dos resultados obtidos, foi utilizado o diagrama 
proposto por Araújo Neto (2018) que expõe os dados de forma simples e 
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direta, mais prática para o uso profissional dos projetistas. Em específico, esse 
diagrama visa possibilitar uma compreensão mais rápida e clara da influência 
da orientação e taxa de envidraçamento no iPOC. Além disso, possibilita 
a visualização da questão da sazonalidade, não apresentada nas tabelas 
anteriormente. Assim, busca-se fornecer maior volume de informações de 
maneira mais palatável.

A Figura 5 fornece as informações necessárias para compreensão do 
diagrama. Cada anel representa uma taxa de envidraçamento da fachada, 
em ordem crescente de dentro para fora. Por sua vez, cada coluna representa 
um mês do ano. Além disso, cada gomo indica uma orientação, o que facilita 
sua compreensão haja vista que as orientações estão posicionadas da 
mesma forma que na rosa dos ventos. Os resultados são expressados por 
meio das cores que representam os níveis classificatórios do iPOC. Além 
disso, a célula mais interna de cada gomo indica um valor de iPOC médio, 
representativo daquela orientação. 

Figura 5. Legenda para o diagrama
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados do POC para todas as horas do ano e para todos os cenários 
possíveis a partir do cruzamento das variáveis dos três parâmetros estudados 
(taxa de envidraçamento, orientação solar e tipo de vidro) são apresentados 
na Tabela 4.

O primeiro aspecto marcante que se observa é o efeito positivo da substituição 
do vidro incolor pelo laminado e refletivo. Para todas as configurações 
de orientação e taxa de envidraçamento há aumento no POC com esta 
substituição. Observa-se uma diferença entre os vidros incolor e refletivo que 
varia desde 9,6 pontos percentuais, para taxa de envidraçamento de 12,50% 
na fachada norte, até 42 pontos percentuais, para taxa de envidraçamento 
de 50% na fachada oeste. Isso indica uma maior influência do tipo do vidro 
no aumento do POC para as fachadas críticas, que apresentam menor POC 
durante o ano (leste, nordeste, norte e noroeste).

Por outro lado, existe uma relação inversamente proporcional entre o 
parâmetro da taxa de envidraçamento e o iPOC. Esse padrão de diminuição 
do iPOC é verificado com o aumento da taxa de envidraçamento em todas as 
orientações, independentemente do tipo de vidro. Nota-se que a diminuição 
do iPOC é maior nas fachadas mais críticas. No pior cenário, na fachada 
noroeste, a diferença dos iPOC’s entre as taxas de envidraçamento de 12,5% 
e 50% para o vidro incolor foi de 48,5%, enquanto na fachada sul foi de 
20,32%.

O quadrante sul apresentou os melhores resultados de iPOC, enquanto 
os piores foram obtidos no quadrante noroeste. As fachadas do quadrante 
sul obtiveram iPOC A para as taxas de envidraçamento de até 37,5%. 
Porém, considerando apenas a fachada sul, todos os vidros e taxas de 
envidraçamento obtiveram iPOC A, enquanto a orientação noroeste alcançou 
iPOC A apenas até a taxa de envidraçamento de 25%.



Sustentabilidade

Tabela 4. Porcentagem de horas de conforto e iPOC (TN +2)

1 Vidro 6 mm incolor; 2vidro laminado verde 8 mm; 3vidro refletivo 6 mm prata.

A Figura 6 apresenta o diagrama expondo todos os resultados dos 96 
cenários, em intervalos mensais. Além de evidenciar a relação diretamente 
proporcional do emprego do tipo de vidro e inversamente proporcional 
à taxa de envidraçamento em relação ao conforto térmico, a influência da 
orientação e da sazonalidade ficam mais notórias. O diagrama mostra que 
os melhores iPOCs são encontrados no quadrante sul. Conforme Araújo 
Neto (2018) a essa orientação pode-se propor taxas de envidraçamento 
maiores sem maiores problemas com o conforto térmico. Enquanto que o 
quadrante em torno do noroeste é o que possui piores resultados de iPOC e 
dessa forma necessita de maiores cuidados por parte do projetista. Quanto 
à sazonalidade, observa-se que os meses de setembro a dezembro são no 
geral os que mais ocasionaram desconforto térmico por calor, por serem os 
meses mais quentes. Contudo, nota-se que os meses de janeiro e fevereiro 
também possuem forte impacto. No presente trabalho, tal impacto fica mais 
evidente nos cenários com maiores taxas de envidraçamento associado ao 
emprego do vidro incolor.
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Figura 6. Diagrama do iPOC para todos os meses do ano para o vidro incolor.

MATRIZ

Para uma análise visual dos dados ainda mais direta, que contempla 
somente os resultados anuais, também há como apresentar os resultados em 
forma de matriz, conforme a Figura 7. Nessa ferramenta os resultados são 
apresentados em somente três níveis em relação à taxa de envidraçamento 
com vidro incolor e orientação, como: aconselháveis, aconselháveis com 
ressalva e desaconselháveis, do azul claro ao escuro, respectivamente. Para 
efeito do presente trabalho esses níveis foram equiparados aos iPOC, em 
que aconselhável correspondeu ao nível A, o aconselhável com ressalvas ao 
nível B e desaconselhável ao nível C.
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Figura 7. Diagrama do iPOC com dados anuais, para o vidro incolor.

CONCLUSÕES

O presente artigo apresentou um estudo sobre a influência dos índices 
de envidraçamento, orientação e emprego de diferentes tipos de vidro 
no conforto térmico de ambientes residenciais no contexto climático de 
Goiânia, GO. Para tal, realizou-se um estudo paramétrico por meio de 
simulação termoenergética com o programa EnergyPlus e interface gráfica 
do DesignBuilder, para avaliação do conforto térmico por meio do modelo 
de conforto adaptativo com o método de hora-hora e posterior sintetização 
no POC. Além disso, utilizou-se o indicador iPOC, que agrupa os resultados 
do POC em níveis classificatórios. Por último, utilizou-se de ferramentas 
gráficas, em forma de diagrama e matriz, para melhor compreensão dos 
resultados apresentados.

Quanto à orientação, o quadrante ao sul, apresentou os melhores resultados 
do iPOC, enquanto os piores foram encontrados no quadrante em torno do 
noroeste. Com o emprego de vidro refletivo, a orientação sul alcançou iPOC A 
para todas as taxas de envidraçamento, enquanto que a orientação noroeste 
atingiu iPOC A somente até a taxa de envidraçamento de 25%. 
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A interferência do tipo de vidro também é perceptível, haja vista os resultados 
mostrarem diferenças significativas entre os vidros no conforto térmico. Na 
comparação entre os cenários equivalentes, na substituição do vidro incolor 
pelos laminado e refletido, há sempre melhoria dos resultados de iPOC, com 
acréscimo de até 42 pontos percentuais.

Por fim, as ferramentas de visualização dos resultados demonstram grande 
potencial no auxílio ao desenvolvimento de projeto arquitetônico desde as 
fases iniciais no que diz respeito ao dimensionamento das aberturas. Ao 
conciliarem a representação por cores do iPOC em diagramas ou matrizes, 
possibilitam rápida compreensão do impacto da orientação, taxa de 
envidraçamento e emprego do sombreamento, assim como os padrões de 
sazonalidade no conforto térmico.
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