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RESUMO 

Cidades como São Paulo, há muitos anos se utilizam de recursos georreferenciados 

para ajudar na sua gestão sem contudo utilizar os dados coletados de maneira 

integrada e contributiva para a tomada de decisão. 

Este trabalho apresenta uma solução de mobilidade, integrada com o mapa digital 

da cidade para a interação com todos os responsáveis por ações em campo, 

permitindo a recepção, coleta e transmissão de dados posicionados 

geograficamente, em tempo real com um sistema gerencial na retaguarda. 

São apresentados alguns casos de aplicação da solução onde o levantamento e a 

coleta de dados, bem como o envio de ordens de serviço a equipes de campo são 

realizados de maneira remota e em tempo real. 

A deficiência na capacidade de gestão de equipamentos e mobiliários urbanos em 

uma cidade como São Paulo, com seus 1.523 km2 de área, foi o estopim para a 

decisão de estudar e apresentar alternativas para o problema. Há muito tempo a 

cidade carece de ferramentas de gestão e controle em todas as áreas que 

dependem da interação física com o território. 

As questões de mobilidade urbana também foram analisadas como foco para 

aplicação da solução de mobilidade aqui apresentada. 

Com o crescimento da população urbana mundial projetado pela ONU – 

Organização das Nações Unidas a saltar de 51% em 2010 para 70% em 2050 e com 

o fortalecimento das economias mundiais, a questão da mobilidade (ou imobilidade) 

urbana e a sustentabilidade da operação e das ações necessárias passa a ser um 

assunto inadiável para gestores, empresários e pesquisadores. Sendo um tema com 

muitas variáveis e inúmeras classificações, os estudos, simulações e verificações de 

campo carecem de análise e publicidade. Apresentamos o problema através de 

estudos, relatórios analíticos, e verificação de alguns softwares de gestão e 

simulação para verificar a usabilidade da ferramenta móvel para a coleta e tomada 

de decisão em campo. 



 

 

Utilizamos comparativamente estudos de caso para apresentar vantagens e 

desvantagens de algumas ferramentas buscando boas práticas. 

Com a apresentação do problema e uma proposta de solução, suas dificuldades de 

implantação e seus benefícios, espera-se que o trabalho sirva de estímulo ao início 

de novos estudos e pesquisas sobre o tema. 

Palavras-chave: automação; cidades; gestão; controle; projeto urbano; 

georreferenciamento; mobilidade; mobiliário urbano; levantamento. 



 

 

ABSTRACT 

Cities such as São Paulo, during many years use georeferenced resources to assist 

in their management but without using data collected in an integrated way and 

contribution to decision making. 

This paper presents a mobility solution, integrated with digital city map for interaction 

with those responsible for actions in the field, allowing the reception, collection and 

transmission of data positioned geographically in real time with a management 

system in the office. 

Here are presented some cases with the applications of solution where the survey 

and data collection, as well as sending work orders to field teams, performed 

remotely and in real time. 

The deficiency in the ability to manage equipment and street furniture in a city like 

São Paulo, with its 1,523 km2, was the trigger for the decision to study and present 

alternatives to the problem. The long time the city lacks control and management 

tools in all areas that depend on the physical interaction with the territory. 

The issues of urban mobility were also analyzed as a focus for implementing our 

mobility solution presented here. 

With the growth of world urban population projected by the UN – United Nations, to 

jump from 51% in 2010 to 70% in 2050 and to the strengthening of world economies, 

the issue of mobility (or immobility) and the urban sustainability of the operation and 

necessary actions becomes a pressing for managers, entrepreneurs and researchers 

subject. Being a topic with many variables and number of classifications, studies, 

simulations and field checks require discussion and publicity. Here the problem 

through studies, analytical reports, and verification of some management software 

and simulation to verify the usability of mobile tool for collecting and decision making 

in the field. 



 

 

We use case studies compared to present advantages and disadvantages of some 

tools seeking good practice. 

With the presentation of the problem and a proposed solution, their difficulties in 

deployment and its benefits, it is expected that the work will stimulate the initiation of 

new studies and research on the topic. 

Keywords: automation; cities; management; control; urban design; georeferencing; 

mobility; street furniture; survey. 



 

 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

Ilustração 1 -	  Mapa da Cidade de São Paulo subdividida em regiões (Fonte: SP 

Urbanismo)........................................................................................... 23	  

Ilustração 2 - Arquitetura Proposta............................................................................ 33	  

Ilustração 3 - Mostra - Tela de Autenticação............................................................. 35	  

Ilustração 4 - Mostra - Menu Inicial ........................................................................... 35	  

Ilustração 5 - Mostra - Tela de Localização............................................................... 36	  

Ilustração 6 - Mostra - Telas de Cadastro ................................................................. 36	  

Ilustração 7 - Mostra - Envio de Informações............................................................ 36	  

Ilustração 8 - Mostra - Vistoria................................................................................... 37	  

Ilustração 9 - Mostra - Supervisão............................................................................. 37	  

Ilustração 10 - Mostra - Vistoria/Supervisão.............................................................. 38	  

Ilustração 11 - Diagrama UML - Casos de Uso para utilização dos Mapas .............. 39	  

Ilustração 12 - Diagrama UML (Classes) .................................................................. 40	  

Ilustração 13 - Divisão do Mapa ................................................................................ 42	  

Ilustração 14 - Interação PDA ................................................................................... 44	  

Ilustração 15 - Fluxo AJAX de visualização do MDC via navegador......................... 46	  

Ilustração 16 - Código de Identificação de Equipamento .......................................... 49	  

Ilustração 17 - Legible London .................................................................................. 67	  

Ilustração 18 - Marcos Geodésicos - Norte ............................................................... 94	  



 

 

Ilustração 19 - Marcos Geodésicos - Centro/Sul ....................................................... 95	  

Ilustração 20 - Marcos Geodésicos - Sul................................................................... 95	  

Ilustração 21 - Marcos Geodésicos - Leste ............................................................... 96	  

 



 

 

LISTA DE GRÁFICOS 

Gráfico 1 - Frota de veículos na capital de São Paulo. Fonte: DETRAN-SP............. 57	  

Gráfico 2 - Mobilidade total segundo classes de população das cidades. Fonte: 

ANTP.................................................................................................... 59	  

Gráfico 3 - Atual divisão modal nos deslocamentos em quatro cidades da 

comunidade européia. Fonte: Cidade de Dublin. ................................. 62	  

Gráfico 4 -	   Objetivo da cidade de Dublin para a divisão modal nos deslocamentos 

até 2030. Fonte: Cidade de Dublin....................................................... 63	  

Gráfico 5 -	   Classificação de cidades segundo os critérios para determinação do 

Índice de Mobilidade Urbana. Fonte: ADL. .......................................... 80	  

Gráfico 6 -	   Projeção para a divisão entre população urbana e população rural até 

2050. Fonte: Divisão de População da ONU. ...................................... 84	  

 



 

 

LISTA DE TABELAS 

Tabela 1 - Tempo consumido - Método convencional............................................... 29	  

Tabela 2 - Siglas dos tipos de mobiliário - CIE.......................................................... 51	  

Tabela 3 -	   Incidência provável de temas particulares por classe de cidades na 

elaboração de planos de mobilidade urbana. Fonte: Ministério das 

Cidades. ............................................................................................... 60	  

Tabela 4 –	   Maiores descobertas do Relatório de Mobilidade Urbana de 2011 (439 

Áreas Urbanas Norte Americanas) ...................................................... 68	  

Tabela 5 -	   Medições nacionais Norte Americanas de congestionamento, 1982 a 

2010 ..................................................................................................... 69	  

Tabela 6 - Tempo consumido - Mostra/SME............................................................. 75	  

Tabela 7 -	   Grupos de cidades com características similares. ................................ 78	  

Tabela 8 -	   Critérios para definição do Índice de Mobilidade Urbana. ..................... 79	  

Tabela 9 -	   Classificação segundo o Índice de Mobilidade Urbana da ADL. ........... 81	  



 

 

LISTA DE SIGLAS 

ADL - Arthur D. Little 

AJAX - Asyncronous JavaScript 

AGPS - Assisted GPS 

ANTP - Associação Nacional do Transporte Público 

BIG - Bjarke Ingels Group 

CLP - Central London Partnership 

DETRAN-SP - Departamento Estadual de Trânsito – São Paulo 

DLR - Centro Aeroespacial Alemão 

EMURB - Antiga razão social da SP Urbanismo 

ESRI - Environmental Systems Research Institute 

GAESI - Gestão em Automação e TI 

GIS - Geographic Information Systems 

GML - Geography Markup Language 

GPS - Global Positioning System 

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

ISO - International Organization for Standardization 

ITS - Sistemas Inteligentes de Transporte 

KML - Keyhole Markup Language 

LBS - Local Base Service 

MDC - Mapa Digital da Cidade 



 

 

MIT - Massachusetts Institute of Technology 

Mostra/SME – Sistema de Mobilidade da SP Urbanismo 

OGC - Open Geospatial Consortium 

ONU - Organização das Nações Unidas 

PDA - Personal Digital Assistant 

PIB - Produto Interno Bruto 

Prodam - Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de 

São Paulo 

RDF - Resource Description Framework 

SIG - Sistemas de Informação Geográfica 

SFS - Simple Features Specification 

SVG - Scalable Vector Graphics 

TfL - Transport for London 

TTI - Texas Transportation Institute 

UE - União Européia 

UML - Unified Modeling Language 

V2X - Comunicação de veículos com a infraestrutura 

WCS - Web Coverage Service 

WFS - Web Feature Service 

WMS - Web Map Service 

XML - eXtensible Markup Language 



 

 

SUMÁRIO 

1	   INTRODUÇÃO..................................................................................................... 20	  

1.1	   Gestão de Ativos, Mobiliários Urbanos, Espécies Arbóreos e Mobilidade 

Urbana ................................................................................................................... 20	  

1.2	   O problema da Gestão de Ativos, Mobiliários Urbanos, Espécies Arbóreos e 

Mobilidade Urbana – O Caso de São Paulo .......................................................... 21	  

1.3	   O Mostra/SME e a Mobilidade Urbana.......................................................... 23	  

2	   CENÁRIO ANTERIOR AO PROJETO ................................................................. 26	  

2.1	   Mapa Digital da Cidade ................................................................................. 26	  

2.2	   A Situação na SP Urbanismo........................................................................ 26	  

2.3	   O Entendimento do Problema ....................................................................... 27	  

3	   CENÁRIO PROPOSTO PELO PROJETO........................................................... 28	  

3.1	   Solução do Problema .................................................................................... 28	  

3.2	   Levantamento dos Processos Atuais ............................................................ 28	  

3.3	   Levantamento das Soluções Disponíveis no Mercado.................................. 30	  

3.4	   Análise e proposta de tecnologias ................................................................ 32	  

3.5	   Mostra/SME................................................................................................... 38	  

3.6	   Código de Identificação de Equipamentos (CIE)........................................... 48	  

4	   MOBILIDADE URBANA NO BRASIL E A COLETA DE INFORMAÇÕES........... 53	  

4.1	   A Política Nacional de Mobilidade Urbana .................................................... 53	  

4.2	   Os Planos de Mobilidade Urbana.................................................................. 54	  

4.3	   Índice de Mobilidade Urbana......................................................................... 56	  

4.4	   Perfil da mobilidade....................................................................................... 58	  

4.5	   Critérios para elaboração de Plano de Mobilidade Urbana........................... 59	  

5	   METODOLOGIA .................................................................................................. 61	  

6	   MOBILIDADE URBANA NO MUNDO – SUBSIDIOS PARA A PESQUISA ......... 62	  

6.1	   A Comissão Européia.................................................................................... 63	  

6.2	   Legible London.............................................................................................. 66	  

6.3	   Texas Transportation Institute....................................................................... 67	  



 

 

7	   SIMULAÇÃO – UMA NECESSIDADE PREMENTE ............................................ 70	  

7.1	   SUMO............................................................................................................ 70	  

7.2	   Space Syntax ................................................................................................ 72	  

7.3	   Mostra/SME................................................................................................... 73	  

8	   MOSTRA/SME – RESULTADOS OBTIDOS........................................................ 75	  

9	   NOVOS CAMINHOS PARA ESTUDOS DA MOBILIDADE URBANA.................. 77	  

10	   CONCLUSÕES.................................................................................................. 82	  

REFERÊNCIAS ......................................................................................................... 87	  

REFERÊNCIAS CONSULTADAS ............................................................................. 90	  

ANEXO I – REDE DE MARCOS GEODÉSICOS ...................................................... 94	  

ANEXO II – ARTIGO SOBRE A APLICAÇÃO DE TECNOLOGIAS MÓVEIS PARA O 

CADASTRO E O MAPEAMENTO DA ARBORIZAÇÃO VIÁRIA ............................... 97	  

ANEXO III – PROJETO DE REURBANIZAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DO VALE DO 

ANHANGABAÚ - EXTRATO ................................................................................... 125	  

 



20 

 

1 INTRODUÇÃO 

Grandes cidades como São Paulo cada vez mais enfrentam problemas de gestão 

das diversas questões urbanas. 

Este trabalho foi desenvolvido no contexto do uso de dispositivos móveis e 

tecnologias de georreferenciamento para automação dos processos de controle de 

equipamentos, mobiliários urbanos, levantamentos e questões que envolvam meio 

ambiente e mobilidade urbana. 

Com o avanço do setor tecnológico, o mercado passou a lançar mão de ferramentas 

computacionais baseadas no conceito de GIS (Geographic Information Systems) ou 

SIG (Sistemas de Informação Geográfica), que além de implementar mapas no 

formato eletrônico tornaram-se ferramentas para gestão física e social de ambientes. 

GIS são sistemas computacionais usados densamente desde meados dos anos 80 

que interligam informações geográficas (onde as coisas estão) com informações 

descritivas (como as coisas são), com muito mais profundidade do que os 

tradicionais mapas em papel. 

1.1 Gestão de Ativos, Mobiliários Urbanos, Espécies Arbóreos e 

Mobilidade Urbana 

Atualmente as diversas ferramentas de GIS existentes no mercado são usadas em 

áreas estratégicas, como por exemplo: monitoramento do meio ambiente, 

planejamento estratégico de negócios, agronegócios, setor de serviços 

(saneamento, água, luz e gás), logística e gestão de cidades. 

A necessidade da utilização de ferramentas de GIS no processo de gestão de 

cidades é evidenciada pelo crescente processo de urbanização vivido pela 

humanidade desde o final do século XIX, que tende cada vez mais para a criação de 

cidades e metrópoles que possuem o desafio de receber mais pessoas fazendo uso 

da paisagem urbana e de espaços. 
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Neste contexto, a questão da gestão e do planejamento urbano vem sendo cada vez 

mais discutida e apresentada como um dos grandes desafios das cidades e seus 

gestores. 

Ações de planejamento urbano demandam uma fotografia da cidade com 

informações atuais, que permitam uma sobreposição de dados disponíveis nos 

sistemas de informação geográfica. 

Neste trabalho, propomos um modelo tecnológico para aplicação de sistemas 

georreferenciados no controle de equipamentos, mobiliários urbanos e outras 

informações sensíveis à localização através de processos automatizados usando 

tecnologias de mobilidade e conceitos padronizados pelo Open Geospatial 

Consortium (OGC), com o objetivo de fornecer dados atualizados de campo para as 

equipes de planejamento e gestão da cidade e vice versa. 

1.2 O problema da Gestão de Ativos, Mobiliários Urbanos, Espécies 

Arbóreos e Mobilidade Urbana – O Caso de São Paulo 

As grandes cidades enfrentam o desafio de receber um crescente número de 

moradores a procura de novas oportunidades de trabalho, educação ou diversão. Os 

atrativos dos centros urbanos resultam na aglomeração de uma grande quantidade 

de pessoas que fazem uso do mesmo espaço público e dos mesmos elementos 

urbanos. 

A cidade de São Paulo, em específico, possui uma área de 1.530km2 habitada por 

11 milhões de pessoas, segundo o IBGE. Dentro deste espaço encontram-se, entre 

outras coisas, 34 mil indústrias, 2 mil agências bancárias, 4 mil farmácias e 240 mil 

lojas. 

Diariamente, todos os 11 milhões de habitantes da cidade mais os 8 milhões de 

habitantes das 38 cidades que fazem parte da região metropolitana de São Paulo 

que trabalham e/ou passeiam pela cidade fazem uso ou interagem com os mais 
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variados tipos de mobiliários, equipamentos urbanos ou árvores presentes no 

espaço público. 

Entre os equipamentos urbanos podem-se destacar: pontos de ônibus, pontos de 

taxi, placas informativas, relógios termômetros, lixeiras, bancos, balizadores, totens 

de informação, coletores de lixo, semáforos, cabines de polícia, quiosques turísticos, 

sanitários públicos, painéis publicitários etc. 

O controle e padronização de todo o mobiliário urbano da cidade é responsabilidade 

da SP Urbanismo – São Paulo Urbanismo desde 1971 através da Lei nº 7.670 e 

mais recentemente através da Lei nº 14.223/06 (Cidade Limpa). 

A SP Urbanismo é uma empresa pública, de propriedade do Município de São Paulo. 

Com equipes próprias ou terceirizadas, a SP Urbanismo possui diversas 

responsabilidades, como vistoria, supervisão, localização e execução de serviços. 

O processo de determinação da necessidade de instalação de um mobiliário não é 

centralizado na SP Urbanismo. Cada Secretaria da administração municipal é livre 

para indicar o local de instalação do mobiliário desde que este atenda aos projetos e 

especificações desenhados pela SP Urbanismo. 

Além das Secretarias da Administração municipal, a Cidade de São Paulo é dividida 

em 96 distritos e 32 subprefeituras, que podem ser definidas como pequenos centros 

administrativos da cidade com trabalho dedicado a uma região. Cada subprefeitura 

também pode interagir em sua região com projetos que indicam locais, modificam e 

retiram os mobiliários urbanos. 

Os desafios da SP Urbanismo são claramente evidenciados através de alguns 

questionamentos: 

Como centralizar a informação de localização e as características descritivas de 

cada mobiliário / equipamento? 

Como interagir e manter os mobiliários e equipamentos urbanos da cidade sem criar 

empecilhos burocráticos aos vários centros de tomada de decisão de uma 

metrópole? 
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Como padronizar o fluxo de informações entre as equipes internas e terceirizadas? 

Como gerenciar e delegar tarefas para as equipes internas e terceirizadas? 

 

  

Ilustração 1 - Mapa da Cidade de São Paulo subdividida em regiões (Fonte: SP Urbanismo). 

Os questionamentos deram início a um trabalho denominado ESTUDOS DE 

VIABILIDADE E IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO EM OPERAÇÕES DA SP 

URBANISMO ATRAVÉS DE COMPUTAÇÃO MÓVEL GEORREFERENCIADA, com 

o desenvolvimento coordenado e conduzido pelo GAESI – Gestão em Automação e 

TI, do Departamento de Engenharia de Energia e Automação Elétricas da Escola 

Politécnica da USP. 

O sistema desenvolvido foi batizado com Mostra/SME – Sistema de Mobilidade da 

SP Urbanismo. 

1.3 O Mostra/SME e a Mobilidade Urbana 

No Brasil e no mundo o tema da mobilidade urbana está cada vez mais presente em 

todas as discussões sobre o futuro das cidades e sua relação com o meio ambiente, 

a qualidade de vida e os custos envolvidos nos deslocamentos de pessoas e cargas. 
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Tanto nas mega cidades, como em qualquer cidade com mais de 10.000 habitantes, 

é premente que o tema seja estudado por um número cada vez maior de 

pesquisadores e tratado com seriedade por planejadores urbanos e governantes. 

No Brasil, dispositivos legais como o Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/01), a 

Política Nacional de Mobilidade Urbana (Lei nº 12.587/12) e a própria Constituição 

Federal tratam o tema com o “objetivo de contribuir para o acesso universal à 

cidade, o fomento e a concretização das condições que contribuam para a 

efetivação dos princípios, objetivos e diretrizes da política de desenvolvimento 

urbano, por meio do planejamento e da gestão democrática do Sistema Nacional de 

Mobilidade Urbana (conjunto organizado e coordenado dos modos de transporte, de 

serviços e de infra estruturas que garante os deslocamentos de pessoas e cargas no 

território do Município)”. 

Destacando-se o desenvolvimento sustentável das cidades; eficiência, eficácia e 

efetividade na prestação dos serviços de transporte urbano; segurança nos 

deslocamentos das pessoas; equidade no uso do espaço público de circulação e 

eficiência, eficácia e efetividade na circulação urbana como fundamentos da Política 

Nacional de Mobilidade Urbana. Suas principais diretrizes são: integração com a 

política de desenvolvimento urbano; prioridade dos modos de transporte não 

motorizados sobre os motorizados e dos serviços de transporte público coletivo 

sobre o transporte individual motorizado; integração entre os modos e serviços de 

transporte urbano; mitigação dos custos ambientais, sociais e econômicos dos 

deslocamentos de pessoas e cargas na cidade e incentivo ao desenvolvimento 

científico-tecnológico e ao uso de energias renováveis e menos poluentes. 

Com estas considerações, este trabalho busca também caracterizar o problema, 

identificar ações e boas práticas mundiais e propõe o Mostra/SME como ferramenta 

de automação para o planejamento, projeto, monitoramento e operação dos 

sistemas urbanos de trânsito e transporte. 

Inovações na coleta de informações móveis deverão ter papel fundamental nas 

novas soluções para análise da mobilidade urbana e portanto buscamos coletar 

informações de projetos em andamento (pesquisadores da School of Architecture + 
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Planning, do MIT – Massachusetts Institute of Technology planejam a utilização de 

dados gerados por telefones celulares em tempo real para verificação de maiores 

aglomerações de pessoas). 

As características morfológicas e urbanas das cidades mundiais e brasileiras são 

outro aspecto importante a ser apresentado para novas pesquisas e simulações. O 

Mostra/SME também se apresenta como opção para a consideração destes 

aspectos. 

 

Como decorrência do presente estudo apresentamos algumas áreas com 

simulações e estudos de caso, indicações de novas pesquisas para o 

desenvolvimento de instrumentos e funcionalidades que ajudem os gestores 

públicos na gestão das cidades, na elaboração ou revisão dos planos de mobilidade 

urbana, no planejamento e desenvolvimento de projetos urbanos bem como na 

formulação e implantação de mecanismos de monitoramento e avaliação 

sistemáticos e permanentes dos objetivos estabelecidos. 



26 

 

2 CENÁRIO ANTERIOR AO PROJETO 

2.1  Mapa Digital da Cidade 

A cidade de São Paulo conta com um mapa digital, denominado de MDC (Mapa 

Digital da Cidade). Com fotografias aéreas tomadas entre 2003 e 2004, foi 

implementado em 2006 pela Secretaria Municipal de Planejamento (atual Secretaria 

de Desenvolvimento Urbano) e foi tecnicamente assistido pela empresa de 

processamento de dados do município, denominada PRODAM – Empresa de 

Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo. 

Toda a cidade foi mapeada para este sistema com restituições de ortofotos geradas 

a partir das fotos aéreas, referenciadas por uma rede de marcos geodésicos 

implantados na cidade (Anexo I), com os objetivos de modernizar o sistema 

cartográfico da cidade, obter uma base cartográfica confiável e precisa, mapeando 

toda a divisão dos lotes e a estrutura viária. 

Todas as informações do MDC são armazenadas em tabelas de bancos de dados 

Oracle Spatial 10g. A visualização dos dados é realizada com a suite de software 

desenvolvida pela Intergraph. 

2.2  A Situação na SP Urbanismo 

Apesar de possuir soluções georreferenciadas a disposição, o controle dos 

equipamentos e mobiliários urbanos, responsabilidade da SP Urbanismo, era feito 

de forma manual desde o recebimento de solicitações até a elaboração de relatórios 

de conclusão dos serviços, pois não existia uma integração entre os processos da 

SP Urbanismo e a solução georreferenciada da PRODAM. 
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2.3  O Entendimento do Problema 

Com este conhecimento, o primeiro passo foi estudar o processo de controle do 

mobiliário urbano realizado pela SP Urbanismo e as soluções de 

georreferenciamento disponíveis na PRODAM e propor tecnologias dotadas de 

recursos de mobilidade para integrar as operações aos sistemas georreferenciados 

disponíveis, reduzindo tarefas, processos e custos. 

A execução dos trabalhos envolveu todas as áreas que tem ligação com os 

processos de controle do mobiliário urbano. 
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3 CENÁRIO PROPOSTO PELO PROJETO 

Com a identificação do problema e verificação das deficiências gerenciais, optou-se 

por um desenvolvimento baseado em situações e necessidades reais. 

Foi definido que o piloto seria realizado nos processos de controle de três tipos de 

equipamentos urbanos: pontos de parada (ônibus); placas de identificação viária e 

relógios termômetro espalhados pela cidade, totalizando 55 mil equipamentos. 

Todo o trabalho deveria ser baseado nos padrões estabelecidos pelo OGC ou 

OpenGIS. 

3.1   Solução do Problema 

A solução apresentada considerou os requisitos e padrões de procedimentos 

internos da SP Urbanismo, levando ainda em consideração os aspectos de 

segurança, inovação, desempenho, facilidade de integração, facilidade de uso e 

gerenciamento, funcionalidade, custo, serviço e suporte. 

Para atingir uma maior eficiência no processo, optou-se por dividir as ações nos 

tópicos a seguir: 

3.2   Levantamento dos Processos Atuais 

A primeira etapa dos trabalhos foi definida pela troca de informações entre a equipe 

do projeto e a equipe responsável pelo Controle das Supervisões da SP Urbanismo, 

com a finalidade de entender o funcionamento diário das supervisões. Foram 

mapeados os processos então existentes.  

A execução dos trabalhos envolveu algumas áreas que tem ligação direta com o 

processo de Supervisão, entre elas, a Gerência de Projetos Urbanos (atual 

Superintendência do Desenho da Paisagem) da SP Urbanismo e a PRODAM. 
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De forma resumida, o trabalho é realizado em 7 etapas, descrito na figura abaixo 

pelas linhas de 1 a 7 para identificação de um problema em campo, e nos casos de 

necessidade de reparo, o serviço final necessita ser supervisionado com o envio de 

outra equipe até o local, representado pela linha de 9 a 15. 

O levantamento também mediu quanto tempo cada atividade do processo demora 

para ser executada. Os valores foram obtidos em um trabalho de vistoria de ponto 

de ônibus. 

Tabela 1 - Tempo consumido - Método convencional 
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3.3   Levantamento das Soluções Disponíveis no Mercado 

Após o estudo realizado sobre soluções de mercado de Mobile GIS, foram 

identificadas e relacionadas algumas empresas e suas respectivas soluções e 

características existentes hoje no mercado mundial. Há exemplos de empresas que 

atuam em grande parte do mundo e/ou apenas em alguns países, com aplicações 

mais específicas e/ou desenvolvidas sob demanda. 

ESRI 

A ESRI é a desenvolvedora líder de aplicativos GIS, com sede na Califórnia e 

distribuidores internacionais em mais de 90 países e mais de 1.600 parceiros de 

negócios. O objetivo da ESRI é desenvolver ferramentas abrangentes e que 

permitam ao usuário utilizar, gerenciar e servir informações geográficas. 

NUTITEQ 

A Nutiteq é uma empresa de software especializada em serviços de localização 

móvel, conhecido também como LBS – Local Base Service. 

O LBS normalmente é utilizado para serviços de localização por satélite (GPS), por 

triangulação celular (AGPS) ou por identificação celular (Cell ID), sendo que o 

serviço que utiliza GPS não depende de uma operadora celular para funcionar, já a 

localização por triangulação ou identificação celular necessitam de um serviço 

oferecido pela operadora de celular local. 

A aplicação MGMaps possue uma plataforma móvel poderosa e flexível 

desenvolvida em J2ME. 

TENSING 

A Tensing é uma empresa de software de mobilidade especializada em 

implementações internacionais na área de mobilidade empresarial. 
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A Tensing está presente nos países da Europa, América do Norte, Austrália e África 

do Sul, com soluções de campo utilizando Mobile GIS para automação da força de 

vendas e gestão de frotas, entre outros. 

RIA 

A RIA Terrasystems iniciou o desenvolvimento de tecnologias GIS em 1996. 

MapPad foi o seu primeiro mobile software, especialmente desenvolvido para o 

Apple Newton, o precursor dos modernos PDAs. 

O MapPad se tornou ArcPad após a empresa ter assinado uma licença exclusiva 

com a ESRI Inc., nos Estados Unidos. 

CARMENTA 

Carmenta é uma empresa desenvolvedora sueca que oferece soluções e serviços 

em GIS, e uma vasta gama de soluções voltadas para o mercado de aplicações 

geoespaciais. 

O Carmenta Mobile é um “map engine” que permite aos desenvolvedores criar 

serviços baseados em mapas com uma série de recursos em 3D. 

PRODEVELOP 

Antes tido como um projeto interno da Prodevelop, o gvSIG Mobile agora é 

considerado oficial. 

O gvSIG Mobile é uma versão adaptada do gvSIG desktop para dispositivos móveis. 

Há ainda uma extensão que permite exportar seus dados (SHP, GML, DWG, DGN, 

PostGIS, Oracle Spatial, extensões espaciais do MySQL etc.) do gvSIG desktop 

para o gvSIG Mobile. 

G4M 

G4M é um software de Mobile GIS desenvolvido pela SOLTEC orientado para 

atender todas as funções do GIS nos equipamentos portáteis. O G4M tem suas 
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funcionalidades orientadas para atuação no atendimento das necessidades dos 

trabalhos realizados em campo. 

3.4   Análise e proposta de tecnologias 

Seguindo o mesmo modelo proposto pelos autores no processo de fiscalização de 

Portos [5], a parte tecnológica foi dividida em três áreas inter-relacionadas: 

hardware, software e comunicação. “A inter-relação dessas áreas vem da 

necessidade de compatibilizar as tecnologias de acordo com a disponibilidade 

destas no mercado, no momento da execução do projeto, seguindo padrões 

internacionais, com a finalidade de permitir evolução.” 

A combinação das três áreas deve garantir segurança dos dados, disponibilidade em 

caso de falhas, integração com sistemas existentes, integração com sistemas 

futuros e escalabilidade. Para atender aos requisitos acima foi proposta a seguinte 

arquitetura baseada no modelo cliente-servidor: 
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Ilustração 2 - Arquitetura Proposta 

As figuras da Ilustração 2 - Arquitetura Proposta, estão divididas em dois grandes 

blocos: o lado servidor e o lado cliente. O lado servidor corresponde à centralização 

de todas as informações e o lado cliente corresponde às operações de campo. 

As cinco subdivisões encontradas caracterizam cada etapa do modelo, sendo: 

Servidor Existente, Servidor de Mobilidade, Comunicação entre Servidor Existente e 

Servidor de Mobilidade, Dispositivos de Campo, Comunicação entre Servidor de 

Mobilidade e Dispositivos de Campo. 

3.5.1. Infra-estrutura Existente 

Hoje a estrutura de dados georreferenciados da PREFEITURA está baseada nas 

seguintes ferramentas de mercado: 

- GeoMedia  

- Autodesk 10  

- AutoCAD Map 2008/2009 

- Oracle Spatial 10G 

3.5.2. Servidor de Mobilidade 

Foi instalado um servidor de mobilidade que gerencia e autoriza todos os acessos 

dos equipamentos de campo comunicando-se com o servidor instalado na 

PRODAM, fazendo todas as consultas e gravações necessárias. 
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3.5.3. Comunicação 1 

A comunicação entre o Servidor de Mobilidade e o Servidor do MDC (instalado na 

PRODAM se dá através de uma rede de fibra óptica dedicada, de uso exclusivo da 

Prefeitura de São Paulo. 

As principais especificações são: 

- SFS (Simple Features Specification) 

- WFS (Web Feature Service) 

- WMS (Web Map Service) 

- WCS (Web Coverage Service) 

- GML (Geography Markup Language) 

- KML (Keyhole Markup Language) 

Recentemente, o Google Earth conseguiu a adoção do KML como padrão 

internacional junto à ISO (ISO 19136:2007) e ao OGC, que agora é o responsável 

pela manutenção e desenvolvimento do código, que passou a se chamar OpenGIS® 

Geography Markup Language (GML) Encoding Standard. 

3.5.4. Dispositivos em Campo 

As principais telas de funcionamento do sistema de mobilidade da SP Urbanismo, 

que serão utilizadas em campo através do uso de PDAs, são apresentadas a seguir. 

Todo o processo do sistema consiste em atualizar a base de dados cartográficos 

assim que uma tarefa é executada, sendo ela Levantamento, Vistoria (Programada 

ou Não Programada), Ordens de Serviço (Preventivas ou Corretivas) ou Supervisão. 

Esse processo permite que o sistema mantenha-se sempre atualizado em relação 

aos chamados recebidos e executados pela SP Urbanismo. 
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Tela Inicial 

A primeira tela do sistema apresenta um formulário para que sejam entradas as 

informações de autenticação. 

 

Ilustração 3 - Mostra - Tela de Autenticação 

Menu inicial 

Mostra ao usuário os serviços disponíveis: Levantamento, Vistoria, OS e Supervisão. 

 

Ilustração 4 - Mostra - Menu Inicial 

Através da visualização de mapas georreferenciados, o usuário visualiza a área de 

trabalho. 
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Ilustração 5 - Mostra - Tela de Localização 

As coordenadas obtidas pelo GPS são utilizadas para validar os processos descritos 

a seguir, uma vez que o sistema sempre manterá as coordenadas obtidas da base 

cartográfica para as referências geográficas. 

Como parte do processo de cadastramento, o usuário deverá tirar uma foto do 

mobiliário. 

 

Ilustração 6 - Mostra - Telas de Cadastro 

Ao final do processo de cadastramento do mobiliário, o sistema inicia o processo de 

envio das informações. 

 

Ilustração 7 - Mostra - Envio de Informações 
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Ilustração 8 - Mostra - Vistoria 

Vistoria Programada é a vistoria delegada a um usuário a partir da SP Urbanismo 

com o intuito de coletar dados a respeito de um determinado mobiliário urbano 

cadastrado na base cartográfica. 

Telas de Ordens de Serviços 

A tela de Ordens de Serviço suprirá a equipe de campo - responsável pela execução 

dos serviços nos mobiliários urbanos - de informações para execução dos seus 

trabalhos. 

A tela de Supervisão tem o objetivo de permitir que a SP Urbanismo fiscalize se as 

Ordens de Serviço foram realizadas conforme informado no item execução. 

 

Ilustração 9 - Mostra - Supervisão 

O sistema disponibiliza uma lista com os endereços, informando ao usuário 

supervisor os locais para realização dos serviços de supervisão. 
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Ilustração 10 - Mostra - Vistoria/Supervisão 

3.5.5. Comunicação 2 

Os PDAs se conectam ao sistema via internet (através de redes de dados com 

tecnologia celular) para autenticação dos dados de login (usuário e senha). Após o 

login, todos os dados coletados e recebidos do Servidor de Mobilidade circulam pela 

internet. 

3.5  Mostra/SME 

A seguir são apresentadas partes do desenvolvimento e funcionamento do sistema. 

Diagrama de Casos de Uso e o Diagrama de Classes. 

O Diagrama de Casos de Uso demonstra, de maneira simples, a visualização da 

interação do usuário com o Sistema. 

O Diagrama de Classes mostra a estrutura interna de comunicação entre os 

Módulos do Sistema. 
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3.5.1. Diagrama de Casos de Uso 

Abaixo, o Diagrama UML de Casos de Uso, que corresponde às ações que serão 

executadas pelos usuários durante a utilização do Sistema. 

 

Ilustração 11 - Diagrama UML - Casos de Uso para utilização dos Mapas 

3.5.2. Diagrama de Classes 

Abaixo, o Diagrama UML de algumas Classes implementadas no Sistema. Neste 

diagrama estão informações sobre os métodos (operações) e atributos 

(características) presentes em cada uma das classes. 
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Ilustração 12 - Diagrama UML (Classes) 

3.5.3. PDA – MOBILIDADE 

O Módulo PDA está dividido em duas partes, sendo uma parte referente à coleta de 

dados no campo, desenvolvido com a linguagem de programação SuperWaba, e a 

outra referente aos mapas das regiões de São Paulo, desenvolvido com o J2ME. 

Para a interação dos Módulos de Coleta de Dados e Mapas foi desenvolvido um 

programa para conectar os dois Módulos. O programa foi desenvolvido utilizando a 

linguagem C# (sharp). 

A parte que refere à Coleta de Dados em campo é composta por perguntas abertas 

e fechadas, onde o usuário irá preencher as respostas conforme seus objetivos. 
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A parte que se refere ao Mapa possibilita ao usuário a visualização de suas tarefas 

de forma geográfica, permitindo a identificação visual da sua área de atuação. 

O PDA mostra em sua tela o mapa de uma determinada região e os pontos (cada 

ponto equivale a um mobiliário/equipamento urbano devidamente cadastrado) que 

os usuários deverão verificar. Assim que o usuário seleciona o ponto desejado, o 

sistema lhe mostra a lista de tarefas a ser executada para aquele mobiliário. 

Para o desenvolvimento do Sistema de Mobilidade da SP Urbanismo, a PRODAM 

disponibilizou o Mapa Digital da Cidade (MDC) com camadas e ortofotos 

georreferenciadas, porém, como os arquivos contendo as imagens de uma 

determinada região possuem em média 3GB, tornou-se necessária a fragmentação 

em imagens menores, de forma a possibilitar sua visualização na tela do PDA. 

A divisão é realizada em tiras, e conforme o usuário desloca a imagem, para 

cima/baixo ou direita/esquerda, novas tiras vão se formando e compondo a 

visualização na tela do PDA. 

Camadas são as imagens do tipo vetor, pintadas (camadas sobrepostas ao MDC) a 

partir de informações do banco de dados georreferenciado. 

As ortofotos são georreferenciadas através de um arquivo texto chamado wordfiles 

que contém informações sobre a latitude e longitude dos pontos da imagem. 

Como as imagens são maiores que a tela do equipamento, o usuário pode deslocar 

a imagem de acordo com sua necessidade, visualizando somente o ponto de 

interesse. Ao deslocar uma imagem georreferenciada, as coordenadas de um ponto 

nela sobreposto também devem ser alteradas de modo a manter o 

georreferenciamento. 

As coordenadas de cadastramento de um mobiliário/equipamento urbano são 

retiradas das próprias ortofotos georreferenciadas disponibilizadas pela PRODAM. 

Já a coordenada do local onde o usuário efetuou seus trabalhos é dada pela antena 

de GPS do equipamento. 
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3.5.4. Visualização das imagens no PDA 

A renderização das imagens e camadas do Sistema é feita no formato SVG 

(Scalable Vector Graphics), que permite a inclusão de imagens em formato raster 

(mapas de bits) e a geração de elementos vetoriais (polígonos, polilinhas, pontos 

etc.), que podem se ajustar à resolução da tela sem perda de qualidade. 

3.5.5. Divisão Mapa 

Para que se possa abranger uma região significativa em campo, é necessário ter um 

mapa consideravelmente maior do que a tela do aparelho. Para isso, uma “visão” foi 

dividida em diversos blocos contíguos de mesmo tamanho (25 blocos de 60x90 

pixels), e à medida que ocorrem operações de zoom ou deslocamento, novas 

regiões estarão contidas na caixa da tela.  

 

Ilustração 13 - Divisão do Mapa 

Cada vez que um deslocamento ou zoom define uma nova região na imagem, uma 

nova imagem SVG é gerada dinamicamente. 
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Sempre que a imagem é deslocada na tela do PDA o sistema faz o download das 

novas tiras que formam a nova imagem. Caso o deslocamento seja pequeno, o 

sistema já estará realizando os cálculos necessários para a criação dessa nova 

imagem e as tiras de contorno necessárias serão armazenadas temporariamente na 

memória do PDA. Caso o deslocamento seja maior que o previsto pelo cálculo do 

algoritmo de geração das tiras de contorno, o sistema faz o download da imagem 

referente à nova região e em seguida inicia o processo de armazenamento das 

imagens de contorno no PDA. 

3.5.6. Georreferenciamento 

Georreferenciamento de uma imagem, mapa ou objeto significa tornar suas 

coordenadas conhecidas num dado sistema de referência (por exemplo, Sistema 

DATUM SAD69, utilizado no Brasil, em atualização para SIRGAS 2000). 

3.5.7. Cálculo de coordenadas georreferenciadas 

Para o cálculo de coordenadas geográficas a partir das tiras do mapa, foi adotado o 

padrão internacional criado pela ESRI (Environmental Systems Research Institute - 

www.esri.com), que prevê o uso de "worldfiles", arquivos em texto puro com seis 

linhas, criados para georreferenciar imagens em formato raster. 

O formato "worldfiles" define precisamente a coordenada do campo superior 

esquerdo e os incrementos por pixel das coordenadas desse ponto (não sendo 

necessário, portanto, a definição de mais de um ponto ou utilização de técnicas de 

interpolação ou cálculo numérico). 
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Ilustração 14 - Interação PDA 

Interação PDA é o Módulo responsável pela troca de informações entre os Coletores 

de Dados (PDAs) e o Servidor de Retaguarda (SME - Servidor de Mobilidade da SP 

Urbanismo). 

Trata-se dos padrões de comunicação e dos arquivos de controle para efetuar e 

“garantir” a troca de dados entre os PDAs e o SME. 

São utilizadas as tecnologias: 

XML (eXtensible Markup Language) - É uma linguagem de marcação (markup) 

apropriada à representação de dados, documentos e demais entidades cuja 

essência fundamenta-se na capacidade de agregar informações. É um formato 

universal que funciona como um denominador comum para a troca de dados na 

Web, separando dados de formatos. 

Pontos fundamentais da linguagem XML: 

Extensibilidade – Podem-se definir linguagens baseadas em XML, as quais podem 

ser estendidas, desde que se sigam as regras de validação. 

Estrutura – Facilmente aceita pelos interpretadores e “legível” pelos seres humanos, 

embora complexa. 
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Validade – Além de requisitos de sintaxe rigorosos, um documento XML pode 

opcionalmente ser validado segundo sua estrutura e conteúdo (DTD e XML 

Schema). 

GML – Geography Markup Language - é a gramática XML definida pelo Open 

Geospatial Consortium (OGC) para expressar características geográficas. O GML 

serve como uma linguagem de modelagem para sistemas geográficos, assim como 

um formato aberto para transações de dados geográficos na Internet. 

GML é o padrão de dados XML para a infra-estrutura GeoWeb, permitindo que 

aparelhos conectados à Internet acessem informações geográficas. 

O modelo GML inicialmente era baseado em RDF, subseqüentemente o OGC 

introduziu esquemas XML para conectar vários bancos de dados geográficos 

existentes. O resultado foi o GML 3.0. 

A interface web foi desenvolvida utilizando a API msCross. 

msCross é um AJAX WEB GIS client, inicialmente desenvolvido para ser uma 

interface Javascript para o MapServer, foi desenvolvido para exibir informações 

geográficas como camadas e imagens raster georreferenciadas na web.  

AJAX vem do inglês Asyncronous JavaScript and XML e trata-se de uma técnica de 

programação para tornar a aplicação web mais dinâmica e interativa.  
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Ilustração 15 - Fluxo AJAX de visualização do MDC via navegador 

Via navegador, o AJAX possibilita o acesso multiusuário e é responsável pela 

interação com o banco de dados georreferenciado, realiza a leitura dos dados 

geográficos (mapas), a execução de zoom (aproximar ou afastar), a seleção de uma 

área e também exibe as camadas disponíveis (lote, seguimento de logradouro) 

juntamente com a ortofoto do mapa ou não. 

A Figura 1 - Mapa da Região de Itaquera demonstra o mapa da região de Itaquera e 

o layer habilitados, onde observa-se que há possibilidade de mostrar na tela as 

opções de visualização existentes. Estas visualizações podem ser exibidas em 

qualquer combinação. 

A Figura 2 - Foto da Região de Itaquera demonstra o mapa da região com a ortofoto 

habilitada. 
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Figura 1 - Mapa da Região de Itaquera 
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Figura 2 - Foto da Região de Itaquera 

3.6  Código de Identificação de Equipamentos (CIE) 

Por fim, foi também realizado um estudo que visou criar uma forma de identificar 

cada mobiliário urbano existente na cidade de São Paulo através de um código 

único, composto por sua localização, tipo, afastamento do centro da cidade e outras 

informações. 
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Ilustração 16 - Código de Identificação de Equipamento 



50 

 

Para realizar a transformação foram determinados os seguintes conceitos: 

A partir do Marco Zero da Cidade de São Paulo (Praça da Sé - representado pelo 

ponto vermelho) e da posição do equipamento urbano na cidade (representado pelo 

ponto amarelo, cria-se um triângulo retângulo representado pela figura abaixo. 

 

Figura 3 - Representação gráfica para o cálculo do CIE 

Calcula-se o ângulo interno do triângulo (representado pelo simbolo “α”). 

Calcula-se a distância (representado pela letra “c”) em metros entre o marco zero e o 

mobiliário urbado. 

Os resultados de “α” e “c” são distribuídos da seguinte forma: 

 

Figura 4 - Distribuição dos resultados para composição do código 
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São acrescidas ao final do código as duas letras indicando o tipo de mobiliário 

baseado na tabela a seguir: 

Tabela 2 - Siglas dos tipos de mobiliário - CIE 

 Tipos de equipamentos ou elementos na Paisagem Urbana EQ CIE 
Ponto de parada - Abrigo de Concreto AB 
Ponto de parada - Abrigo de Concreto/Poste de Madeira AB 
Ponto de parada - Abrigo de Concreto/Tótem Metálico AB 
Ponto de parada - Abrigo Metálico Barcelona AB 
Ponto de parada - Abrigo Metálico Com Publicidade AB 
Ponto de parada - Abrigo Metálico Com Publicidade/Tótem Metálico AB 
Ponto de parada - Abrigo SP 450 AB 
Ponto de parada - Abrigo SP 450 Duplo AB 
Ponto de parada - Abrigo SP 450 Triplo AB 
Ponto de parada - Abrigo SP 450 Quintuplo AB 
Ponto de parada - Abrigo Barbosa e Corbucci AB 
Ponto de parada - Abrigo Aço Inox AB 
Ponto de parada - Abrigo Metálico/Poste de Madeira AB 
Ponto de parada - Abrigo Metálico/Tótem Metálico AB 
Ponto de parada - Poste de Madeira AB 
Ponto de parada - Poste Tubular Metálico AB 
Ponto de parada - Tótem de Concreto AB 
Ponto de parada - Tótem Metálico DMB AB 
Ponto de parada - Tótem Metálico Tubular com Cabeceira AB 
Ponto de parada - Outros Abrigos e Equipamentos AB 
Abrigo pontos de taxi AB 
Totem ponto taxi TT 
Sanitário Universal SU 
Painel Publicit. (MUPI) PP 
Totem Ed. Público (Descritivo) TD 
Cabine de Polícia CP 
Quiosque de Turismo QT 
Quiosque de Flores QF 
Placa Direcional PT 
Suporte cilindrico SC 
Árvores (Espécie Arbórea) EA 
Placas de identificação de logradouros PL 
Semáforos SM 
Esculturas / Obras de arte AO 
Bancas de jornal BJ 
Relógios / Termômetro / Qualidade do Ar RT 
Papeleiras / Lixeiras CL 
Coletores de baterias / pilhas CB 
Bancos BC 
Balisadores BA 
Mapas de localização ML 
Totens de informação TI 
  

O resultado final é um código de 9 casas numéricas e duas letras indicando com 

facilidade a localização de um mobiliário urbano sem a ajuda de um sistema 

informatizado. 
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As três primeiras casas indicam a direção medida em graus que se encontra o 

mobiliário urbano em relação ao Marco Zero. 

As três casas seguintes indicam, em metros, o distanciamento que o mobiliário 

urbano tem do Marco Zero em linha reta. 

As três últimas casas são para efeito de precisão, sendo a primeira delas uma 

subdivisão da medida em graus e as duas últimas uma subdivisão da medida em 

metros. 
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4 MOBILIDADE URBANA NO BRASIL E A COLETA DE 
INFORMAÇÕES 

Com a entrada em operação da solução Mostra/SME para a gestão de 

equipamentos e mobiliários urbanos, a questão da mobilidade urbana despontou 

como candidata a desenvolvimento dedicado para suprir as necessidades de coleta 

e análise de informações. 

Para tanto, as questões da mobilidade urbana foram inicialmente estudadas. 

4.1   A Política Nacional de Mobilidade Urbana 

A Política Nacional de Mobilidade Urbana, instituída pela Lei nº 12.587, de 3 de 

janeiro de 2012 é instrumento da política de desenvolvimento urbano tratado na 

Constituição Federal, objetivando a integração entre os diferentes modos de 

transporte e a melhoria da acessibilidade e mobilidade das pessoas e cargas no 

território dos municípios. 

A Política deve objetivar também a integração e complementaridade entre as 

atividades urbanas e rurais, tendo em vista o desenvolvimento socioeconômico do 

Município e do território sob sua área de influência e o plano diretor deverá englobar 

o território do Município como um todo segundo a Lei federal nº 10.257 de 2001 - 

Estatuto da Cidade. 

A Política Nacional de Mobilidade Urbana tem por objetivo contribuir para o acesso 

universal à cidade, o fomento e a concretização das condições que contribuam para 

a efetivação dos princípios, objetivos e diretrizes da política de desenvolvimento 

urbano, por meio do planejamento e da gestão democrática do Sistema Nacional de 

Mobilidade Urbana. 

A Lei determina ainda que os Municípios acima de 20.000 habitantes que não 

tenham elaborado o Plano de Mobilidade Urbana na data de sua promulgação terão 

o prazo máximo de três anos de sua vigência para elaborar e incorporá-lo ao Plano 
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Diretor. Findo o prazo, ficam impedidos de receber recursos orçamentários federais 

destinados à mobilidade urbana até que atendam à exigência desta Lei. 

4.2   Os Planos de Mobilidade Urbana 

Os Planos de Mobilidade Urbana devem reverter o atual modelo de mobilidade, 

integrando-a aos instrumentos de gestão urbanística, subordinando-se aos 

princípios da sustentabilidade ambiental e voltando-se decisivamente para a 

inclusão social segundo o caderno de referência para elaboração de plano de 

mobilidade do Ministério das Cidades. 

No Brasil foram definidos dez princípios para o planejamento da mobilidade, 

considerando também sua relação com o planejamento urbano: 

1. Diminuir a necessidade de viagens motorizadas, posicionando melhor 

os equipamentos sociais, descentralizando os serviços públicos, 

ocupando os vazios urbanos, favorecendo a multi centralidade, como 

formas de aproximar as oportunidades de trabalho e a oferta de 

serviços dos locais de moradia. 

2. Repensar o desenho urbano, planejando o sistema viário como suporte 

da política de mobilidade, com prioridade para a segurança e a 

qualidade de vida dos moradores em detrimento da fluidez do tráfego 

de veículos. 

3. Repensar a circulação de veículos, priorizando os meios não 

motorizados e de transporte coletivo nos planos e projetos - em lugar 

da histórica predominância dos automóveis - considerando que a 

maioria das pessoas utiliza estes modos para seus deslocamentos e 

não o transporte individual. A cidade não pode ser pensada como, se 

um dia, todas as pessoas fossem ter um automóvel. 
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4. Desenvolver os meios não motorizados de transporte, passando a 

valorizar a bicicleta como um meio de transporte importante, integrado-

a com os modos de transporte coletivo. 

5. Reconhecer a importância do deslocamento dos pedestres, valorizando 

o caminhar como um modo de transporte para a realização de viagens 

curtas e incorporando definitivamente a calçada como parte da via 

pública, com tratamento específico. 

6. Reduzir os impactos ambientais da mobilidade urbana, uma vez que 

toda viagem motorizada que usa combustível, produz poluição sonora, 

atmosférica e resíduos. 

7. Propiciar mobilidade às pessoas com deficiência e restrição de 

mobilidade, permitindo o acesso dessas pessoas à cidade e aos 

serviços urbanos. 

8. Priorizar o transporte público coletivo no sistema viário, racionalizando 

os sistemas, ampliando sua participação na distribuição das viagens e 

reduzindo seus custos, bem como desestimular o uso do transporte 

individual. 

9. Promover a integração dos diversos modos de transporte, 

considerando a demanda, as características da cidade e a redução das 

externalidades negativas do sistema de mobilidade. 

10. Estruturar a gestão local, fortalecendo o papel regulador dos órgãos 

públicos gestores dos serviços de transporte público e de trânsito. 

No plano internacional, é cada vez mais claro que o transporte motorizado apesar de 

suas vantagens, resulta em impactos ambientais negativos, como a poluição sonora 

e atmosférica, derivada da primazia no uso de combustíveis fósseis como fonte 

energética, bem como de outros insumos que geram grande quantidade de resíduos, 

como pneus, óleos e graxas. Não há solução possível dentro do padrão de 
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expansão atual, com os custos cada vez mais crescentes de infra-estruturas para os 

transportes motorizados, o que compromete boa parte dos orçamentos municipais. 

4.3  Índice de Mobilidade Urbana 

No Brasil, nas pesquisas de Origem/Destino, o índice de mobilidade é a medida do 

número médio de viagens que as pessoas realizam em um dia típico, por qualquer 

modo e para qualquer finalidade. Em oposição a ele, o índice de imobilidade mostra 

a porcentagem de pessoas que, também em um dia típico, não realizam nenhuma 

viagem, comparadas com a população total de um determinado universo. Ambos 

partem do princípio que uma maior mobilidade é positiva, pois indica maior 

possibilidade de apropriação da vida urbana, refletindo a condição das pessoas 

terem acesso aos bens e serviços que a cidade oferece para o trabalho, consumo ou 

lazer. 

Diversas consultorias criaram sistemas mais elaborados de apropriação do Índice de 

Mobilidade Urbana, que levam em conta outros diversos fatores. Mais a frente 

apresentaremos estas metodologias. 
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Gráfico 1 - Frota de veículos na capital de São Paulo. Fonte: DETRAN-SP. 
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4.4  Perfil da mobilidade 

É lógica a relação entre a dimensão das cidades e a variação dos seus indicadores 

de mobilidade. A sistematização dos dados disponíveis no Sistema de Informações 

da ANTP - Associação Nacional do Transporte Público evidencia, em primeiro lugar, 

uma tendência de ampliação do índice de mobilidade total seguindo o crescimento 

das cidades; a população das grandes cidades realiza em média mais do que o 

dobro de viagens diárias do que a das pequenas, o que reflete, provavelmente, uma 

maior oferta de oportunidades em todas as atividades geradoras de viagens 

(trabalho, escola, lazer etc.). A grande diferença está nas viagens motorizadas, com 

as viagens a pé e por bicicleta se mantendo praticamente constantes, independente 

do porte das cidades. 

A participação das viagens motorizadas, tanto por transporte individual como por 

transporte coletivo crescem nas cidades maiores, na mesma proporção em que se 

reduzem as viagens a pé e por bicicleta. O modo predominante nas cidades com 

mais de um milhão de habitantes é o transporte coletivo (39,4%), bastante próximo 

do individual (33,4%); nas cidades médias cresce a participação do individual; 

enquanto que em todas as categorias com população inferior a 500 mil habitantes, 

predomina o transporte a pé (chegando a quase 50% nas cidades menores). Porém, 

apesar da pequena participação relativa, o número de viagens não motorizadas nas 

grandes cidades, em termos absolutos, é bastante relevante, reforçando a 

importância de um planejamento adequado para este modo. 
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Gráfico 2 - Mobilidade total segundo classes de população das cidades. Fonte: ANTP. 

4.5 Critérios para elaboração de Plano de Mobilidade Urbana 

O Ministério das Cidades propõe que os planos sejam elaborados atendendo 

questões relativas a cada classe de cidades, segundo o número de habitantes. 
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Tabela 3 - Incidência provável de temas particulares por classe de cidades na elaboração de 
planos de mobilidade urbana. Fonte: Ministério das Cidades. 

 

Temas Particulares 60 a 
100 mil

100 a 
250 mil

250 a 
500 mil

500 mil a 
1 milhão

+ de 1 
milhão

Acessibilidade, transporte coletivo e escolar na área rural
Organização da circulação em áreas centrais e pólos locais
Classificação e hierarquização do sistema viário
Implantação e qualificação de calçadas e áreas de 
circulação a pé
Criação de condições adequadas à circulação de bicicletas
Sistemática para avaliação permanente da qualidade do 
transporte coletivo e do trânsito
Sistemas integrados de transporte coletivo
Tratamento viário para o transporte coletivo
Modelo tarifário para o transporte coletivo urbano
Regulamentação da circulação do transporte de carga
Sistemas estruturais de transporte coletivo de média 
capacidade
Modelo institucional em regiões metropolitanas e áreas 
conurbadas
Sistemas estruturais de transporte coletivo de alta capacidade
Controle de demanda de tráfego urbano
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5 METODOLOGIA 

Foram realizados estudos de caso com experiências variadas de utilização do 

sistema nos processos de gestão e projeto urbano. 

O Mostra/SME foi colocado em uso para o cadastramento e gestão de equipamentos 

e mobiliários urbanos. 

O Mostra/SME foi submetido a um teste comparativo de processos para o 

cadastramento de espécies arbóreas. Os resultados foram apresentados no artigo 

“Aplicação de tecnologias móveis para o cadastro e o mapeamento da arborização 

viária” (Anexo II), realizado por funcionários da SP Urbanismo e Secretaria Municipal 

do Verde e Meio Ambiente. 

O sistema foi colocado a prova em coleta de dados para subsidiar projetos urbanos. 

O caso do Projeto de Reurbanização e Requalificação do Vale do Anhangabaú (em 

curso) teve contagens, pesquisas e levantamentos mapeados pelo sistema (extrato 

apresentado no Anexo III). 

O levantamento e análise de dados relacionados com mobilidade urbana se 

apresentam como desafio para o entendimento das diferenças conceituais das 

abordagens utilizadas por cidades ao longo do mundo sempre vinculando a 

mobilidade urbana com o planejamento urbano e a questão da sustentabilidade. 
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6 MOBILIDADE URBANA NO MUNDO – SUBSIDIOS PARA A 
PESQUISA 

Os países da Comunidade Européia são os que a mais tempo se preocupam com o 

tema da mobilidade urbana e com uma busca incessante na modificação da matriz 

dos modais de deslocamento rumo aos não motorizados. 

Cidades como Dublin, Copenhagen, Amsterdam, Zurich e Londres já tem 

participações importantes nos deslocamentos a pé, por bicicleta o transporte 

coletivo. 

 

Gráfico 3 - Atual divisão modal nos deslocamentos em quatro cidades da comunidade européia. 
Fonte: Cidade de Dublin. 

Dublin tem como objetivo para o ano 2030 um incremento de 20% nos 

deslocamentos a pé e uma redução de pelo menos 20% nos deslocamentos em 

automóveis. 
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Gráfico 4 - Objetivo da cidade de Dublin para a divisão modal nos deslocamentos até 2030. Fonte: 
Cidade de Dublin. 

6.1 A Comissão Européia 

As cidades européias enfrentam crescente desafios para melhorar o desempenho de 

seus sistemas urbanos de transporte para reduzir os impactos negativos das 

atividades de transporte sobre o clima, o meio ambiente e a saúde dos cidadãos, e 

para tornar a mobilidade urbana mais sustentável. 

O Livro Verde sobre a Mobilidade Urbana que a Comissão adotou, em 25 de 

Setembro de 2007 deu novo impulso a um debate a nível europeu sobre questões de 

mobilidade urbana e do papel da UE - União Européia nesta área. A consulta ampla 

das partes interessadas que se seguiu à publicação do Livro Verde destacou que as 

cidades da Europa não devem ser deixadas sozinhas na luta contra desafios da UE 

e até mesmo a dimensão global. Além disso, os interessados ajudaram a identificar 

áreas específicas em que a ação de nível da UE oferece um claro valor agregado, já 

a curto prazo. 

Como conseqüência, um Plano de Ação sobre a Mobilidade Urbana foi adotado em 

30 de setembro de 2009 e oferece hoje um quadro coerente para 20 objetivos em 

termos das ações da UE que podem ser implementados pela Comissão Européia 

nos próximos anos e por meio de instrumentos e iniciativas existentes. Essas ações 
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têm como objetivo apoiar e permitir os esforços no nível local, em vez de prescrever 

ações ou soluções de cima para baixo. 

Conscientes de que a mobilidade urbana é uma responsabilidade compartilhada e 

que o princípio da subsidiariedade expõe qualquer ação da UE neste tema a um 

exame minucioso, a Comissão Européia tem sido executora das suas atividades no 

âmbito da mobilidade urbana e do transporte em estreita coordenação com todos os 

atores relevantes. 

O Plano prevê a implementação de 20 medidas: 

Tema 1 - Promover políticas integradas 

Ação 1 - Acelerar a implantação de planos sustentáveis de 
mobilidade urbana 

Ação 2 - Mobilidade urbana sustentável e política regional 
Ação 3 - Transporte para ambientes urbanos saudáveis 

Tema 2 - Focar nos cidadãos 

Ação 4 - Plataforma sobre os direitos dos passageiros no 
transporte público urbano 

Ação 5 - Melhorar a acessibilidade para pessoas com mobilidade 
reduzida 

Ação 6 - Melhorar a informação sobre viagens 
Ação 7 - Acesso a zonas verdes 
Ação 8 - Campanhas sobre comportamentos de mobilidade 

sustentável 
Ação 9 - Condução ecológica como parte de dirigir a educação 

Tema 3 - Transporte urbano verde 

Ação 10 - Investigação e projetos de demonstração para veículos 
com emissões mais baixas ou nulas 

Ação 11 - Guia na Internet sobre veículos não poluentes e 
energeticamente eficientes 

Ação 12 - Estudo sobre os aspectos urbanos da internalização dos 
custos externos 

Ação 13 - Troca de informações sobre regimes de tarifação urbana 
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Tema 4 - Reforço de financiamentos 

Ação 14 - Otimização das fontes de financiamento existentes 
Ação 15 - Analisar as necessidades de financiamento futuro 

Tema 5 - Partilhar experiências e conhecimentos 

Ação 16 - Atualização de dados e estatísticas 
Ação 17 - Criação de um observatório de mobilidade urbana 
Ação 18 - Contribuir para o diálogo internacional e troca de 

informações 
Ação 19 - Transporte urbano de mercadorias 
Ação 20 - Sistemas inteligentes de transporte (ITS) para 

mobilidade urbana 
Com estas ações a Comissão Européia visa fortalecer institucionalmente todas as 

cidades da União Européia. 

Em 2009, a Comissão realizou uma consulta pública verificando a percepção, o 

entendimento e os anseios da população sobre a mobilidade urbana. Na compilação 

dos resultados, alguns temas interessantes: 

- Sobre o transporte em áreas urbanas 

O que é importante? 

Fazer com que o transporte urbano seja mais verde, mais 
“amigável” e melhor organizado. 

A União Européia deve exercer o papel principal em: 

• encontrar os alvos em relação à proteção climática e poluição – 
tráfego nas cidades é responsável por 40% das emissões de 
CO2 vindas do transporte em rodovias e mais de 70% de outros 
poluentes; 

• assegurar que o nosso fornecimento de energia seja seguro; 
• melhorar nossa saúde. 

Deve também: 

• integrar completamente o transporte das cidades na grande 
rede de transporte da União Européia; 

• seguro, especialmente para usuários vulneráveis de rodovias; 
• acessível para todos em termos iguais. 



66 

 

- Sobre mobilidade urbana 

O que exatamente deve mudar? 

• troca de informações sobre experiências de sucesso; 
• trabalhar com pessoas e empresas importantes para defender 

os direitos dos usuários do transporte público; 
• promover os planos de mobilidade urbana sustentável como 

ferramentas de planejamento; 
• melhorar a coleta de dados para criação de novas políticas; 
• promover uma melhor informação sobre os serviços de 

transporte público nas cidades Européias. 

Quem se beneficiará e como? 

• todos nós (ambiente mais saudável); 
• usuários do transporte (viagens mais fáceis); 
• administradores (melhores informações para tomada de 

decisão); 
• indústria do transporte (mercados abertos para novas 

tecnologias). 

Porque estas ações devem ser tomadas pela União Européia? 

Ainda que a responsabilidade pelo transporte em áreas urbanas esteja 

principalmente nas mãos dos governos locais, ações no nível da União 

Européia podem ajudar em: 

• prover as cidades com informações para melhorar a 
consistência das políticas; 

• desenvolver soluções padronizadas para reduzir os custos para 
todos; 

• fazer com que o mercado da União Européia seja mais 
integrado, que é o interesse econômico de todos. 

6.2 Legible London 

A cidade de Londres desde 2005 fez uma opção clara pela inserção dos 

deslocamentos a pé ou por bicicleta na cidade. 
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Em princípio proposto pela CLP – Central London Partnership e depois assumido 

pelo governo através da TfL – Transport for London, empresa pública que administra 

todo o transporte na Cidade de Londres, o programa “Legible London” fez um 

levantamento extensivo dos sistemas de informação com os usuários da cidade 

(motoristas, passageiros, pedestres e ciclistas, locais ou turistas) e iniciou um 

grande processo de reidentificação da cidade. 

Verificou-se que a apreensão do cidadão e do turista não era completa. Com uma 

extensa malha metroviária, os usuários conheciam bem o entorno das estações mas 

não criavam as relações entre elas. 

Durante os estudos foram identificados somente na área central de Londres 109 

trechos de Metrô onde o deslocamento a pé era mais curto (e mais saudável). 

A partir destas constatações um grande esforço foi feito na produção de mapas e 

visualizações tridimensionais de pontos importantes da cidade e um novo sistema de 

comunicação com os usuários da cidade foi produzido e vem sendo instalado desde 

2010. 

 
Ilustração 17 - Legible London 

6.3 Texas Transportation Institute 

Em 2011 o TTI - Texas Transportation Institute publicou seu relatório sobre a 

mobilidade urbana em 439 áreas urbanas norte americanas. 

Com uma metodologia voltada ao consumo e economia de energia o relatório aponta 

que os congestionamentos são um problema significativo nestas áreas urbanas. O 

relatório indica que ainda que os legisladores tenham se distraído dos custos 



68 

 

causados pelos congestionamentos nos últimos anos, os dados de 2010 indicam 

que o problema não irá embora sozinho e uma ação é necessária. 

Em primeiro lugar o problema é muito grande. Em 2010, os congestionamentos 

fizeram com que os americanos de áreas urbanas consumissem 4,8 bilhões de 

horas a mais em deslocamentos e comprassem 7,2 bilhões de litros de combustível 

com um custo dos congestionamentos de US$ 101 bilhões (cento e um bilhões de 

dólares americanos). 

Tabela 4 – Maiores descobertas do Relatório de Mobilidade Urbana de 2011 
(439 Áreas Urbanas Norte Americanas) 

 

Segundo, 2008 foi o melhor ano para os congestionamentos nos tempos recentes 

Norte Americanos (veja a Tabela 5); os congestionamentos foram piores em 2009 e 

2010. 

Terceiro, segundo o Instituto, só existe uma causa de curto prazo a celebrar. Antes 

da crise econômica, em 2006/2007 os níveis dos congestionamentos eram muito 

maiores que na década anterior; estas condições retornarão com a recuperação da 

economia. 

Medidas de...  1982 2000 2005 2009 2010 
… Congestionamentos Individuais 
Atraso anual por deslocamento (horas)

Atraso anual por deslocamento - O tempo extra gasto pelo viajante nas velocidades em congestionamento ao invés da
 velocidade normal de um veículo particular em horário de pico.
Índice de Tempo por Viagem (TTI) - A relação entre o tempo de viagem em horário de pico para o tempo de viagem
 livre. Um TTI de 1.30 indica que uma viagem de 20 minutos com transito livre gasta 26 minutos no pico.
Índice de Stress por Deslocamento - A relação do tempo de viagem para o pico para o tempo de viagem livre. O 
 combustível desperdiçado - O combustível extra consumido durante congestionamentos.
Custo do congestionamento - O valor anual do tempo de atrasos e o combustível desperdiçado.

 14 35 39 34 34
Índice de Tempo por Viagem - TTI 1.09 1.21 1.25  1.20  1.20 
Índice de Stress por Deslocamento -- -- -- 1.29 1.30
 Combustível “desperdiçado” por deslocam. (galões) 6 14 17 14 14 
Custo do congestion. por deslocam. (dolares)  $301 $701 $814 $723 $713
… O Problema Nacional do Congestionamento       
Atraso por viagem (bilhões de horas) 1.0 4.0 5.2  4.8  4.8 
Combustível “Desperdiçado” (bilhões de galões) 
Custo do congestion.de caminhões (bilhões dolares) 

0.4 
-- 

 1.6 
-- 

 2.2 
-- 

 1.9 
$24 

 1.9 
$23 

Custo dos Congestinamentos (bilhões de dolares) $21  $79  $108  $101  $101 
… O Efeito de Algumas Soluções  
Economia anual nos atrasos das viagem por:
 Tratamentos Operacionais (milhões de horas) 8 190  312  321  327 
 Transporte público (milhões de horas)

Tratamentos Operac. (milhões de galões)
Transporte público (milhões de galões)

 
Combustível economizado por: 
          
          

381 
 

1 
139 

720 
 

79 
294 

 802 
 

126 
326 

 783 
 

128 
313 

 796 
 

131 
303 

Custos anuais de congestionamento econom. por:    
 Tratamentos Operac. (bilhões de dolares) $0.2 $3.1  $6.5  $6.7  $6.9 
 Transporte público (bilhões de dolares) $6.9 $12.0  $16.9  $16.5  $16.8
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Tabela 5 - Medições nacionais Norte Americanas de congestionamento, 
1982 a 2010 

 

Ainda segundo o Instituto, existem diversos caminhos para enfrentar os problemas 

dos congestionamentos; os dados apresentados mostram que os problemas não são 

enfrentados com a agressividade necessária. A estratégia mais eficiente é aquela 

que as ações das agências são complementadas pelos estorços das empresas, 

indústrias, transportadores e viajantes. Não existe uma prescrição rígida para o 

“melhor caminho” – cada região deve identificar os projetos, programas e políticas 

para alcançar os objetivos, resolver os problemas e capitalizar as oportunidades. 

Horas Econom. 
(milhões horas) 

Galões Econom. 
(milhões galões) 

Dolares Econom. 
(bilhões de US$)  

Ano  

Índice 
Tempo 
Viagem 

Atraso por
Deslocam. 

(horas) 

Atraso
Total

(bilhões
horas) 

Combust.
Gasto

(bilhões
galões)

Custo 
Total 

(bilhões 
US$)

Tratamentos
Operacionais 

& Linhas
Exclusivas

Transp.
Public.

Tratamentos
Operacionais 

& Linhas
Exclusivas

Transp.
Public. 

Tratamentos
Operacionais 

& Linhas 
Exclusivas 

Transp.
Public. 

1982 1.09 14.4 0.99 0.36 20.6 8 381 1 139 0.2 6.9 
1983 1.09 15.7 1.09 0.40 22.3 10 389 3 142 0.2 7.1 
1984 1.10 16.9 1.19 0.44 24.3 14 403 5 149 0.3 7.3 
1985 1.11 19.0 1.38 0.51 28.0 19 427 6 160 0.3 7.6 
1986 1.12 21.1 1.59 0.60 31.2 25 404 8 156 0.4 7.0 
1987 1.13 23.2 1.76 0.68 34.6 32 416 11 161 0.6 7.2 
1988 1.14 25.3 2.03 0.79 39.7 42 508 14 197 0.7 8.8 
1989 1.16 27.4 2.22 0.87 43.8 51 544 17 214 0.8 9.5 
1990 1.16 28.5 2.35 0.93 46.4 58 542 20 216 0.9 9.4
1991 1.16 28.5 2.41 0.96 47.4 61 536 21 216 1.0 9.3
1992 1.16 28.5 2.57 1.02 50.5 69 527 24 211 1.1 9.1
1993 1.17 29.6 2.71 1.07 53.1 77 520 27 208 1.2 9.0
1994 1.17 30.6 2.82 1.12 55.4 86 541 30 217 1.4 9.4 
1995 1.18 31.7 3.02 1.21 59.7 101 569 35 232 1.7 9.9 
1996 1.19 32.7 3.22 1.30 63.8 116 589 40 241 1.9 10.3 
1997 1.19 33.8 3.40 1.37 67.1 132 607 46 249 2.2 10.6 
1998 1.20 33.8 3.54 1.44 68.9 150 644 52 267 2.4 11.0
1999 1.21 34.8 3.80 1.55 73.9 173 683 59 285 2.8 11.7
2000 1.21 34.8 3.97 1.6 79.2 190 720 79 294 3.1 12.0
2001 1.22 35.9 4.16 1.71 82.6 215 749 89 307 3.7 12.9
2002 1.23 36.9 4.39 1.82 87.2 239 758 101 314 4.2 13.2 
2003 1.23 36.9 4.66 1.93 92.4 276 757 115 311 4.8 13.3 
2004 1.24 39.1 4.96 2.06 100.2 299 798 127 331 5.5 14.8 
2005 1.25 39.1 5.22 2.16 108.1 325 809 135 336 6.3 15.9 
2006 1.24 39.1 5.25 2.18 110.0 359 845 150 354 7.2 17.3
2007
2008
2009

1.24
1.20
1.20

38.4
33.7
34.0

5.19
4.62
4.80

2.20
1.88
1.92

110.3
97.0

100.9

363
312
321

889
802
783

152
126
128

372
326
313

7.6
6.5
6.7

18.9
16.9
16.5

2010 1.20 34.4 4.82 1.94 100.9 327 796 131 303 6.9 16.8 
Nota: Para mais informações sobre índices de congestionamento veja http://mobility.tamu.edu/ums.
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7 SIMULAÇÃO – UMA NECESSIDADE PREMENTE 

As simulações relacionadas à mobilidade urbana são uma necessidade absoluta. 

Todas as análises e simulações de cenários devem ser multimodais, significando 

que não existem exclusivamente movimentos de veículos na cidade modelada mas 

sim todos os deslocamentos possíveis. 

A parte atômica da simulação tem que ser um único ser humano. Tudo deve ser 

descrito com um horário de partida, os modais disponíveis, as rotas possíveis para 

cada modal, os impactos ambientais e o horário de chegada. 

 

Ilustração 2 - Tráfego sem motorista. Modelo conceitual apresentado em 2011 pelo escritório de 
planejamento urbano BIG – Bjarke Ingels Group e pelo fabricante de automóveis AUDI. 

7.1 SUMO 

SUMO é um pacote de softwares de código aberto com o desenvolvimento iniciado 

em 2001 pelo DLR – Centro Aeroespacial Alemão. O atual estágio de 

desenvolvimento do pacote ajuda a investigar diversos tópicos de pesquisa como 



71 

 

por exemplo a escolha de rotas e algoritmo de trânsito leve ou simulação de 

comunicação veicular. 

O SUMO, como um pacote completo de modelagem de trânsito, inclui a capacidade 

de ler e importar diferentes formatos de redes de vias, solicitar a geração e rotinas 

de roteirização através de várias fontes de entradas (origem, destino, matrizes, 

contagens de tráfego etc.) além de possuir uma simulação de alta performance 

usada para interações simples bem como para cidades completas incluindo uma 

interface de “controle remoto” (TraCI) adaptar a simulação de maneira online. 

Atualmente os tópicos de pesquisa abrangem a comunicação veicular, escolha de 

rotas e navegação dinâmica, algoritmos de semáforos e sistemas de avaliação e 

monitoramento. 

O SUMO foi e é usado e desenvolvido em diversos projetos de pesquisa. Alguns dos 

recentes são: o iTETRIS com o seu iCS – iTETRIS Control System é responsável 

por iniciar simulações de aplicações de V2X – comunicação de veículos com a 

infraestrutura; O VABENE que tem seu foco em grandes cidades com o objetivo 

suportar as autoridades públicas em quais ações podem ser tomadas e o CityMobil 

que introduz variáveis como veículos automatizados ou eletromobilidade e pontos de 

estacionamento. 
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Ilustração 3 - Captura de tela da interface gráfica do SUMO colorindo os veículos por sua emissão 

de CO2. 

7.2 Space Syntax 

Com a visão de planejadores urbanos, desde a publicação em 1984 do livro The 

social logic of space (Hillier, B. & Hanson, J., 1984), o Professor Bill Hillier e seus 

colegas no University College London tem conduzido pesquisas em como 

caracterizar o espaço em suas formas e funções nos edifícios e nas cidades. 

Um dos resultados importantes é o conceito de "configuração espacial" - relações de 

intenção que levam em conta outras relações complexas. Novas técnicas têm sido 

desenvolvidas e aplicadas a uma grande variedade de problemas da arquitetura e do 

urbanismo. Em Space is the machine (Hillier, B., 2007), é apresentado um novo tipo 

de teoria da arquitetura: uma teoria "analítica", onde a compreensão e o design 

avançam juntos. O sucesso de ideias configuracionais em trazer à luz a lógica 
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espacial de edifícios e cidades sugere que pode ser possível estender essas idéias 

para outras áreas das ciências humanas, onde os problemas de configuração e 

padrões são críticos. 

Cidades são máquinas de transações sociais, econômicas e ambientais! 

 
Ilustração 4 - Criando um banco de dados das movimentações. 

7.3 Mostra/SME 

Da mesma maneira que as simulações são muito importantes a coleta 

georreferenciada de dados ou observação em campo também são! 

Com as novas implementações e desenvolvimentos conduzidos pelo GAESI - 

Gestão em Automação e TI, o Mostra/SME já se apresenta como uma grande 

ferramenta para a coleta e acompanhamento de atividades, serviços, utilidades, 

deslocamentos em campo, totalmente móvel e integrado online com o mapa digital 

da cidade. 

Através da customização de questionários podem ser coletados metadados para 

operação em bancos de dados espaciais. 

Todas as informações disponibilizadas e transmitidas com mobilidade, são visíveis 

no sistema de retaguarda, assim que são coletadas. 
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Esta habilidade coloca o Mostra/SME como uma excelente ferramenta para a 

elaboração e monitoramento de planos e programas de mobilidade urbana. 

 
Ilustração 5 - Coleta de informações integrada a mapa digital com ortofoto. 

 
Ilustração 6 - Transmissão online de dados de campo para sistema na retaguarda. 
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8 MOSTRA/SME – RESULTADOS OBTIDOS 

O projeto Sistema de Mobilidade da SP Urbanismo – Mostra/SME apresentou 

diversos desafios e dificuldades que foram superados pela equipe. 

Estes desafios e dificuldades permitiram o aprimoramento do conhecimento 

acadêmico, bem como aumentaram a capacidade da equipe em alcançar novos 

horizontes com o aprimoramento das soluções. 

O suporte das equipes da PRODAM e SP Urbanismo durante toda a fase de 

desenvolvimento foi essencial para o sucesso do projeto. Este suporte pode ser 

traduzido em facilidade de comunicação, disponibilidade para reuniões de trabalho, 

definição de padrões de trabalho e acima de tudo cooperação. 

Em números, o trabalho permitiu uma redução de mais de 70% no tempo gasto para 

se planejar e efetuar um trabalho de levantamento de dados em campo de forma 

georreferenciada e imediata atualização do Mapa Digital da Cidade, conforme 

podemos ver na figura abaixo: 

Tabela 6 - Tempo consumido - Mostra/SME 
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A solução apresenta-se com um conceito inovador, capaz de interagir com o Mapa 

Digital da Cidade em tempo real e seguindo os conceitos dos padrões mundiais 

definido pelo OpenGis. 

Seguir os padrões OpenGis significou liberdade em relação a qual tecnologia utilizar 

para implementar o Mapa Digital da Cidade no sistema, permitindo assim que a 

PRODAM faça a troca de tecnologia sem invalidar a solução construída para a 

SP Urbanismo. 

Além disso, a concepção da solução foi realizada de forma dinâmica, permitindo que 

ao longo de sua vida útil sejam agregadas novas funcionalidades com a necessidade 

de pouca modificação na solução. 
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9 NOVOS CAMINHOS PARA ESTUDOS DA MOBILIDADE 
URBANA 

Diversos estudos em todo o mundo propõem novas formas de classificação e 

análise de dados relacionados à mobilidade urbana. 

Novamente podemos observar que com a implantação de sistemas de 

monitoramento e coleta de informações em tempo real, a elaboração e verificação 

do desempenho de planos e projetos de mobilidade urbana se torna factível. 

O entendimento das tendências, pesquisas e observação das questões que se 

apresentam sobre mobilidade urbana é fundamental para a proposição de 

alternativas para enfrentamento dos problemas. 

A consultoria internacional de gestão ADL - Arthur D. Little por exemplo, realizou em 

2011 um estudo global sobre mobilidade urbana avaliando a maturidade da 

mobilidade e a performance de 66 cidades em todo o mundo e encontrou um cenário 

muito aquém das melhores práticas e em estado de crise. Segundo este estudo, os 

sistemas de mobilidade de muitas cidades estão operando sobre uma plataforma em 

chamas e se não forem tomadas medidas de curto prazo eles irão desempenhar um 

papel importante na desaceleração do crescimento e desenvolvimento das nações. 

É necessária uma mudança inovadora. 

Apresentar as melhores práticas como vitrine, identificar três ações estratégicas para 

as cidades e classificar as cidades em três grupos de modelos de negócios futuros 

para atividades ligadas a mobilidade permitirá às cidades enfrentar o desafio da 

mobilidade urbana. 

As 66 cidades foram reunidas em grupos com características semelhantes (vide 

Tabela 7). As divisões consideraram participação modal, prosperidade e tamanho da 

cidade foram feitas em: público quando a cidade tem um número de deslocamentos 

em transporte público maior que 50% do total dos deslocamentos e individual no 

caso contrário; grande quando a cidade tem mais de 5 milhões de residentes e as 
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abaixo deste limite como pequenas e maduras as cidades que tiveram o PIB per 

capita em 2008 de mais de US$ 25.000 sendo consideradas emergentes as cidades 

com PIB per capita abaixo deste valor. 

Tabela 7 - Grupos de cidades com características similares. 

 

O Índice de Mobilidade Urbana foi definido a partir de uma série de indicadores 

divididos em “maturidade da mobilidade” (32,5%) e “performance da mobilidade” 

(67,5%). 

Na Tabela 8 podem ser observados os indicadores e os critérios adotados. 

“Tipo - Kuala Lumpur” 
Individual, grande, emergente

“Tipo - Roma” 
Individual, pequena, madura

“Tipo - Los Angeles”
Individual, grande, madura

“Tipo - Pequim”  
Publica, grande, emergente 

“Tipo - Viena” 
Publica, pequena, madura 

“Tipo - Hong Kong” 
Publica, grande, madura 

   

   

1A  1B  

2A  2B  

1C  

2C  

   Crescimento Populacional > 0,5%  p.a.      Crescimento Populacional < = 0,5%  p.a. Density >  7.000 people/ km 2 Density < = 7.000 people/km 2  

Frankfurt  

Vienna  

Prague  

Amsterdam  

Saint Petersburg  

Lisbon  

Stockholm  

Berlin  

Zurich  

Singapore  

Boston  

Munich  

Houston  

Atlanta  

Dallas  

Washington  

Dubai  

Athens  

Brussels  

Rome  

Cambridge  

Goteborg  

Milan  

Seoul  

Buenos Aires  

Barcelona  

Madrid  

New York  

Osaka  

Moscow  

Hong Kong  

Tokyo  

London  

Paris  

Los Angeles

Chicago

Toronto

Philadelphia

Miami

Kuala Lumpur

Baghdad

Jakarta  

São Paulo  

Guangzhou  

Bombay  

Manila  

Chennai  

Dhaka  

Tianjin  

Lahore  

Kinshasa  

Beijing  

Karachi  

Istanbul  

Shanghai  

Wuhan  

Shenzhen  

Bangalore  

Kolkata  

Mexico City  

Lagos  

Delhi  

Hyderabad  

Ankara  

Bangkok  

Tehran  

Agrupamentos de cidades
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Tabela 8 - Critérios para definição do Índice de Mobilidade Urbana. 

 

Índice de Mobilidade Urbana - Definição dos Indicadores 

Maturidade da Mobilidade
max 32.5 pontos  

Compartilh. do transp. público,  
caminhar/pedalar na div. modal

[% ]  
MAX 7.5 PONTOS  

! Melhor (7.5)  
! Pior (0)  

Estratégia/visão da Mobilidade 
 
 

MAX 10 PONTOS  

cumulativo  
! Mecanismos alternativos 2 
! Sustentabilidade 2  
! Multimodalidade 2 
! Infrastrutura 2  
! Restrições 2  

Desempenho do
compartilhamento de carros

 
 

MAX 5 PONTOS  
 

! Sem sistema de compartilhamento (0) 
! Introdução planejada para 2011 (1) 
! <  50 veículos/ milhão de cidadãos (2)  
! 51 -100 veículos/ milhão de cidadãos (3)  
! 101 -200 veículos/ milhão de cidadãos (4)  
! >  201 veículos/ milhão de cidadãos (5)  

Número de bicicletas compartilhadas
por milhão de cidadãos

 
 

 
 

MAX 5 PONTOS  

! 0 =  sem sistema de compartilhamento   
! 1 =  < =  100 bicicletas/ milhão de cidadãos 
! 2 =  101 -500 bicicletas/ milhão de cidadãos 
! 3 =  501 -1000 bicicletas/ milhão de cidadãos 
! 4 =  1001 -5000 bicicletas/ milhão de cidadãos 
! 5 =  >  5001 bicicletas/ milhão de cidadãos 

Penetração de  
smart cards  

 
MAX 5 PONTOS  

! 0 =  sem smart card de transito 
! 1 =  <  0.1 cartões/ capita 
! 2 =  0.1 -0.25 cartões/ capita  
! 3 =  0.25 -0.5 cartões/ capita  
! 4 =  0.5 -1 cartões/ capita 
! 5 =  >  1 cartões /capita  

Performance da Mobilidade 
max 67.5 pontos  

Locais relacionados a transporte
por milhão de cidadãos 

MAX 15 PONTOS  

! Menor (15)  
! Maior (0)  

Emissões de CO2 relacionadas
ao transporte [kg per capita]

 
  

MAX 15 PONTOS  

! Menor (7.5)  
! Maior (0)  

Veículos registrados
por cidadão

 
 

MAX 7.5 PONTOS  

! Menor (7.5)  
! Maior (0)  

Méda de vel. por viagem [km/h] 
MAX 7.5 PONTOS  

! Melhor (7.5) 
! Pior (0)  

Satisfação com o transporte
[pontos]  

MAX 15 PONTOS  

! Média da opinião de 3 expecialistas internos  
! Entrevistas adicionais para verificação  

Tempo de viagem ao trabalho
[minutos]  

MAX 7.5 PONTOS  

! Menor (7.5)  
! Maior (0)  
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Seguindo estes critérios e conforme pode ser observado no Gráfico 5, a única cidade 

brasileira incluída no estudo, São Paulo, encontra-se na 44ª colocação com uma 

nota de mobilidade de 59,7 pontos, abaixo da media global de 64,4 pontos. 

Como principais problemas apresentados pelas cidades podem ser destacados: falta 

de uma plataforma colaborativa – os principais responsáveis estão falhando em 

trabalhar conjuntamente; falta de visão – os líderes dos grupos responsáveis não 

formularam uma visão comum do conceito de mobilidade; falta de foco nas 

necessidades dos usuários – quase todos os sistemas de mobilidade funcionam 

para a conveniência de seus operadores e não de seus usuários e competição 

inadequada – a qualidade dos serviços tem a tendência em cair a menos que haja 

uma competição significativa entre os operadores para atender os usuários. 

 

Gráfico 5 - Classificação de cidades segundo os critérios para determinação do Índice de 
Mobilidade Urbana. Fonte: ADL. 

Índice de Performance de Mobilidade Urbana

Classificação

21% abaixo da média 15% acima da média64% média

Índice de Mobilidade; xx%: cidades que compartilham neste agrupamento de performance; 100 pontos de índice para cidades que conseguiram
a melhor performance que é atingida hoje em cada critério de performance.

Média da
amostra

Média Global 64,4



81 

 

Tabela 9 - Classificação segundo o Índice de Mobilidade Urbana da ADL. 

 

Índice de Mobilidade Urbana 

Classific.  Cidade Mobilidade 
Nota de

 

1  Hong Kong  81,9  

2  Amsterdam  81,2  

3  London  78,5  

4  Stockholm  77,6  

5  Gothenburg  77,5  

6  Singapore  77,3  

7  Wien (Vienna)  76,3  

8  Paris  76,3  

9  Munich  76,2  

10  Boston  76,2  

11  Shanghai  74,7  

12  Zurich  74,6  

13  Berlin  74,5  

14  Barcelona  72,3  

15  Madrid  71,8  

16  Wuhan  71,7  

17  New York  71,6  

18  Guangzhou  71,6  

19  Seoul  71,5  

20  Cambridge  (UK)  71,3  

21  Washington, D.C.  70,7  

22  Osaka  70,2  

23  Istanbul  70,2  

24  Frankfurt  69,9  

25  Tokyo  68,7  

26  Shenzhen  68,5  

27  Toronto  68,5  

28  Prague  67,8  

29  Philadelphia  67,3  

30  Brussels  67,3  

31  Beijing  67,2  

32  Milan  65,8  

33  Ciudad de México (Cidade do Mexico) 65,7  

Índice de Mobilidade Urbana 

Classific.  Cidade Mobilidade 
Nota de

 

34  Buenos Aires  65,3  

35  Tianjin  64,9  

36  Ankara  64,8  

37  Mumbai  63,7  

38  Chicago  63,5  

39  Lisbon  62,0  

40  Lahore  61,2  

41  Kolkata (Calcutta)  60,4  

42  Dhaka  60,3  

43  Moscow  60,1  

44  São Paulo  59,7  

45  Delhi  58,5  

46  Dubai  58,0  

47  Rome  57,9  

48  Lagos  57,7  

49  Saint Petersburg  56,9  

50  Hyderabad  56,4  

51  Los Angeles  55,2  

52  Dallas  55,1  

53  Kinshasa  54,9  

54  Miami  54,7  

55  Baghdad  53,7  

56  Athens  53,3  

57  Kuala Lumpur  53,1  

58  Houston  53,0  

59  Bangalore  51,3  

60  Karachi  51,0  

61  Chennai (Madras)  50,0  

62  Krung Thep  (Bangkok)  49,8  

63  Jakarta  48,6  

64  Manila  48,4  

65  Tehran  47,7  

66  Atlanta  46,2  
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10 CONCLUSÕES 

O modelo desenvolvido seguiu princípios rigorosos de dimensionamento e 

atendimento às necessidades funcionais requeridos pelo processo de controle de 

mobiliários e equipamentos urbanos além de questões relacionadas a mobilidade, 

gestão e controle de projetos urbanos. 

Os resultados indicam que foi obtida uma real economia de recursos para o caso da 

gestão de equipamentos e mobiliários urbanos, tanto físicos como humanos, e 

proporcionou uma maior agilidade nos processos. Ademais, garantiu uma maior 

confiança nas informações, tanto em virtude da capacidade de trabalhar em tempo 

real como no fim do retrabalho de dados. 

A capacidade de se integrar aos sistemas já existentes, assim como sua flexibilidade 

em termos de se adaptar a novos sistemas e sua escalabilidade, foram 

comprovadas com êxito. 

Salienta-se o aspecto inovador da solução proposta, uma vez que foi trabalhada em 

cima da convergência de diferentes tecnologias e protocolos, e a adoção da 

mobilidade como fator decisivo no sucesso do processo. 

O sistema proposto também é vital para atender a necessidades futuras da de 

gestão de grandes centros urbanos, tendendo à automação do controle de todos os 

equipamentos e questões urbanas. 

O dimensionamento da solução é uma questão desafiadora, que exige um estudo 

cuidadoso da carga de trabalho a partir de situações reais, caracterização de 

usuários e simulações quase realísticas, que permitam determinar as melhores 

configurações e possíveis estrangulamentos do sistema. 

As diversas implementações - controle e gestão de equipamentos e mobiliários 

urbanos; coleta de dados para subsidiar projetos urbanos; coleta de dados sobre 

espécies arbóreos e os possíveis desenvolvimentos para atender questões ligadas à 
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mobilidade urbana, indicam que o Mostra/SME e toda a pesquisa realizada tiveram 

um caminho certo. 

Como pôde ser observado também, muito há que caminhar ainda para que 

possamos integrar mais processos e disponibilizar a solução como uma ferramenta 

indispensável na gestão urbana. 

A mobilidade urbana nos impõe um desafio e abre um vasto campo de pesquisa. 

Segundo a ONU – Organização das Nações Unidas, até 2050 70% da população 

mundial será urbana (vide Gráfico 6). Mesmo com do crescimento da população e do 

emprego, os dois fatores principais em criar congestionamentos em hora de rush, 

estarem projetados para ter crescimento menor entre 2010 e 2020 do que na década 

anterior, o desafio para as grandes cidades não será pequeno. 

Como as políticas e níveis de financiamento públicos e privados não projetam 

alterações pode-se supor que o crescimento da infra-estrutura permanecerá o 

mesmo. 

O crescimento na utilização de algumas alternativas (bicicleta, deslocamento a pé, 

trabalhar ou fazer compra em casa) continuará na mesma taxa. 

Nos Estados Unidos, o viajante médio verá seu custo crescer de US$ 937 em 2015 

para US$ 1.232 em 2020. Ele irá gastar 37 horas em 2015 e 41 horas em 2020. 
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Gráfico 6 - Projeção para a divisão entre população urbana e população rural até 2050. Fonte: 
Divisão de População da ONU. 

Com São Paulo classificada em 44º lugar em seu ranking de mobilidade urbana (de 

66 cidades estudadas) pela ADL e considerando que São Paulo tem um sistema de 

mobilidade que está entre os melhores do pais, podemos inferir que o Brasil 

encontra-se em situação de risco. 

As disposições legais do Governo Federal, embora coloquem a discussão na mesa 

dos gestores municipais ainda são incipientes. 

É necessário que haja um esforço e uma ação integrada entre todos os envolvidos 

na questão da mobilidade urbana alem da cooperação e participação da academia e 

dos institutos de fomento à pesquisa e desenvolvimento no estudo e busca de 

alternativas e mudança de paradigma. 

Planejamento urbano, alternativas de transporte pessoal rápido, estacionamentos 

inteligentes, ferramentas de ITS - Sistemas Inteligentes de Transporte, programas 
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inteligentes de compartilhamento de veículos, incentivo consistente e educação para 

uma inserção efetiva dos deslocamentos a pé e por bicicleta na matriz da divisão 

modal e principalmente a pesquisa em novos ambientes de simulação, verificação, 

controle e gestão de todos os aspectos da mobilidade urbana são algumas das 

ações que devem ser tomadas imediatamente. 

Os estudos e levantamentos apresentados neste trabalho indicam que o tema da 

mobilidade urbana deve ser pauta constante de governantes, empresários e 

sociedade civil bem como deve se transformar em tema de novas pesquisas. 
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ANEXO I – REDE DE MARCOS GEODÉSICOS 

Visando a elaboração do Mapa Digital da Cidade, em 2003 foi construída uma rede 

de marcos geodésicos com amarração global em três sistemas. 

Os marcos foram a referencia física para o processo de ortocorreção das fotos 

aéreas. 

As monografias dos marcos geodésicos estão disponíveis para acesso em: 

http://smdu.prefeitura.sp.gov.br/marcos_geodesicos/marcos_home.php 

 
Ilustração 18 - Marcos Geodésicos - Norte 



95 

 

 
Ilustração 19 - Marcos Geodésicos - Centro/Sul 

 
Ilustração 20 - Marcos Geodésicos - Sul 
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Ilustração 21 - Marcos Geodésicos - Leste 
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ANEXO II – ARTIGO SOBRE A APLICAÇÃO DE TECNOLOGIAS 
MÓVEIS PARA O CADASTRO E O MAPEAMENTO DA 
ARBORIZAÇÃO VIÁRIA 



98



 






















           
              

          

            

            


             
          








 


             



              




            

            
              

             





99



 





 


              



           
           


          










 

           


            
   


         
          


             
            
          



              




                                                        
                       
                  




 



100



 


 
                     
 



          
             
               

              




          
          

 
              



 





 

           
           

             




 

             





101



 






            


                














             
           



           


             

      

             




102



 


 

 

 
           
             
 

            
           







             
              
            

           
             


 

            

              





                










103



 


               






                
  
             


      







             

              







            








104



 





            




 




           





             

         
           




 









           



    
             




Posição obtida com GPS 

Posição obtida em 
campo sobre o MDC  
(e arbitrada como real) 
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ÁRVORE SMSP_UTM_X SMSP_UTM_Y PDA_UTM_X PDA_UTM_Y MDC_UTM_X MDC_UTM_Y 
46 329526,04 7395338,27 329526,07 7395336,46     
48 329534,61 7395335,24 329533,69 7395327,32     
49 329519,52 7395379,65 329521,08 7395373,49     
50 329530,14 7395380,57 329532,07 7395378,49     
51 329524,83 7395390,06 329527,32 7395386,75     
52 329520,04 7395400,19 329522,33 7395397,76     
53 329505,83 7395405,91 329504,36 7395407,76     
91 329408,11 7395483,55 329411,24 7395480,57 329414,23 7395479,34 
92 329411,00 7395493,60 329416,24 7395489,58 329416,52 7395489,79 
94 329398,74 7395489,94 329403,26 7395486,08 329403,47 7395486,93 
95 329383,58 7395500,55 329384,16 7395499,46 329385,45 7395499,49 
98 329370,36 7395509,75 329372,18 7395507,47 329371,09 7395509,19 
115 329270,36 7395580,55 329271,32 7395580,53 329271,77 7395579,64 
116 329277,88 7395588,70 329278,94 7395588,16 329277,89 7395588,62 
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ÁRVORE MDC_UTM_X MDC_UTM_Y SMSP_UTM_X SMSP_UTM_Y Δ_DIST_ESQ Δ_DIST_LOTE 
46     329526,04 7395338,27 

  48     329534,61 7395335,24 
  49     329519,52 7395379,65 
  50     329530,14 7395380,57 
  51     329524,83 7395390,06 
  52     329520,04 7395400,19 
  53     329505,83 7395405,91 
  91 329414,23 7395479,34 329408,11 7395483,55 7,42 0,14 

92 329416,52 7395489,79 329411,00 7395493,60 6,72 0,13 
94 329403,47 7395486,93 329398,74 7395489,94 5,57 0,37 
95 329385,45 7395499,49 329383,58 7395500,55 2,13 0,12 
98 329371,09 7395509,19 329370,36 7395509,75 0,92 0,02 
115 329271,77 7395579,64 329270,36 7395580,55 1,67 0,06 
116 329277,89 7395588,62 329277,88 7395588,70 0,07 0,06 


 







ÁRVORE MDC_UTM_X MDC_UTM_Y PDA_UTM_X PDA_UTM_Y Δ_DIST_ESQ Δ_DIST_LOTE 
46     329526,07 7395336,46 

  48     329533,69 7395327,32 
  49     329521,08 7395373,49 
  50     329532,07 7395378,49 
  51     329527,32 7395386,75 
  52     329522,33 7395397,76 
  53     329504,36 7395407,76 
  91 329414,23 7395479,34 329411,24 7395480,57 3,15 0,74 

92 329416,52 7395489,79 329416,24 7395489,58 0,14 0,35 
94 329403,47 7395486,93 329403,26 7395486,08 0,34 0,83 
95 329385,45 7395499,49 329384,16 7395499,46 1,01 0,75 
98 329371,09 7395509,19 329372,18 7395507,47 1,88 0,8 
115 329271,77 7395579,64 329271,32 7395580,53 0,89 0,48 
116 329277,89 7395588,62 329278,94 7395588,16 1,13 0,22 
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ÁRVORE SMSP_UTM_X SMSP_UTM_Y PDA_UTM_X PDA_UTM_Y Δ_DIST_ESQ Δ_DIST_LOTE 
46 329526,04 7395338,27 329526,07 7395336,46 1,81 0,30 
48 329534,61 7395335,24 329533,69 7395327,32 7,97 0,34 
49 329519,52 7395379,65 329521,08 7395373,49 6,37 0,47 
50 329530,14 7395380,57 329532,07 7395378,49 2,77 0,53 
51 329524,83 7395390,06 329527,32 7395386,75 4,14 0,67 
52 329520,04 7395400,19 329522,33 7395397,76 3,27 0,87 
53 329505,83 7395405,91 329504,36 7395407,76 2,4 0,23 
91 329408,11 7395483,55 329411,24 7395480,57 4,36 0,63 
92 329411,00 7395493,60 329416,24 7395489,58 6,6 0,22 
94 329398,74 7395489,94 329403,26 7395486,08 5,93 0,58 
95 329383,58 7395500,55 329384,16 7395499,46 1,1 0,61 
98 329370,36 7395509,75 329372,18 7395507,47 2,84 0,85 
115 329270,36 7395580,55 329271,32 7395580,53 0,78 0,54 
116 329277,88 7395588,70 329278,94 7395588,16 1,17 0,18 









ÁRVORE MDCxSMSP_Δ_DIST_ESQ MDCxSMSP_Δ_DIST_LOTE MDCxPDA_Δ_DIST_ESQ MDCxPDA_Δ_DIST_LOTE 
91 7,42 0,14 3,15 0,74 
92 6,72 0,13 0,14 0,35 
94 5,57 0,37 0,34 0,83 
95 2,13 0,12 1,01 0,75 
98 0,92 0,02 1,88 0,8 
115 1,67 0,06 0,89 0,48 
116 0,07 0,06 1,13 0,22 
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ANEXO III – PROJETO DE REURBANIZAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO 
DO VALE DO ANHANGABAÚ - EXTRATO 
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A cidade & o local
SÃO PAULO METROPOLE

SÃO PAULO DOWNTOWN

O novo Vale do Anhangabaú
São Paulo está passando por grandes mudanças exitantes. A cidade 
é o motor económico do Brasil e está em processo de investimento 
de revitalizar a área do centro. de São Paulo. Isto vai trazer uma 
prospriedade das vantagens mais predominantes da cidade, porém 
pouco aproveitadas — as ruas e as áreas. Este projeto de Vale do 
Anhangabaú é um conceito de desenho descrevendo como as 
principais praças da cidade podem se tornar o lugar de encontro 
principal de todos as cidadões da cidade.

O centro de São Paulo como destinaҫão

As paulistas têm todo direito de se orgulhar da 
cidade deles. O centro histórico de São Paulo, a 
área do cetnro, possui um grande potencial como 
ambiente urbana sustentável e como centro das 
pessoas. Este potencial talvez não seja realizado 
completamente, a não ser que a área do centro seja 
utilizado por uma grande parte da população para a 
plena extensão das funções da vida urbana — como 
residência, trabalho, recreação, cultura, participação 
e sociabilidade.

Numa época de grande mobilidade, o comércio e o 
negócio agora têm mais liberdade de se estabelecer 
em qualquer lugar que acham atrativo e onde os 
clientes estejam.

Uma rede bem funcionando de grandes espaços 
públicos melhorará não apenas a área pública no 
centro de São Paulo, mas também atrair mais gente 
e deste modo apoiar a reconstrução do varejo espe-
cializado e locais de diversão — e assim transformar 
a área do centro mais habitável. Tudo isto sustentará 
um desenvolvimento unificador da cidade tanto em 
termos económicos quanto ambientais, culturais e 
socias.  

Vale do Anhangabau como destinação

O desenho novo do Vale do Anhangabaú vai adotar 
a  organição e a programaçao da praça às necessi-
dades e usos atuais; para sustentar um programa 
variado incluindo todos cidadões. Uma destinação 
nova para se vicer num lugar seguro e atrativo no 
centro da cidade.
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Trânsito motorizado Crime e violência Experiências 
sensoriais negativas

Convidativo para 
caminhar

Convidativo para 
parar/�car

Convidativo para 
sentar

Contato visual e 
auditivo

Uso dia e noite / 
variação durante o ano

Atividades lúdicas, 
recreativas e interação 

Construído na escala 
humana

Aspectos positivos 
do clima Estético e sensorial

O processo de diálogo aberto

Um elemento importante no processo de desenvolver um novo 
conceito de desenho/design do Vale do Anhangabaú foi de manter 
um diálogo aberto entre arquitetos, planejadores e técnicos de 
setores e os representantes diferentes da sociadade civil para incluir 
todo o conhecimento disponível e para criar noção de propriedade 
do projeto final. Todos os dados foram resumidos nos pontos de 
consenso que guiaram o desenvolvimento do desenho do conceito.

Um processo de inclusão

Durante o projeto que incluiu os meses de abril a 
novembro de 2013 o equipe de projeto fascilitou 
trés processos de diálogos abertos para arquitetos, 
planejadores, técnicosde diferentes setores de 
administração e de manutenção e representantes da 
sociedade civil.

Diálogo aberto no. 1

O primeiro diálogo aberto em abril passado consen-
trou-se na maioria em como planejar cidades para 
pessoas e quais qualidades urbanas que hão de 
estar presentes para incentivar à vida urbana. Para 
o Vale do Anhangabaú a primeira oficina apontou 
as seguintes necessidades a serem desenvolvidas: 
SOFTWARE: melhorar a acessibilidade, introduzir 
eventos de diversão e invenções temporárias e 
HARDWARE: áreas para descansar, sentar, ficar 
- ESTAR, (re)intruduzir água, e estabelecer ........ 
pistas iluminadas para biscicletas.

Diálogo aberto no. 2

No segundo diálogo aberto em agosto muitas das 
mesmas pessoas apareceram na oficina tratando do 
que o novo conceito do Vale do Anhangabaú deveria 
incluir para criar uma praça segura incluindo todos 
cidadoes. Os pontos de consenso da oficina con-
cluira: wifi livre, ruas arborizadas, quiosques, móveis 
transportáveis, boa iluminação e água.

Diálogo aberto no. 3

Na terceira sessão de diálogo em setembro um 
grupo menor de projeto foi convidado para fornecer 
dados específicos e servir como guia nos conceitos 
preliminares do desenho do projeto para o próprio  
equipe poder desenvolvê-lo.

Diálogo aberto no. 4

Durante o desenvolvimento do último desenho 
de conceito teve um diálogo interno discutindo e 
comentando propostas de esboços do desenho de 
conceito para guiar e apoiar as directivas finais do 
projeto.

AVALIAÇÃO DO ESPAÇO 

PÚBLICO

COLHENDO CONHECIMENTO E DADOS

As fotos apresentadas 
aqui fazem parte do 
material da oficina re-
alizada durante Diálogo 
aberto no. 3. Os parteci-
pantes foram chamados 
a serem visionários e 
fornecer dado para o 
futuro Vale do Anhang-
abaú. 

Elemento dágua 

Conexão de pedestre 

Borda secundária

Fachada aberta

Zona de borda ativa

Espaço programado

Prédios novos com térreo ativo

O fluxo principal de 

pedestre na Av. São João há 

de ser diréto e não interupido 

por ‘buracos’ ou elementos

Melhorar a achar o caminho e 

acesso à Praça São Bento

*WIFI público há de ser aces-

sível na praça toda

Criar uma zona de rua atrativa 

com fachadas ativas

Ativar o a sala conectando à Pre-

feitura e à Praça do Patriarca

O local do prédio cercado pre-

cisa dum prédio novo com uma 

fachada aberta e um térreo ativo.

Retirada dos onibuses da área en-

tre o teatro e o parque para deixar 

o Teatro conectar e interagir com 

o Vale

Abrir a Prefeitura à praça

Elemento de água na praça - 

símbolo do antigo rio. 

Melhorar o acesso á e o 

cruzamento da praça, como 

também a saída

Desenvolver uma borda se-

cundária com pavilhões para 

adicionar mais funções e vida à 

praça

Conectar à rede de pedestre   

Conectar melhor o parque ao 

Vale do Anhangabaú.

Mapa de consenso

LEGENDA

Durante o diálogo aberto no. 

1 os participantes da oficina 

fizeram uma avaliação do 

Vale do 

Anhangabaú focalizando nas 

qualidades do espaço público. 

A avaliação mostrou que atual-

mente o Vale está faltando 

proteção, conforto e diversão 

- especialmente tratando de: 

segurança, lugares para onde 

ficar, objetos sensoriais e 

colocando o ser humano no 

centro.
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Eduardo Carvalho, SP Urbanismo
Eduardo Daros, ABRAPE
Eduardo Tavares, SP Urbanismo
Eloisa Agiani dos Santos, SENAC
Fabiane Sakai Ito 
Fatima Vidigal, SP Urbanismo
Felipe Pereira de Souza, USJT
Felippe Santos, Baixo Centro
Fernando de Caires, UITP
Filipe B. F. de Oliveira, Mackenzie
Flavia C. Nachtergaele , SP Urbanismo
Flavia de Freitas Moura,  Baixo Centro 
Gisele Rodrigues Garrucho, SP Urbanismo
Giselle Mendonça, SP Urbanismo
Guilherme Minauler estudante, USP
Guilherme N. Minarelli , CEM/CEBRAP
Hannah Arcushin Machado, SMDU
Harmi Takiya, SP Urbanismo
Helena Orestein, ITDP
Hélia S.B. Pereira,  DEPLAN/SVMA
Higor Carvalho, SMDU
Hilda Iuamoto, SIURB/CONVIAS 
Hugo M. da Silva, SP Urbanismo
Jacobina Albu Vaisman, CAU SP
Janaina Ab’Saber, SP Trans
Jeniffer S. Hcemann , Tem Amor em SP
Jéssica Fausto Soares , SP Urbanismo
João Henrique Gomez , FMU/FIAM/FAAM
João Paulo Rossi Carrascoza, Escola da Cidade
Jorge Alberto Cecin, SP Obras
Jorge Carlos Silveira Duarte, Fecomercio 
José Augusto Fernandes Aly, Arquiteto
Jose Francisco de Almeida Neto, SMSP/ATOS
José Ivan da Conceição,  SP Urbanismo
Jose Prado Neto, USJT
José Tadeu Mota, SUB SÉ
Juan Jesus Cava , Benito Urbanismo
Jucimara  D. de Olveira,  SP Urbanismo
Júlia da Fonseca , Tem Amor em SP
Julia Park, Escola da Cidade
Julia Tranchesi, SMDU
Juliana Aguiar Rodrigues, Luz Urbana
Juliana Alves Garcia,  Instituto Religare
Juliana Cipolletta, SP Urbanismo
Juliana Julistecca, USJT
Juliana Ketendjian, SENAC

Juliana Lopes de Andrade, SENAC
Juliana Stecca Barros 
Karlos Rupf, FAU USP
Katia Canova, SP Urbanismo
Lara C. Ribeiro de Figueiredo, DEUSO/SVMA
Larissa Caldas , Associação Comercial de SP
Lincoln Paiva, Green Mobility
Livia Miller da Fonseca Baldini, Escola da Cidade
Luc Nadal, ITDP
Lucas Breno, Mackenzie
Lucas D. Ferreira, Mackenzie
Lucas Fehr, Mackenzie
Lucélia Helena Moura,  CET - OPERAÇÕES
Lucia Miyuki Okumura,  SP Urbanismo
Luciana Etikawa , Gaspar Garcia
Luciana Mattos, SPTRANS 
Luis Antonio Lindau, EMBARQ
Luis C. Ramos, SMDU
Luis Octávio da Silva 
Luis Oliveira Ramos, SMDU
Luiz Antonio S. Tiengo,  SP Urbanismo
Luiz V. G. Peluso, SP Urbanismo
Lutuele R. Borja, SMDU
Maira Moreno Machado, ITAÚ 
Maira Murakami Cordeiro, Kipnus Arquitetos 
Associados
Manoel Rodrigues, IAU USO
Marcela Godoy de Quinteira, Arquiteta 
Marcelo Barbosa Bacco, Arquitetos Associados
Marcelo Ursini, SENAC
Marcos A. Ramos de Almeida, Ass. Viva o Centro 
Maria Cristina Fernandes, SP Urbanismo
Maria Ermelina B. Malatesta, CET , Departamento 
de Planejamento Cicloviário
Maria Luisa Cieno de Oliveira, SIURB/CONVIAS 
Maria Paula Pontes, SP Urbanismo
Maria Paula Puglisi Yoshihara, Fecomercio 
Maria Rodrigues Nagy , SMPM 
Mariana Sato, Mackenzie
Mariana Ventorini, Mackenzie
Marilena Fajersztajn,  SP Urbanismo
Marise Rauen Vianna, METRÔ
Mauricio Coronado Jr.,  Baixo Centro
Mayara Cristina Ribeiro, USJT
Mayra Nobre 
Nadia Somekh, SMC/DPH

Nashalyn Casagrande, Mackenzie
Natália Garcia , Cidade para Pessoas
Nelson de Souza Paula,  SP Urbanismo
Nuria Vieira, SP Urbanismo
Oswaldo Rafael Fantini , SMPEP - CPA 
Patrícia Marra Sepe,  SMVA/DEPLAN/PMSP
Pedro Henrique Viana Matinez, SUB SÉ
Pedro M. R. Sales 
Pedro Rasello, Escola da Cidade
Potiguara M. Ponciano,  SP Urbanismo
Rafael Judeikis  
Renata Semin , Piratininga Arquitetura Assoc.
Robernize Charkour, SP Urbanismo
Robert de Paauw , Jansana de la Villa de Paauw 
Arquitectes
Salvador Alberto dos Santos, SP Urbanismo
Sandra Llovet, LLa Arquiteta
Sergio D. Peacinot, SP Urbanismo
Sérgio Luíz Abrahão, SMC
Sergio Ricardo da Silva,  SP Urbanismo
Silvia A. Forato, Sub-Sé
Silvio Squizzardi, SENAC
Sonia Gonçalo, SP Urbanismo
Sonia Regina Chiaradia , SP Urbanismo
Stefanie Schneider 
Suelma Inês A. Deus, SMDU
Sully Alonso , Associação Comercial
Susete Ap. Taborda , SEHAB HABI-G; Paraisopólis
Sylvia Ammar Forato, SUB SÉ
Taís Baliiero , Ciclocidade, Associação dos Ciclistas 
Urbanos de SP
Taís Jamra Tsukumo, FMU/FIAM/FAAM
Tássia Batt Bozza, USJT
Thaísa F. Froes, SP Urbanismo
Thiago Benicchio , Ciclocidade, Associação dos 
Ciclistas Urbanos de SP
Thiago Benucci 
Thiago Francisco Lopes,  SP Urbanismo
Vicente Petrocelli, CET 
Vinicius Langer Greter 
Vinicius Nakama, Mackenzie
Violêta Saldanha Kubrusly, PMSP/SEHAB/Hab
Vitor D. Ferreira, Mackenzie
Vladir Bartolini, SP Urbanismo
Yarita Corte, TCUrbes

All participants

Adalberto Maluf, C40
Ademar de Castro, SP Urbanismo
Adriana Cirelli, SP Urbanismo
Alexandre Seixas, SP Urbanismo
Aloisio B. Santana  
Ana Claudia Bomfim,  SP Urbanismo
Ana Meireles, SP Urbanismo 
Ana Odila  
André Kwak, SP Urbanismo
André Luís G. Pina , SMDU/DEURB
Andrea Saturnino, USJT
Andrea Tourinho 
Angela Amaral , Escola da Cidade /FMU /Instituto 
Pólis
Anna de Moraes Barros,  SP Urbanismo
Anna Dietzsch  
Davis Brody Bond
Antonio Carlos Pereira,  SP Urbanismo
Antonio Jose Zagatto, Viva o Centro  
Ariel Santa Rosa, USJT
Aurenice M. Porto, SP Urbanismo
Barbara C. P. Fernandes,  Escola da Cidade
Bruno Buccalon, Escola da Cidade
Bruno C. B. Nogueira, CET
Caio Boucinhas , FMU/FIAM/FAAM
Camila Riedo, FMU/FIAM/FAAM
Carla Raduan, SP Urbanismo
Carlos Alberto Angeli , CET OPERAÇÕES
Carolina Yuri Paes,  Associação Comercial de SP
Caroline Maderic, USJT
Cauê Ueda, Baixo Centro
Ciro Biderman, SP Trans
Clarissa Morgenroth, DBB 
Craig Schnetze 
Cyro Biderman 
Dacirlene Célia Silva, SP Urbanismo
Daniel Hadse, CET
Daniel Horigoshi Maeda , URB2 Arquitetos 
Associados
Daniel Ingo Haagi, CET 
Daniel Todtmann Montando, CPPU
Daniela Fachini, Embarq Brasil
Daniela Maeda , Piratininga Arquitetos
Rorberto Molin, SP Obras
Edelis Alves Ribeiro, SP Trans
Eduardo B. Garcia, SP Urbanismo

SP Urbanismo

Gustavo Partezani Rodrigues, Executive Director of Development
Luis Eduardo Brettas, Superintendent of Landscape Design
Amanda Cristina Franco, Development Advisor
Andrea Tourinho, Development Advisor
Cristina Laiza, Development Analyst
Eduardo Pompeo, Development Advisor
Eneida R. Belluzzo G. Heck, Development Advisor
José Eduardo Costa, Landscape Design Advisor
Patricia Lutz Vidigal, Development Advisor
Vinicius Russo, Communication Advisor
André Andreis, Trainne
Beatriz H. V. dos Santos, Trainne
Caio L. R. Pereira, Trainne
Daniele Guedes dos Santos, Trainne
Felipe Madio de Oliveira, Trainne
Maria Claudia L. Figliolino, Trainee Management Team (SPUrbanismo)
Isabel Cristina de Souza, Management Advisor
Carmem Celeste de O Soares, Administrative Analyst
Eliane Aparecida de Abreu, Administrative Analyst

Core Team (all departments involved)

Lia Mayumi, Heritage Department - DPH
Mirthes Ivany Soares Baffi, Heritage Department - DPH
Dulcilei de Souza Cipriano, Heritage Department -DPH
Eduardo Sena, Culture Department -SMC
Igor Cortinove, Coordinate Subprefectures Department - SMSP
Celso Antonio Vasco, Bus Traffic Department - SP Trans
Tacito Pio da Silveira, Bus Traffic Department - SPTRANS
João Previs Rodrigues, Bicycle Traffic Engineering Department - DCL
Edmundo José Negrão, Bicycle Traffic Engineering Department - CET/ DCL
Ronaldo Tonobohn, Traffic Engineering Department - CET
Patricia Cornils, Service Department - SES
Stefania Dal Canton Martingnago, Security Department – SMSU

Obrigado pela sua participação
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O padrão de atividade de pedestre no Vale do Anhagabaú varia 

muito dependento se for no dia de semana ou no fim de semana. 

Nos dias útéis o número de pedestre aumenta na hora do pique e 

na hora do almoço assim indicando que a praça faz parte da rede 

de pedestres. Nos fins de semana o padrão muda, e o pique é 

somente durante a hora do almoço. Chegando no fim da tarde à 

noite a atividade de pedestre cai, e isto indica que as pessoas não 

acham a praça atrativa para uso ou para atrevessar à noite.

* Os números estão sumando todas as contagens de pedestre na 

praça e não está incluindo o grande número de pessoas atrave-

sando o Vale pelas duas pontes.

A paisagem urbana é o quadro pelo qual os pedestres passam pela 
cidades. Ruas e praças chamam as pessoas a andar se estiverem 
integradas numa rede efetiva e desenhadas para incentivar o 
movimento de pedestre. Uma boa paisagem urbana oferece uma 
calçada bem equipada com lugares de descanso, sem obstáculos, 
com um visual excelente e oportunidades de interagir na vida 
urbana

Resultados principais:

• O maior fluxo cruzando o vale se 
encontra na Av. São João e nas duas 
pontes 

• O transporte público é o objetivo 
principal da praça 

• Muita gente anda pelos bordas da praça

• A hora do pique nos dias utéis influi no 
movimento da praça 

O número de pedestre nas ruas indica a atuação 
da cidade. O quadro de movimento de pessoas 
passando durante um dia e uma semana pode 
revelar muita coisa sobre o tipo de vida urbana.

Vale do Anhangabaú tem uma localização central 
no centro de São Paulo e por isso muita gente está 
presente na área natualmente.
O número de pedestre é contado em posições 
centrais na praça para registrar e ilustrar por onde o 
fluxo principal de pestres está passando e o padrão 
de uso durante o dia.
A imagem geral da atividade de pestres é que a 
maioria dos pedestres são registrados caminhando 
entre os dois centros da cidade - na Av. São João 
e as duas pontes. O número especialmente alto 
de pedestres nas pontes indicam que as pessoas 
preferem de atravessar o Vale na maneira mais 
rápida e mais fácil - e que a praça não está sendo 
escolhida como uma alternativa da rota diária. 

Atravessando em geral 
DADOS DE PEDESTE —  HOJE

NÚMEROS DE PEDESTRES DURANTE UM DIA *

CONTAGEM DE PEDESTRES - FIM DE SEMANACONTAGEM DE PEDESTRES - DIAS ÚTEISFLUXO DE PEDESTRES

O registro dos quadrões do fluxo de pedestres mostra que o fluxo 
maior é de gente passando pela Av. São João e parece ser gente 
indo e voltando do transporte público. 

Num dia de semana a maior parte de pedestre é encontrado nas 
duas pontes cruzando o Vale e Av. São João. Os números indicam
que a média de pedestre nos dias utéis fica entre 7 e 19.

Nos fins de semana o quadro se torna mais claro - muito pouca 
gente escolham atravessar Vale do Anhangabaú na praça. O 
número indica que a média de pedestre num fim de semana fica 
entre 9 e 18.

A vida urbana depende das pessoas usando a região pública ou 
ficando nela. Pedestres constitui a parte flutuante da vida urbana, 
dando vida ao região pública somente para um tempo curto. Quanto 
mais tempo cada pessoa fica no espaço público mais vida urbana é 
acumulada nestas áreas. Por isso fornecer oportunidades para ficar, 
ser ativo e conviver com outras pessoas, é muito importante ao 
planejar a uma cidade habitável.

Poucas atividades permanecendo
REGISTRO DE PERMANÊNCIA — HOJE

Resultados principais:

• A maior atividade é ficando em pé 

• 92 % de todas as atividades nos dias úteis 
são passivas (em pé, sentado, deitado) 

• Só 15% do total de sentados é em bancos 
e cadeiras — a maioria tem de sentar em 
lugares secundários, nas bordas por causa 
da falta de assentos próprios

• A área do norte é mais diversificada e 
ativa

• Sentados nos cafés aparecem mais no 
fim de semana

• Assentos secundários sâo na maioria 
localizados na parte sul da praça, que tem 
mais verde sendo mais atrativo para as 
pessoas sentaremsit

PERSPECTIVO 

INTERNACIONAL

Foi registrado poucas ativi-

dades no Vale do Anhangabaú 

comparado com outras praças 

principais e muito poucas 

praças no mundo tem o 

tamanho e a proporção que 

Anhangabaú. Comparando 

com os dados de vida urbana 

de outras praças internacion-

ais as atividades faltando An-

hangabaú são principalmente 

assentos comerciais e bancos   

para sentar — elementos tão 

faceis de implimentar

VALE DO ANHANGABAÚ
SÃO PAULO, BR 

PRAÇA DA PREFEITURA 
COPENHAGUE, DK

PRAÇA DA FEDERAÇÃO, 
MELBOURNE, A

56,000 m2 
83 atividades/ha

13,000 m2
173 atividades/ha

9,000 m2 
333 atividades/ha

O ambiente da cidade também afeta a extensão e 
a forma em que as possoas usam a cidade. Áreas 
públicas bonitas e tentadoras com um ambiente 
confortavél, baixo nível de barulho e possibilidades 
de conviver com outros criarão condições ideais para 
vida urbana. 

Atividades permanentes, funções e como as 
pessoas usem o espaço foram registrados para 
observar os fazeres das pessoas, aonde e quando. 
As atividades foram apontadas num mapa dando 
uma imagem do nível e tipo de atividades num dia 
qualquer.

A imagem geral das atividades permanentes do Vale 
do Anhangabaú é que a grande maioria se encontra 
sentada ou sentada em assentos secundários (em 
outros elementos que bancos). Há muito poucos 
assentos comerciais e quase nenhuma atividade de 
lazer como jogos e esportes. A razão disto é que 
atualmente a praça oferece muito poucos assentos 
públicos. Tem poucas atividades no térreo e os 
assentos estão desgatados. Comparado com outras 
praças principais em outras cidades internacionais o 
nível de atividade é bem baixo.

ACTIVIDADES FICANDO NA PRAÇA, NOS DIAS ÚTEIS ACTIVIDADES FICANDO NA PRAÇA, NO FIM DE SEMANA O TOTAL DE ATIVIDADES

O registro das atividades permanentes mostra que a parte norte da praça em direção à São Bento tem a maior diversidade de atividades. 

Aqui o fluxo de pessoas é grande devido ao fluxo de pedestre na Av. São João, com gente indo e voltando do transporte público.

É também aqui que a maioria de atividades se encontra durante os fins de semana. Os números ilustram quantas pessoas estão ficando 

na praça numa hora certa entre das 7 às 19 hrs (dias úteis) e das 10 às 18 (fins de semana).

dias úteis fim de semana

LEGENDA

dias úteis
fim de semana
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Qualidades principais
VALE DO ANHANGABAÚ — HOJE

Vale do Anhangabaú tem uma localização muito central no centro 
da cidade e um número alto de usuários potenciais por perto. Estes 
fatores dão um grande potencial à praça a se tornar uma parte viva e 
vibrante da cidade

Fatos físicos com dificuldade de caminho, falta de assentos e 
barreiras criadas pelas escadas são alguns dos motivos principais
porquê o Vale do Anhangabaú não atrai vida urbana

LOCALIZAÇÃO CENTRAL - CONEXÃO LESTE AO OESTE

Desafios principais
VALE DO ANHANGABAÚ — HOJE

MUITO TRANSPORTE PÚBLICO POR PERTO UMA REDE DE PEDESTE DESENVOLVIDA DIFICULDADES INDO E VOLTANDO DE TRANSPORTE PÚBLICO POUCAS FUNÇÕES E FACHADAS PASSIVASAMBIENTE RUIM PARA OS SENTIDOS

MUITAS DESTINAÇÕES PERTO - MUITOS USUÁRIOS POTENCI-

AIS

MUITA GENTE PRESENTE NO CENTRO DE SÃO PAULO

Vale do Anhangabaú tem uma localização muito 
central no centro, mas é difícil de achar devido 
à falta de conexões de pedestre diretamente do 
transporte público estando perto.

A estrada que cruza o próprio Vale e embaixo 
da praça afeta o ambiente de sentidos numa 
maneira negativa — poluição, poeira e barulho 
criam um ambiente negativo para a vida urbana, 
especialmente nos finais da praça.

Os prédios que enquadram a praça têm poucas 
funções interagindo ou sustentando a vida urbana.
Especialmente à noite as fachadas estão fechadas 
e nada atrativas — aumentando a sensação dum 
ambiente inseguro.

Devido à localização do Vale do Anhangabaú no 
fundo do Vale, os pontos de entrada estão inclinadas 
e em muitos lugares facilitadas por escadas.
No meio do fluxo principal de pedestre na Av. São 
João um antigo café, importante na paisagem virou 
um buraco sem função e assim um barreira na 
desejada linha de movimento pelo Vale. 

A falta de variedade de usuários e poucas funções  
para usar e visitar deixa a praça com relativamente 
poucos usuários diários. A presença de muita gente 
aumenta a sensação de segurança — tem ajuda por 
perto. Pouca gente ou a dominação de apenas um 
grupo de usuário cria a sensação de insegurança 
muitas vezes. É um espiral negativo — pouca gente

Hoje o Vale do Anhangabaú está faltando opções de 
bancos ou assentos de boa qualidade. As pessoas 
sentam principalmente em assentos secundários 
como postes, bordas, ou escadas. Melhores opções 
de sentar chamarão mais usuários a passar mais 
tempo na praça.  

Muito transporte público se encontra perto do Vale 
do Anhangabaú, assim facilitando a ida e vinda 
da praça. No final de cada corrida as pessoas se 
tornam pedestre e o ambiente de pedestre há de 
ser tentador no caminho todo desde das zonas de 
pedestre à estação e ao ponto de ônibus. 

O centro de São Paulo já tem uma rede de pedestre
perto da praça. Estas ruas de pedestre são muito 
movimentadas. Ao connectar melhor o Vale do 
Anhangabaú à rede de pedestre nos dois centros 
urbanos mais pessoas serão chamadas a usar a 
praça na sua rotina diária e no seu tempo livre.

Brasil e São Paulo têm uma tradição de arquitetura e 
de arquitetura de paisagem
Nos anos 80 os arquitetos brasileiros de paisagem,
Jorge Wilheim, Jamil J. Kfouri e Rosa Grena Kliass 
criaram um desenho para Vale do Anhangabaú que 
deixou a praça impar e atrativa por muitos anos.
Infelizmente ela foi se desgastando.  

Muita gente está morando e estudando no centro.
Isto representa um grande potencial à vida urbana. 
Durante o dia estudantes usam a cidade ativamente 
para reuniões, atividades sociais, compras e visitas 
de cafés. 
Moradores muitas vezes sentem se donos da sua 
vizinhança e usam as opções locais. A presença de 
moradores no centro oferece um ambiente mais 
seguro à noite.

Mesmo que alguns negócios conhecidos e lojas 
famosas se mudaram do centro, ainda há muitas 
destinações perto do Vale do Anhangabaú que 
atraem gente diariamente: cultura, educação, 
empregos, serviço público e comércio. Muitas 
destas funções podem ser chamadas a conviver 
com a praça, e pessoas indo e voltando podem ser 
chamadas para ficar.

FALTA DE ASSENTOS CONFORTÁVEIS FALTA DE SEGURANÇA

A estrada que cruza o Vale entre os dois centros 
urbanos representa a barreira grande aos pedestres 
indo leste-oeste. O Vale do Anhangabaú é locazado
num ponto central para os pedestres cruzando o 
Vale —isto é um grande potencial à vida urbana
se estes pedestres possam ser chamados a ficar na 
praça.

GRANDE HISTÓRIA E TRADIÇÃO DE DESENHO 

NÍVEIS DIFERENTES REPRESENTAM BARREIRAS

Muitos residentes

80.600 54.500

Muitos estudantes

VALE DO ANHANGABAÚ GEHL ARCHITECTS
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Para se tornar o coração da cidade a nova 
Praça Anhangabaú precisa de se tornar uma 
praça que receba bem tudo mundo:

• Sendo aberta e segura e não dominada 
por certos grupos  de usuários 

• Sendo bem conectada à rede pública 
de espaço para pedestres e aotransporte 
público

• Oferecendo ambiente seguro para 
pedestres e desenho universal 

• Oferecendo um programa variado de 
funções, atividades e destinações 

• Apresentando uma identidade única e 
prédios desenhado com base na tradição 
brasileira e no atual projeto único de 
desenho 

• E deste modo se firmando na história – 
redescobrindo a história do rio

Critério de sucessoPraça Anhangabaú é localizada 
exatamente no centro de São 
Paulo. A praça tem uma grande 
historia de ter sido um vale de 
rio conectando os dois centros 
históricos da cidade e possui um 
grande potencial de se tornar o 
lugar principal de encontro da 
cidade: 
Ele tem uma grande dimensão 
para facilitar maiores celebrações 
e eventos da cidade, e a sua 
localização central atrai muitos 
usuários diariamente cruzando 
ou chegando perto da praça

O coração de São Paulo
UMA NOVA VISÃO DO CENTRO DA CIDADE
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Um ambiente muito humana e tentador 
ESTRATÉGIA DE VIDA URBANA  # 2

Fácil de contemplar, muitas funções e atividades e uma ambiente 

simpático e iluminação chamam as pessoas a visitar a praça – à 

noite também. (Amman, Jordania)

Elementos verdes trazem boas experiências de sentidos e 

incentivam a atividades recreativas. Água é um elemento atrativo 

para brincar para todas as idades. (Place Republique, Paris, 

França).

Um ambiente atrativo de assentos ao longo dum canto da praça 

oferece um ambiente de alta qualidade humana para uso diário. 

(Martin Place, Sydney, Austrália)

Para transformar Vale do Anhangabaú numa destinação 
tentadora para todos usuários, a nova praça há de oferecer:

- ambiente de alta qualidade humana dividindo as partes grandes 
da praça em unidades/espaços menores atrativas para a vida urbana, 
p.ex. concentrando as pessoas em zonas de bordo atrativas

- boas possibilidades de sentar 

- um ambiente bom para os sentidos e um micro clima (em 
termos de visual, barulho, cheiros e temperatura)

- mais verde e mais água para manter as qualidades recreativas

- Vista aberta, atividades 24/7/365, boa iluminação e funções para 
todos usuários assegurando um ambiente seguro

Atualmente a maior parte da vida urbana no Vale do Anhangabaú 
consiste em pessoas andando ou ficando em pé. A praça não sustenta 
a parte de vida urbana incluindo atividades permanecendo e atividades 
físicas. 
Vale do Anhangabaú há de mudar de ser uma praça pela qual as 
pessoas apenas passam a ser uma destinação segura para todos

ARROMBAR AS UNIDADES 
GRANDES

O tamanha do Vale do 
Anhangabaú é uma grande 
qualidade em si, facilitando 
maiores celebrações e 
eventos da cidade; e o 
tamanho cria uma sensação 
impressionante nas pessoas 
visitando-lo. Mas o grande 
tamanho é também um 
desafio para a vida diária, 
onde o tamanho menor 
importa mais. A praça de 
45.000 metros quadrados há 
de manter a sua grandeza 
mas precisa também de ser 
dividida em zonas menores 
relatados ao ambiente 
humano ao oferecer um 
programa diversificado, 
atividades e qualidades 
recreativas. As zonas são 
intensificadas ao longo das 
bordas da praça, já que é 
onde a maioria dos assentos 
públicos e comerciais se 
encontram. .

A paisagem de rua é o quadro pelo qual os pedestres fluem pela 
cidade. Se integradas numa rede efetiva e desenhadas a suportar 
movimentos de pedestre, as ruas e praças incentivarão as pessoa a 
andar. Uma paisagem de rua boa oferece calçadas de alta qualidade 
com lugares para descansar, um belo visual, nenhum obstáculo e 
oportunidades de experimentar ou conviver com a vida urbana. 

Bem conectado 
ESTRATÉGIA DE VIDA URBANA # 1

O pavimento há de ser colocado com uma superfície nivelada 

que ao mesmo tempo dirige cegos e inválidos ao cruzar a praça e 

entre as destinações. (Vejle, Dinamarca)

Linhas desejadas são a 

direção predileto dos pedes-

tres. A praça deveria facilitar 

e sustentar linha desejadas 

cruzando a praça ou indo ao 

longo da praça.

Exemplo de um ambiente atrativo para pedestre com um desenho universal que apoiam os 

movimentos de pedestre (New Road, Brighton, Great Britain) 

Para se tornar o coração da cidade a nova Praça Anhangabaú 
precisa de se tornar uma praça que receba bem tudo mundo:

- tendo uma fachada de um nível só/desenho universal para segurar 
um acesso universal para todos os grupos de usuários

- integrando bem o centro de São Paulo na rede geral de 
pedestre 

- sustentando os caminhos desejados de pedestres cruzando a 
praça

- assegurar um bom ambiente para pedestres nas ruas de 
conexão

- dirigir e sustentar o movimento de pedestre indo e voltando 
por meios de transporte público.

FLUXO DE PEDESTRES

Vale do Anhangabaú é uma 
passagem central para 
pedestres cruzando de leste 
a oeste. A praça precisa 
se conectar melhor aos 
transportes públicos e à rede 
pedonal do centro da cidade. 
Fluxos de pedestres entre os 
bairros da cidade e os modos 
de transporte devem ser 
facilitada pelo design da praça.

ALTA QUALIDADE HUMANA COM BONS ASSENTOS

RECREATIVIDADES VERDES E AZUIS PARA TODOS OS SENTIDOS

AMBIENTE SEGUROBOM AMBIENTE PARA PEDESTRELINHAS DESEJADASSUPERFÍCIE NIVELADA – DESENHO UNIVERSAL

VALE DO ANHANGABAÚ SÃO PAULO
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Hoje o Vale do Anhangabaú oferece alguns eventos quase todo dia. 
Mas vida cotidiana não existe na praça; não há muitas atividades — 
levando à permanência ou atividades — na praça além dos eventos 
já planejados. Em geral Vale do Anhangabaú tem capacidade para 
eventos mas futuramente terá de oferecer também um ambiente de 
vida cotidiana para os habitantes. 

Flexível e robusto
ESTRATÉGIA DE VIDA URBANA  # 3

De manhã – antes do trabalho
De manhã sombras estão cobrindo o lado oeste da praça, e a 

principal função de atividade estará ligada ao pique de manhã e às 

atividades infantis (escolas e famílias). 

Hora de almoço – início da tarde 
Durante a hora de almoço mais gente vai usar a área pública para 

almoçar, se encontrar e para atividades diferentes e compras. 

Agora o sol estará iluminando a praça toda, e mercados e cafés 

começarão a ter mais clientes

De noite – depois do trabalho
No final da tarde e início da noite a correria da noite vai trazer 

muita gente aos funções ativas como restaurantes, bares e cafés. 

O programa de noturna pode se diversificar ao adicionar efeitos/

artes iluminatório, eventos públicos e feiras noturnas.

Para garantir que Vale do Anhangabaú seja suficiente flexível 
e robusto para poder facilitar tanto vida diária como também 
eventos a praça precisa de:

- Ser atrativa na vida cotidiana chamando qualquer tipos de usuário 
a aproveitar a praça para atividades recreativas como jogos, compras,  
encontros, etc.

- Ser atrativa para eventos e atividades de qualquer tamanho ofer-
ecendo um visual flexível que possa ser ajustado correspondendo 
ao tamanho e às necessidades de eventos e atividades diferentes. 
Enfim, atividades cotidianas e eventos especiais.

- Se ajustar às mudanças de tempo e aos grupos de usuários durante 
o dia/a semana/o ano

VARIAÇÕES DE USO 
DURANTE O DIA

Vale do Anhangabaú precisa 
de ter uma superfície única 
e flexível para enfrentar as 
mudanças de uso durante o 
dia/a semana/o ano. 
De manhã a parte leste da 
praça fica na sombra e a 
maioria dos usuários são 
crianças da escola próxima 
como também pessoas 
indo ao trabalho. Na hora do 
almoço e de tarde pessoas 
de negócios e famílias podem 
ser atraídas a usar a praça e 
a assistir pequenos eventos; 
e à noite depois do horário 
de trabalho restaurantes, 
cafés, lojas, água, iluminação 
incentivar à vida urbana. Tudo 
fornecendo uma organização 
flexível da praça.

TODO DIA – ATRAINDO AS PESSOAS

Durante um dia normal zonas com água vão atrair gente e manter 

vida ao longo das bordas da praça.

PROGRAMAS INTENSOS E VARIADOS PARA O USO DA PRAÇA DURANTE O DIA

DIA DE EVENTO – DANDO MUITO ESPAÇO 

Durante eventos as zonas com água estarão desligadas para 

deixar espaço adequado para o evento específico

Bordas ativos e programações
ESTRATÉGIA DE VIDA URBANA # 4

EDIFÍCIOS, BORDAS E 
SUPERFÌCIES OFERECEM 
UM PROGRAMA VARIADA

Em geral os prédios 
enquadrando a praça hoje 
são introvertidos ou inativos. 
Para chamar mais gente à 
praça é fundamental colaborar 
com os donos dos prédios 
para abrir as fachadas. Até 
isto acontecer um canto 
secundário de pavilhões ativos 
pode servir como gerador de 
vida urbana. A programação 
do espaço e da pavimentação 
adicionará outra camada de 
convites a usar a praça – tanto 
para ficar ativamente como 
passivamente na praça.

Para o Vale do Anhangabaú se tornar diversificado e 
programado, é importante:

-  Reativar as fachadas no térreo nos prédios enquadrando a 
praça para que elas incentivarem e criarem vida ao longo dos cantos 
da praça. Lojas e restaurantes/cafés devem tomar posse e dominar a 
zona dos cantos atribuindo móveis e atividades.

-  Adicionar mais atividades à praça construindo um ‘bordas se-
cundário’ de pavilhões/quiosques com funções e serviços que 
convivem diretamente com as pessoas na praça.

-  Tornar o espaço todo mais ativo criando um design e também 
elementos que incentivam às atividades permanecentes, atividades 
físicas e aos jogos e fazendo da praça um alvo atrativo e uma desti-
nação em si para muitos usuários

Para se tornar o coração da cidade a praça do novo Vale do Anhangabaú 
há de ser aberta e atrativa para qualquer usuário oferecendo programas 
de atividades e funções diferentes. Hoje a praça e os seus arredores 
oferecem poucas funções mantendo a vida urbana.
Vale do Anhangabaú precisa de deixar ter apenas uma função e passar 
a ter um programa diversificado

BORDA DO EDIFÍCIO - FACHADA ABERTA NO TÉRREO BORDAS SECUNDÁRIOS – PAVILHÃO PROGRAMANDO A PRAÇA

É o canto dos prédios que define o espaço e por isso tem um 

grande potencial na interação com a vida urbana. As pessoas 

curtem sentar ao longo dos bordas, e muitas vezes as funções do 

térreo se tornam a fonte principal para a vida urbana. (Greenwich 

Village, NYC, USA)

Um borda secundário feito de pavilhões seguindo guias estritas 

de design e contendo serviços públicos, programas culturais e 

especialidades. (Bryant Park, NYC, USA)

Uma superfície de água pode se tornar uma grande atração 

gerando atividades. É um alvo em si para onde as pessoas vão 

querendo experimentar a brincadeira, os efeitos dos reflexos, 

efeitos iluminatórios, sons e diversão. (Boston, USA)

.
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Neste plano de programação o ponto de partida é 
de definir que tipo de vida urbana que se deseja, e 
então programar o espaço de acordo com isto. As 
estratégias de vida urbana constituem o critério de 
sucesso para a programação do Vale Anhangabaú 
e estão integradas no plano.

Programando a vida urbana
PLANO DE PROGRAMAÇÃO

LEGEND

FACHADAS ATIVAS E CANTOS SECUNDÁRIOS ZONAS DE ATIVIDADESFLUXOS E PONTOS PRINCIPAIS FLEXIBILIDADES DE USO

VALE DO ANHANGABAÚ GEHL ARCHITECTS
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O novo Vale do Anhangabaú
CONCEITO DE DESIGN – SETORES PROGRAMADOS      
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O plano de conceito de design pode ser dividido em seis níveis cada 
um acrescentando elementos para apoiar a implementação das es-
tratégias da vida urbana e o plano de programação. Cada nível será 
descrito detalhadamente mais tarde na descrição do projeto.

O novo Vale do Anhangabaú
CONCEITO DE DESIGN – NIVEIS

Assentos Pavilhões LuzPavimentação ArvoresÁgua

- Uma superfície uniforme que vira a 
plataforma de atividades e eventos

- Design universal oferece uma 
flexibilidade máxima de uso

- Pavimento de alta qualidade – resistente 
ao uso e à manutenção

- Estendendo e conectando ruas laterais

- Desenhado e programado a facilitar 
atividades diferentes  

- O direcionamento do desenho do 
pavimento conectará as fachadas à 
praça.

- O desenho do pavimento se refere a 
história do rio contando a estória da 
formação das antigas margens do rio.

- O padrão minimiza o tamanho visual 
da praça.
  

- Elementos de água redescobrem a 
história do rio.

- Concentrando a vida cotidiana ao 
longo dos bordas da praça.

- Age como elemento flexível sendo ligado 
e desligado em setores de acordo com o que 
se precisa.

- Tem várias características diferentes 
– enevoando, refletindo, flutuando, 
respingando.

- Cria um espaço lúdico e convidativo 
em São Paulo. 

-  Fazem do Vale do Anhangabaú o pulmão 
verde do centro

- As sombras das copas criam uma praça 
confortável e sombreada junto a um bom 
micro clima

- As copas criam bordas suaves

- As copas permitem um visual claro pela 
praça

- As árvores se tornam uma marca de 
identidade aproximando a praça das ruas e 
das pontes

- As arvores são colocadas aonde se garante 
um crescimento de alta qualidade 

- Assentos convidam para permanecer 
na praça de várias maneiras

- Organizados como lugar de conversa

- Permite aos usuários escolher diferentes 
combinações de assentos

- Vários tipos de assentos  - fixos e flexíveis 
– públicos e comerciais

- Principalmente situados ao longo 
dos bordas da praça e perto ao núcleo de 
pedestres

- Adicionam mais funções à praça 

- Propiciam mais vida à praça

- Criando uma borda secundário que se 
refere à dimensão humana

- Para aluguel segundo regulamentos 
restritivos

- Design único

- Abrindo as fachadas para o mínimo de 
2 lados

- Luz adequada para criar um ambiente 
seguro

- Postes de luz que iluminam bem tanto no 
dia a dia quanto em eventos 

- Luz integra naturalmente no design os 
elementos água e árvores

- Luz como arte se torna um alvo em si 
próprio

VALE DO ANHANGABAÚ GEHL ARCHITECTS
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O novo Vale do Anhangabaú
CONCEITO DE DESIGN 
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Superfície de concreto 
modulando para as atividades 
de patinação

O chão da praça forma uma superfície uniforme como uma 
plataforma de atividades e eventos, com design universal oferecendo 
uma flexibilidade máxima para uso e com pavimento de alta 
qualidade sendo resistente para uso e manutenção.

O chão
RESISTENTE À VIDA COTIDIANA E AOS EVENTOS

O pavimento do Anhangabaú se tornará o novo 
chão da ‘principal sala de estar’ da cidade. O chão 
abrange a praça de uma fachada a outra e ajudará a 
organizar as atividades e a vida na praça através do 
seu desenho e programação. O chão servirá a todos 
os tipos de transporte como um espaço dividido 
ao longo dos bordas mas o desenho do pavimento 
e as áreas irão direcionar os diferentes tipos de 
transporte.

A praça tem uma inclinação característica do sul 
para o norte. A inclinação passa por uma superfície 
plana apenas com uma mudança de nível no meio da 
praça ao longo da av. São João. A nova superfície vai 
encontrar-se com as entradas dos prédios existentes 
nivelando todas as mudanças das elevações 
existentes, exceto de um prédio perto de São Bento.

Desenho de pavimento e zoneamento

O desenho do pavimento e os diferentes materiais 
usados indicam zonas de diferentes tipos de 
atividades. Por exemplo, uma superfície uniforme é 
usada para a feira, comercio ao ar livre e eventos. A 
superfície de cascalho servirá para petanca debaixo 
da sombra das árvores. O desenho reflete a tradição 
brasileira de design, com referência ao design 
contemporâneo e a história da margem antiga do 
rio. O pavimento estende-se as zonas de pedestres 
dirigindo-se à praça para melhor se conectar ao 
transporte publico e o ambiente de pedestres no 
centro.

UMA SUPERFICIE

Um nível de superfície cria acessos universais, cria um bom ambiente para caminhar, é resistente e fácil de manter e contemplar e por 

isso proporciona uma sensação de segurança. A superfície nivelada faz a praça resistente para futuras demandas e transformações de 

utilização e resistência para facilitar todos os tipos de atividades e eventos. Caminhos com guia para cegos serão integrados também.

Flexível
EVENTOS DE TODOS OS TAMANHOS EM LOCAIS DIFERENTES

30 000 PESSOAS300

5000

3000 PESSOAS

15 000 

10 000 PESSOAS

Desenho distinto de 

pavimento indica os caminhos 

e pontos de cruzamento

Granito leve verde iluminará a praça 
e reduzirá o efeito de calor

Curvas elevadas realçam a 

diferença de altura e ligam as 

fachadas à praça

Área elevada cria um cenário 

informal e lúdico

O pavimento ‘flui’ ás ruas laterais 
guiando ao transporte público para 
complementar a sinalização, e o 
fluxo indo e voltando da praça num 
ambiente atrativo para os pedestres

Pavimento de granito escuro 
apagam se gradualmente 

desde as fachadas

1 meter declive

2.4 meted declive

0.7 meter declive

Colinas de asfalto de 

borracha no campo 

de jogos

Desenho de pavimento cria 

espaço e favorece atividades 

e associa à estória da margem 

do rio

Cascalho fino ao redor 
das áreas ativas.

Direção do pavimento cria 
conexão entre as fachadas

Pavimentos diferentes dirigindo à av. 
São João cria a sensação de cruzar um 

rio por uma ponte

INDICAÇÃO DE MATERIAL 

Granito leve, 

pavimentação principal

Granito escuro, 

pavimentação perante 

fachada

Laje escuro de concreto

Laje de concreto leve

20 40 60 80m

N

1:2000

REDUZINDO A DIMENSÃO 

VISUALMENTE

Devido à grande dimensão da 

praça o pavimento é montado 

com direções favorecendo a 

diminuir a impressão visual 

olhando dum final ao outro.

SUPERFÍCIE INCLINADA

A praça tem uma queda de 

quase 3 metros da parte sul 

à parte norte, tendo a maior 

mudança de nível nas partes 

no meio. 

A queda será garantida a partir 

das fachadas.

Rampas de acessibilidade 

serão integradas no design.
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O chão da praça forma uma 
superfície uniforme como uma 
plataforma para atividades e 
eventos.

O chão
PAVIMENTO

Um carpete de pedras naturais é o material 
predominante dentro da área. A pedra natural 
usada é com um cinza claro ou cinza escuro. A 
pavimentação é produzida em formato especial, 
consistentemente colocada na mesma direção. A 
superfície dos desenhos dos blocos de concreto são 
usados para marcar áreas de interesse especial e 
para realçar áreas diferentes. 

Os materiais de pavimentação, cores e texturas 
foram escolhidos para corresponder as diferentes 
áreas de acordo com as necessidades funcionais 
bem como contribuindo para atmosfera e caráter 
desejáveis. O numero de materiais usados para 
pavimentação é limitado para manter a paisagem 
unificada, enquanto cores, desenhos e texturas 
fornecem variações nas diferentes áreas. 
Pavimentação de cores claras é utilizado em áreas 
de permanência de forma a criar um confortável 
microclima. 

ESTRUTURA DO SOLO

Granito/concreto
Areia de assentamento

Camada de base ligada inseparavelmente
Camada de base ligada separavelmente

Sub-base

Subleito

GROUND STRUCTURE WATER AREA

A estrutura do solo há de suportar veículos de carga pesada.

Granito/concreto
concreto
Colocação de membrana
concreto

subleito

isopor

Fatos & números

Granito 1. Cinza Andorhina   7753 m2

Granito 2. Verde Candeias  28856 m2

Granito 3. Verde Candeias  10165 m2

Pedra de calçada      695 m2

Lajes de concreto verde claro     668 m2

Lajes de concreto cinza escuro   1969 m2

Cascalho fino       380 m2

Asfalto de borracha      173 m2

Grades de árvore               224 Units  

CARACTERISTICAS:

Criar o contato entre a praça e as fachadas de cor cinza escura 

similar ao Granite Cinza Andorinha.

ESPECIFICAÇÕES TECNICAS: 

Colocado em um sistema com a largura  de 500 mm e 

comprimento entre 300 e 1200 mm diminuindo 100 mm 

gradualmente. 100 mm de espessura para sustentar o transito 

de carga pesada. 3mm de areia colorida nas junções combinando 

com a pavimentação. Concreto colorido nas junções combinando 

com a pavimentação ao redor das fontes. A pavimentação é 

colocada perpendicularmente às fachadas. Superfície flamejante

CARACTERISTICAS:

Pedras de calçada preta. Pedra de calçada portuguesa ou similar. 

Superfície flamejante.

ESPECIFICAÇÕES TECNICAS:

100 x 100 mm colocados num padrão de calçada. Concreto 

colorido nas junções combinando com a pavimentação ao redor 

das fontes. Superfície flamejante..

CARACTERISTICAS:

Pavimento de granito cinza claro de alta qualidade: Granite 

Verde/ Candeias/ Cinza Corumbazinho ou semelhante, será a 

pavimentação da praça principal. A cor clara reduzirá as ilhas de 

calor. 

ESPECIFICAÇÕES TECNICAS:

Colocado em um sistema com a largura  de 500 mm e 

comprimento entre 300 e 1200 mm diminuindo 100 mm 

gradualmente. 100 mm de espessura para sustentar o transito 

de carga pesada. 3mm de areia colorida nas junções combinando 

com a pavimentação. Concreto colorido nas junções combinando 

com a pavimentação ao redor das fontes. A pavimentação 

é colocada perpendicularmente às fachadas. A superfície 

flamejante.

CARACTERISTICAS:

As mesmas características da pavimentação da praça principal 

com larguras diferentes realçando o caminho e a av. São João. Os 

caminhos serão mais altos do que o resto da pavimentação.

ESPECIFICAÇÕES TECNICAS:

Colocado em um sistema com a largura  de 100-400 mm 

e comprimento entre 300 e 1200 mm diminuindo 100 mm 

gradualmente. 100 mm de espessura para sustentar o transito 

de carga pesada. 3mm de areia colorida nas junções combinando 

com a pavimentação. Concreto colorido nas junções combinando 

com a pavimentação ao redor das fontes. A pavimentação é 

colocada perpendicularmente às fachadas. Superfície flamejante. 

Caminhos com guia para cegos serão integrados também.

CARACTERISTICAS:

Blocos quadrados de concreto cortados em angulo reto nos 

cantos. Mesma largura que a pavimentação de granito. Outra 

opção é superfície colorida em concreto situ

ESPECIFICAÇÕES TECNICAS:

Blocos de concreto cinza escuro 500 x 500 mm colocados em 

desenho de ladrilhos quadrados. Areia colorida nas junções 

combinando com a pavimentação. Os blocos de concreto são 

colocadas na mesma direção da pavimentação de granito e as 

junções coincidem com as juntas de granito.

CARACTERISTICAS:

Blocos quadrados de concreto cortados em angulo reto nos 

cantos. Mesma largura que a pavimentação de granito. Outra 

opção é superfície colorida em concreto situ

ESPECIFICAÇÕES TECNICAS:

Blocos de concreto cinza claro 500 x 500 mm colocados em 

desenho de ladrilhos quadrados. Areia colorida nas junções 

combinando com a pavimentação. Os blocos de concreto são 

colocadas na mesma direção da pavimentação de granito e as 

junções coincidem com as juntas de granito.

SUPERFICIE DE FLUXO DO CAMINHO DE PEDESTRES

ZONA DE ATIVIDADE SUPERFICIE CLARA

ZONA DE MOVEIS / PAVIMENTAÇÃO DAS BORDAS

ZONA DE ATIVIDADE SUPERFICIE ESCURA

PAVIMENTAÇÃO DA PRAÇA PRINCIPAL

CARACTERISTICAS:
Grades de árvore feitos de ferro fundido preto e uma moldura 
quadrada de concreto combinando com as larguras do granito e 
do concreto.

ESPECIFICAÇÕES TECNICAS:
Árvores rodeadas por argolas da Escofet. Moldura de concreto 
com tamanho especial de 150 x 150 cm com grade de ferro. Foto 
do site www.escofet.com

CONTORNOS DE PEDRAS DE CALÇADA

GRADE DE ÁRVORES CASCALHOS FINOS ELEMENTO DE BORRACHA DO PARQUINHO

CARACTERISTICAS:
Cascalhos em cores claras serão usados criando pequenos 
estreitos e espaços abertos embaixo das árvores na área do 
gramado. Cascalhos finos em fragmentos maiores serão usados 
para a pista de petanca.

ESPECIFICAÇÕES TECNICAS:
Fragmentos de cascalho finos de 2-4 mm e 2-6 para a pista de 
petanca

CARACTERISTICAS:
Asfalto de borracha com desenhos de cores diferentes é o 
fundamento do parquinho

ESPECIFICAÇÕES TECNICAS:
Espessura mínima de 40 mm.
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O Vale do Anhangabaú tem uma grande e longa 
história. O rio tinha o seu cruzamento histórico 
com av. São João, que continua sendo a principal 
veia de fluxo de vida atravessando a praça. Desde 
a construção das pontes sobre o vale muitos 
pedestres escolhem cruzar o vale no plano abaixo. 
A vida de pedestre e o cruzamento do Vale hão de 
ser chamados a voltar ao Vale para ele se tornar uma 
praça viva e vibrante e uma nova destinação em São 
Paulo.

Um elemento grande de água é introduzido como 
um rio simbólico – redescobrindo a sua história. 
O elemento de água é muito flexível e pode ser 
ligado e desligado em partes de acordo com as 
necessidades da praça. Na situação cotidiana a água 
estará ligada para dar atmosfera e para concentrar 
a vida cotidiana ao longo dos bordas. Nos dias de 
eventos a água pode ser desligada de acordo com o 
espaço desejado.

FOCALIZANDO NA VIDA

Nas situações cotidianas a vida será concentrada nos bordas da 

praça pela água. Isto é uma maneira de aproveitar o espaço de 

grande dimensão nas situações cotidianas tendo poucas pessoas 

presentes. Ao concentrar a vida ao longo dos bordas a praça 

parecerá mais viva e segura e desse modo se tornará uma praça 

onde sempre está se passando alguma coisa.

DIFERENTES CARÁTERES DE ÁGUA

A água tem um caráter diferente na praça e desse modo apoia 

e realça as atividades. Aproveitando se de vários caráteres e 

expressões o elemento de água sempre oferecerá um valor 

atrativo e recreativo a todos os usuários do Vale do Anhangabaú.

Fontes e espelhos de água serão colocados onde a topografia 

da praça é plana. Aqui a água fluirá livremente para a drenagem 

deixar as pedras molhadas o tempo todo. Isto adicionará uma 

destinação às partes da praça não usadas para eventos. A parte 

central da praça possui um caráter mais ativo de acordo com a 

topografia inclinada. Aqui a água fluirá livremente terminando 

numa cachoeira.

Com referencia ao antigo rio Anhangabaú que corria pelo Vale a 
água agora é reintroduzida na praça como o elemento único, ativo, 
atrativo e principal. Ela é o aspecto funcional e estética que fornece 
uma variedade de experiências sensoriais.

A Água
CONCEITO & ESTÓRIAS

Redescobrir a história do rio

Foi o rio Anhangabaú que 
deu o nome e origem ao 
Vale do Anhangabaú. Foi 
recentemente, visto de uma 
perspectiva histórica, que o rio 
foi coberto por uma estrada 
e a água desaparecera do 
vale. O conceito de design 
sugere reintroduzir a água 
no vale -  e talvez no futuro 
um elemento maior de água 
possa reencontrar o rio.

Novo centro

Centro velho

Rio Anhangabaú Viadutos REstada Praça do Anhangabaú Elemento de água na 

praça 

Futuro:

Reencontrando o rio

HOJE NOVO CONCEITO 
DE DESIGN

UM CENÁRIO NO 
FUTURO?

Áreas intensas com mais jatos 
de água criando a destinação e 
mantendo as áreas de lazer.

Áreas intensas com mais jatos 
de água criando a destinação 
e mantendo as áreas de lazer

Superfície plana criando efeito de 
reflexo

Superfície plana criando um 
espelho de água

Jatos de água com diferentes efeitos 

A linha natural de fluxo na praça é 
respeitada deixando aberturas entre 
os grades de jatos de água para que 
as pessoas possam passar aos seus 
destinações sem se molhar Jatos de água menos fortes 

respeitarão o pátio de pedestres e 
pontos de cruzamentos deixando 

pátios secos

A água fluindo terminará como 
uma cachoeira em direção à 

av. São João

Água fluindo dará o efeito de 
um rio correndo para algum 

lugar

No cruzamento principal na av. São 
João não haverá água, deixando uma 

sensação de cruzar o rio

O GRANDE RIO    DESTINAÇÕES PRINCIPAIS DE ÁGUASITUAÇÃO COTIDIANA    
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NENHUM EVENTO FEIRAS E EVENTOS MÚLTIPLOS EVENTOS PEQUENOS 

Flexibilidade criada pela água
UM ELEMENTO FLEXÍVEL E ATRATIVO

A flexibilidade de ter uma superfície de apenas um nível é sustentada 
pelos elementos de água. A água é organizada em zonas e poderá ser 
ligada e desligada de acordo com as necessidades das situações co-
tidianas. Tanto a vida cotidiana como eventos de todos os tamanhos 
serão bem facilitados pelos elementos de água.

PEQUENOS EVENTOS & VIDA COTIDIANA EVENTOS DE TAMANHO MÉDIO EVENTOS GRANDES

Os elementos de água se aproveitam muito do 
espaço não utilizado na praça introduzindo um 
elemento atrativo que é:
- Lúdico
- Bonito
- Proporcionar sons positivos 
- Misterioso
- Mudando constantemente
- Uma nova destinação

 

Na situação cotidiana muitas vezes haverá 
realizações de algumas atividades. A parte norte 
da praça é programada para atividades de feira 
e nos dias de feira a água estará desligada. 
As vezes pequenos eventos se realizarão 
contemporaneamente — mais eventos que possam 
levar a interações entre eles e se tornar uma 
simbiose.
 

Muitos festivais, exposições e feiras terão não 
apenas um evento/uma localização principal. Muitas 
vezes será preciso de mais localizações dentro do 
mesmo espaço para palcos e atividades. A água 
pode ser desligados em seções para proporcionar 
diferentes eventos. Será possível deixar uma parte 
da água ligada para manter a atração de água na 
praça.
 

Quando pequenos eventos ou atividades estão se 
realizando é possível desligar pequenas partes da 
água para deixar espaço para o evento e ao mesmo 
tempo manter a atração de água para os usuários 
diários e para os visitantes. Para o visita de evento a 
combinação de evento e água será uma experiência 
única.
 

Eventos de todos os tamanhos podem ser 
organizados e controlados pela água. Um evento 
de tamanho médio pode se realizar em qualquer 
lugar na praça. As vezes a vida na av. São João será 
uma atração e chamará pedestres a atravessar o 
espaço público da praça, por isso o palco pode ser 
montado no centro da praça. Um palco localizado 
perto da av. São João se beneficiará do fluxo da 
praça indo na direção à av. São João naquela seção. 
Uma plataforma conectando à Escola de Balé pode 
servir como palco de dia a dia para escolas e outros 
instituições. 
 

Para eventos muito grandes o palco principal será 
colocado em baixo da Ponte do Chá. A superfície de 
um plano só deixará a visão do palco mais fácil para 
o público. Quando o evento estiver terminado a água 
será ligada novamente e ajudará a tirar a poeira do 
evento.
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Um sistema de água programado 
criará uma destinação 
espetacular

O sistema de fontes se baseia em jatos de água 
programáveis e num sistema que permite o 
reutilização da água.

A água circula constantemente. Já pulsando nos 
jato, ela atirará para cima, cairá no chão e voltar 
ao ciclo através da drenagem. Um tanque de 
armazenamento subterrâneo com a capacidade de 
35 metros cúbicos colherá a água voltando. Esta se 
passa por um ciclo de limpeza, sendo desinfetada 
obtendo qualidade das águas balneares em seguida 

Fatos & figuras 

Jatos de água com drenagem 215 units
Jatos de água   490 units  
Pontos de drenagem    39 units
Drenagem linear  205 m.

A Água
FUNÇÃO & SISTEMA

levada a abastecer um segundo armazenamento 
com um volume de 12 metros cúbicos, e no final ser 
levada de volta às fontes. Esta configuração garante 
um abastecimento suficiente de água no tempo todo. 
Uma verificação automática de química vai garantir 
que a qualidade da água esteja correspondendo às 
exigências de códigos de saúde e de segurança, ao 
sair dos jatos.

Os jatos de água têm um sistema de drenagem 
embutido com uma queda de 1,5% em um círculo Ø 
4m, ou pontos separados de drenagem. O sistema de 
drenagem terá a possibilidade de ser desligado para 
criar água correndo ou um efeito de reflexo.

A FILTROS MICRON

B TRATAMENTO UV

C BOMPA

CACHOEIRA

*Os jatos de água são 

colocados com uma distância 

de 400 cm. nas principais 

áreas

Jatos d’água esparramados 
aleatoriamente nas áreas mais 

intensas, com uma distância  
máxima de 2 m., pontos de 
drenagem utilizados nestas 

áreas.

A drenagem funciona diferentemente para obter o efeito 

desejado.

1) Pontos de drenagem numa grade de 10 m para efeito de 

espelho de água

2) Drenagem construído em jatos de água para a coleta de 

maiores quantidades de água

3) Drenagem linear para a coleta de água das cachoeiras evitando 

a av. São João se molhar

A água correndo termina numa cachoeira e é colhida pelo sistema 
de circulação de água.

JATOS DE ÁGUASISTEMA DE DRENAGEM

CARATERÍSTICAS:

Jatos programáveis de água com drenagem, iluminação 

incorporada

ESPECIFICAÇÕES TECNICAS:

A Drenagem Série AJD com jato no centro é um tudo em um 

solução. Este efeito embutido fornece uma solução de custo 

eficaz que é ao mesmo tempo funcional e decorativo. A saída 

lateral 102 mm é conectada a uma linha de drenagem. Fonte de 

água é canalizada dentro de tubulação de drenagem. Feito de 

bronze fundido, latão e montado com aço inoxidável.

CARATERÍSTICAS:

Drenagem linear em ferro fundido, desenho semelhante aos 

desenhos de pavimento.

ESPECIFICAÇÕES TECNICAS:

Canal fechado, com uma secção transversal em forma de u e 

um grade de ferro fundido feito sob medida colocado por cima. 

Conectando-se a drenagem de águas pluviais.

CARATERÍSTICAS:

Ponto de drenagem de ferro fundido retangular ligada a um 

esgoto de água programável.

ESPECIFICAÇÕES TECNICAS:

Ferro fundido 

CARATERÍSTICAS:

Espelho de água em combinação aos jatos de água. O pavimento 

molhado cria o efeito de espelho com muita pouca água.

CARATERÍSTICAS:

Efeito de espelho de água com água parrada. Não haverá 

nenhuma borda e nenhuma acumulação de água, o efeito de 

espelho de água será obtido ao molhar a grande superfície da 

pedra.

A água é abastecida dos jatos de água.

SISTEMA DE DRENAGEM DE PONTOSDRENAGEM LINEARJATOS DE ÁGUA E DRENAGEM

CARATERÍSTICAS:

A pressão da água nos jatos de água deve ser possível de ser 

ajustada para obter jatos de água em dimensão maior para criar 

um efeito caraterístico

CARATERÍSTICAS:

Efeitos de névoa e nevoeiro é um recurso desejado dos jatos de 

água

EFEITO DE ESPELHO DE ÁGUA

CARATERÍSTICAS:

A pressão da água nos jatos de água deve ser possível de ser 

ajustada para obter pequenos  jatos de água lúdicos em dimensão 

menor 

PROGRAMANDO OS JATOS DE ÁGUA
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A praça deve ser o pulmão verde no centro da cidade. A copa 
frondosa cria uma praça confortável e protegida e é um marcador de 
identidade quando se aproxima da praça pela laterais das ruas e das 
pontes. 

Um toldo alto, fine de copas de árvores, fornece 
padrões de sombra através da folhagem e 
florescimento - um cenário exuberante com 
sombra para a área de sentar ao ar livre e espaço 
para pedestres ao longo do parque Anhangabaú. 
Um lugar onde os grupos podem se reunir para 
socializar e onde as atividades e a vida vibrante do 
Anhangabaú vai existir. Conforto climático é elevado 
em todo o lugar. Ao redor do parque as copas 
das árvores criam um clima de conforto para os 
pedestres em todos as épocas do ano. 

Hoje o Vale do Anhangabaú tem uma identidade 
verde que precisa ser preservada. Palmeiras 
enquadram o parque e são protegidas e na praça as 
belas árvores existentes estão fornecendo sombra 
e valor recreativo. O novo conceito de design vai 
acrescentar mais verde para o vale e preservar 
qualidades verdes existentes. Algumas das mais 
antigas e maiores árvores vão precisar de espaço e 
irão lembrar elementos icônicos na praça. 

Ao longo das fachadas enquadrando a praça, as 
árvores criam uma linha reta com relação aos 
edifícios, criando uma característica de passeio 
ao espaço compartilhado ao longo dos edifícios. 
Em direção ao centro da praça, as árvores serão 
plantadas em pomares menores, criando uma borda 
mais suave e espaços menores. 

Ao longo da rua São João, sugere-se plantar 
mais árvores dando a rua importância rua e uma 
atmosfera de passeio. 

As árvores
IDENTIDADE, SOMBRA E RECREAÇÃO 

Fatos e Números 

Árvores Ipe Rosa     18 units
Árvores Pau Ferro   124 units 
Árvores Ceiba Speciosa           7 units
Árvores Caesalpina Peltophoroides         5 units
Árvores Tabebuia Impetiginosus             5 units 
Árvores Tibouchina Granulosa                 7 units
Árvores Tabbuia Avellanedae         2 units
Árvores planters   185 units 
Grama      1819 m2

As árvores são plantadas em 

um padrão que proporcionam 

diferentes percepções. As 

árvores vão ser percebidas 

como uma avenida de árvores 

como linhas aparecendo ao 

longo das bordas. Parado no 

meio da praça as árvores vão 

parecer uma floresta com um 

ritmo irregular

A PERCEPÇÃO DO VERDE 

O CANOPY – FÁCILIDADE DE VISUALIZAR LONGE DE BAIXO; SEGURO E ABERTO O espaço abaixo das árvores 
oferece um espaço tranquilo 
e social que permite um retiro 
sombreado com um clima 
ameno ao ar livre, aonde a 
vida ativa e o rio simbólico se 
encontram. 
As áreas de sombra sob a 
copa fornece um cenário 
perfeito para refeições ao 
ar livre e para o passeio das 
pessoas. As altas árvores 
delgadas permitem uma boa 
conexão visual e um ambiente 
seguro. 

PAU FERRO

20-30 M

CEIBA SPECIOSA

20-30 M

IPE ROSEOALBA

20-30 M

CAESALPINIA 
PELTOPHOROIDES

6-16 M

TABEBULA 
IMPETIGINOSUS

8-12 M

TIBOUCHINA 
GRANDULOSA

8-12 M

TABEBUIA
AVELLANDEAE

<9 M

O tráfego e o túnel criam 

as condições para quantas 

árvores poderão haver 

na praça do Anhangabaú. 

Para garantir árvores boa e 

qualidade de crescimento, 

novas árvores são plantadas 

fora da extensão do túnel. 

Especial cuidado será tomado 

com as grades das árvores

LIMITAÇÕES DE 

INFRASTRUTURA 

SUBTERRÂNEA PARA 

PLANTAS

Túnel

infra-estrutura subterrânea

Flui de pedestres principal

PLANTAÇÃO DE ÁRVORE

Árvores novas serão plantadas em molduras de grades com 

arejamento, irrigação e largo espaço para criação de raízes. 

geotextile+70 mm 

pedra britada     

Irrigation

Água diária

e arejamento

soloConcreto delimitativo de raízes  

Moldura de grade

KEY

Ipês amarelos baixos e Ipês Roxos 
plantadas em pequenos bosques para 

criar um canteiro suave 

Passagens na fileira de árvores 
realça as zonas ativas

Novo Pau ferro completando 
as árvores existentes

Variedades de árvores nos elevados 
canteiros de plantas dará um pano 
de fundo à Praça Anhangabaú

Elevados canteiros de plantas 
plantados por grama robusta e 
resistente

Elevados canteiros de planta 
plantados por gramado 

robusto e resistente

Duas fileiras de Pau Ferro fino e alto 
criarão um toldo e indicarão direção

Passagens nos pontos de 
cruzamentos principais 
facilitando a orientação

Grandes árvores existentes 
terão cuidado e espaço extra. 

Solo novo e irrigação serão 
colocados.

Espaços abertos entre 
as árvores favorecem 

possibilidades de atividades e 
comércio

Árvores mantidas nos 
elevados canteiros de 

planta

Linha reta de árvores janta se 
às fachadas ativas

Árvores existentes

Pau Ferro

Ceiba Speciosa

Tabubuia Impetiginosus

Tibouchina Granulosa

Avellandedae

Caesalpina Peltophoides

Ipe Roxo

ÁRVORES SUGERIDAS

O projeto propõe a utilização 

de espécies de árvores que 

são comuns na paisagem de 

São Paulo. Árvores decíduas 

delgadas são selecionadas 

por terem copas altas e 

planas, troncos bonitos, 

acompanhando as mudanças 

de estações do ano. As copas 

altas também providenciam 

sombras e criam um micro-

clima confortável.
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Convites para se sentar são essenciais para um espaço público bem 
sucedido. Um espaço público de alta qualidade é medido pelo tempo 
que as pessoas escolhem para passar o tempo - bons espaços aonde 
queremos estar por um longo tempo. 

Grande numero de oportunidades para sentar 
são fornecidas para atender a um largo número 
de pessoas a fim de passarem mais tempo 
descansando neste ambiente maravilhoso. 
Oportunidades -de assento são encontrados em 
espaços com serviços como restaurantes e áreas 
de serviço ao ar livre , bem como em áreas que são 
verdadeiramente públicas. Portanto, existe um claro 
comprometimento de fortalecer o caráter público do 
local e para assegurar que os lugares e espaços são 
animadas em grande parte do dia. 
Bancos são colocados para fornecer uma série 
de experiências diferentes e vistas interessantes 
e cada tipo de banco é escolhido para adicionar 
funcionalidade e caraterísticas à área onde forem 
colocados.

No total, 3670 lugares para sentar serão fornecidas

Geralmente as pessoas gostam de sentar onde estiver outros 
pessoas presentes, mas elas também gostam de ter um certa 
distância social. Um local gostoso para sentar é um lugar com 
vista e um microclima agradável, onde se sente seguro e com 
assentos confortáveis. Uma variedade de opções de assentos 
corresponderá às preferencias de usuários específicos e facilitar 
situações sociais diferentes. Grupos e indivíduos poderão 
escolher opções de assento conforme as suas preferências 
pessoais. 

Para providenciar um ambiente atrativo de sentar no Vale de 
Anhangabaú, todos estes fatores hão de ser levados em conta. A 
praça oferecerá muitas possibilidades diferentes de sentar para 
facilitar o ambiente de conversação ou de arranjos de individuais.  

Cadeiras móveis fornecem mais flexibilidade do que assentos 
fixos, podendo ser posicionados de acordo com as necessidades 
e preferências individuais , para pegar sol , desfrutar da sombra , 
ou aproveitar a vista. As cadeiras móveis são leves, modelos para 
o ar livre projetados para encaixarem um dentro de outro. Como 
carrinhos usados em supermercados e aeroportos as cadeiras 
estão equipados com mecanismos de bloqueio que funcionam 
com moedas que encorajam os usuários a devolver as cadeiras 
após o uso e conectá-los a uma base fixa. 

Assentos comercias serão colocados próximos aos cafés e 
parcialmente embaixo das sombras das árvores. Para garantir 
uma qualidade visual boa os assentos comerciais deveriam ter 
um visual semelhante, mas distinguíveis das cadeiras móveis. Os 
nonos dos cafés têm de ter possibilidade de reconhecer as suas 
próprias cadeiras para poder travá-las de noite, e o público precisa 
de possibilidade de reconhecer as cadeiras públicas alugadas para 
poder devolvê-las e ter o seu dinheiro de voltar.

BANCOS PARA SENTAR
CONVITES PARA DESCANSAR DE VÁRIAS MANEIRAS 

AMBIENTE DE CONVERSAÇÃO E OPÇÕES INDIVIDUAIS CADEIRAS PORTATEIS E ASSENTOS COMERCIAIS 

Fatos e Números 

Bancos móveis      500 units
Banco de parede      50  m. 
Banco de escada         2 units  
Banco de cachoeira com parede     80 m. 
Banco curvo   540 m.     19 units  
Banco com borda / com plantas    705 m. 
Banco        58 units
Escaninhos de poeira                  66 units
Ganchos de bicicleta      62 units

BANCO CURVO 

(Banco Circular, Lucile Soufflet , www.lucile.be)  

Bancos curvos se desenrolam em círculos e curvas. Os 
perfis gradualmente deformam -se e os encostos lentamente 
aparecerem e criam assentos. O banco curvo é pensado como 
uma estrutura de aço e tábuas de madeira curvados

Concreto auto-compactável, polido para dar um assento suave e 
confortável. A superfície do assento é de tábuas de madeira que 
seguem as curvas. Seções do Encosto de 2400 mm. espaçadas 
aleatoriamente. 

ASSENTO DE PAREDE 

(Escofet Longo, www.escofet.com)

BANCOS CANTEIROS

Base de concreto e placa de madeira para sentar, começam no 
nível do chão, o ponto mais alto de 500 mm. que irá determinar a 
duração de cada seção. 1200 mm lacunas entre paredes. Seções 
do Encosto de 1200 mm nas partes mais altas. 

Cadeiras móveis 

Palco comum com canteiros de 
assentos

Bancos clássicos de madeira são 
equipados com encosto - e apoio 
de braço para ser confortável 
para todos os usuários e 
adicionar a sensação de parque 
à área

Bancos na parede

Assentos robustos de madeira 
em degraus para assistir 
eventos e atividades sob a 
ponte.

Canteiros de assento com 
cadeiras confortáveis. Torções 
nos canteiros criam ambiente 
para conversar, mas também 
torna possível criar uma 
atmosfera individual.

Canteiros de assento com 
cadeiras confortáveis. Torções 
nos canteiros criam ambiente 
para conversar, mas também 
torna possível criar uma 
atmosfera individual.

Parede de bancos de 
concreto com placas de 

madeira  

Canteiros de assento com 
cadeiras confortáveis. Torções 
nos canteiros criam ambiente 
para conversar, mas também 

torna possível criar uma 
atmosfera individual

Bancos curvados fornecem 
ambiente para conversar e 

escolha de assentos individuais

Bancos na cachoeira como 
assentos importantes para 

pessoas cruzando av. São João

INDICAÇÃO DE MATERIAL 

Assentos comercias de café

Cadeiras para alugar

Bancos

Bancos curvados

Bancos canteiros

Bancos degraus

SITUAÇÃO COTIDIANA COM BANCOS CANTEIROS

Blocos de granito com mesmas as características do pavimento 
e tábua de madeira. Altura dos assentos varia dependendo da 
diferença de nível. Começando e terminando ao nível térreo.

ARQUIBANCADA

Oportunidade de sentar ao longo das colunas da ponte permite 
as pessoas a se tornarem público de eventos, arte de luz e 
atividades passando embaixo da ponte. Construído de aço e  
placas de madeira a construção pode ser desmontado quando 
houver eventos maiores e os palcos precisam de espaço

PAREDE COM BANCOS NA CACHOEIRA

A ‘Ponte’ sobre o Vale do Anhangabaú na av. São João.
O ponte de encontro principal de pedestre no centro, ao longo da 
‘cachoeira’.
Blocos de granito com mesmas as características do pavimento e 
tábua de madeira. Espessura do assento: 500 milímetros

Os principais pontos de 
passagem têm assentos 

adjacentes. Isto serve para 
reforçar e convidar as pessoas a 

permanecer mais

Cadeiras móveis de aço se 
encontrarão principalmente na 

parte sul. As cadeiras devem 
ter encosto e apoio de braço 

para ser confortável para muitos 
usuários diferentes.

*Lixeiros e estação de 
bicicleta colocados de acordo 

com L01.-01/01
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A vida em um espaço muitas vezes começa ao longo das beiradas 
- este é o lugar onde as pessoas se sentam confortáveis e têm a 
visão geral do espaço. Com a intenção de convidar mais pessoas e 
atividades para o Vale do Anhangabaú as fachadas existentes devem 
se abrir mais e uma nova zona de contorno é criada por uma série de 
pavilhões. 

As fachadas do piso térreo 

As fachadas de enquadramento do Vale do 
Anhangabaú são geralmente muito fechados e 
passivas. Isso deixa a praça sem funções ou um 
programa que pode apoiar e criar a vida da cidade. 
Uma iniciativa importante quando se trabalha 
na criação de um ambiente urbano mais vivo é, 
portanto, de abrir as fachadas do piso térreo e deixar 
as funções no interior dos edifícios interagir com a 
calçada, dando vida à beira da praça. Isto é pensado 
dependendo muito do apoio dos proprietários de 
edifícios e da cooperação público-privada.  

Pavilhões como geradores de vida da 
cidade 

A cidade de São Paulo precisa tomar a propriedade 
do desenvolvimento e programação dos pavilhões , 
que são colocados como uma vantagem secundária 
da praça. Os pavilhões devem ter um design único 
e identidade, ser colocados com muita precisão 
como uma vantagem secundária à praça e com um 
programa muito segmentado. O programa tem de 
ser gerido e controlado pela Prefeitura. 

Vale do Anhangabaú, escritório de serviço 

Muito visível - seja no pátio da cidade ou em um dos 
pavilhões na praça – o escritório da administração 
do Vale do Anhangabaú deveria ser localizado. Aqui 
funcionários nomeados administram quiosques, 
programação de eventos e manutenção ,estando 
presentes a fim de garantir fácil acesso para todos 
os que estão em necessidade de informações ou 
querem fazer uma atividade ou evento na praça. 

Pavilhões
QUIOSQUES, SERVIÇOS E PROGRAM 

Quando o Vale do Anhangabaú 

estiver totalmente 

desenvolvido as fachadas 

do piso térreo dos edifícios 

e a borda secundária dos 

pavilhões irão complementar 

uns aos outros e criar uma 

vida, vibrante e diversificada 

nas bordas ao longo da praça 

e tornar-se um destino em si

Facts & Números 

Pavilhões para lojas / varejo  10 units
Pavilhões para café /serviços ao ar livre   7 units
Pavilhões com programa cultural   3 units
Banheiros públicos     6 units  
Escritório de atendimento     1 unit

BANHEIROS PÚBLICOS 

É importante que haja banheiros públicos disponíveis na praça , 

se quiser ser atraente para a vida da cidade, tornar-se um destino 

para os visitantes, turistas, famílias e cidadãos. O serviço que 

deve estar presente tem que ser gratuito para garantir que os 

bordas da praca não sejam usados como banheiros para pessoas 

que não são capazes de pagar. A limpeza dos banheiros pode ser 

feito através de contrato, mas utilizar o pessoal local de serviço 

para cuidar da limpeza e manutenção também pode criar um 

ambiente mais seguro, sendo os olhos na rua e a representação 

do serviço municipal. O dinheiro gasto pelo Município com o 

serviço de pessoal provavelmente será salvo no orçamento para 

remoção de grafite, conserto de vandalismo e este serviço será 

muito visível e apreciado por todos os cidadãos e visitantes. 

A cidade de Melbourne desenvolveu uma estratégia de comercio 

de rua. O Município projetou, instalou e é dono dos quiosques e 

estão encarregados de leasing e de programar as funções. Um 

dos quiosques estão vendendo flores. Um dos quiosques foi colo-

cado em uma praça aonde era perigoso para as pessoas andar a 

noite e havia muita polícia destinada ao lugar para manter o local 

seguro. O contrato de locação para o quiosque afirmou que o 

quiosque deveria vender flores e deveria ser aberto até tarde da 

noite todos os dias da semana e 24 horas nos fins de semana - 

como uma compensação o arrendamento foi fixado a preço baixo. 

O efeito desta iniciativa é que existe agora a atividade e vigilância 

na praça nas tardes e noites. As pessoas sabem que o quiosque 

de flores está sempre aberto e vão lá para fazer compras, e o au-

mento da atividade dos clientes e presença do vendedor de flores 

resultou que a praça se tornou muito mais segura - muito menos 

policiamento é necessário.

O QUIOSQUE DE FLORES EM MELBOURNE, AUSTRÁLIA O EFEITO DO CONTORNO - CAMPO DE SIENNA, ITALIA  

UMA ZONA DE BORDA VIVA E PROGRAMADA 

O ser humano prefere ser espectadores ao longo das bordas de 

uma praça. Ao longo da borda , é fácil obter uma visão geral e 

fácil de se parar em frente e tornar-se uma parte da atividade na 

praça.  

O DESIGN CONEITUAL DA PAVILHÃO DO ANHANGABAÚ

Aço perfurado atribui caráter aos quiosques quando eles estão 

fechados. O aço perfurado fornece uma fachada que reduzirá 

grafite e admitir luz.

Um design único dos quiosques 

irão reforçar a identidade do 

Anhangabaú. A ideia principal 

do conceito de design é um 

quiosque dobrável que pode 

ser aberto em todos os lados, 

o que permite flexibilidade. A 

casca exterior de aço perfurada 

protege o quiosque e permite 

transparência. As paredes 

internas são feitas de vidro. 

A altura e o material tornam 

difícil subir os pavilhões. Para o 

projeto final, recomende se um 

concurso de design.

Zona comercial com quiosques oferecendo 
almoço para levar, quiosques, gerencia da 

praça

Ludoteca

Banheiros públicos

Banheiros públicos no centro da 
praça de acesso fácil

Informação

Bancas de frutas apoiando a 
feira local de frutas

Uma biblioteca realçará o 
aspecto cultural da praça

Quiosques programados com 
instalações de café estimulando 

as atividades a se espalhar em 
baixo das árvores

INDICAÇÃO DE MATERIAL 

Comércio

Café / restaurante

Cultura

Acesso ao ônibus

VALE DO ANHANGABAÚ SÃO PAULO
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O sentimento de segurança, bem equilibrado, poético e bonito, 
enfatizam as principais características do design da praça. O sistema 
de iluminação trabalha com uma variedade de tipos de luzes e cores 
para sublinhar o projeto e melhorar as emoções em determinados 
lugares, onde for necessário. Mas o conceito geral é o de manter a 
iluminação simples e indireta

Fatos e Números 

Postes altos    27 units
Postes médios    32 units  
Postes pequeno   21 units  
Kiosk lights                26 units  
Elemento de luzes linear            870 m  
Projetores de parede     12 units
Fonte de iluminação              702 units
poste de amarração de luzes  86 units

A Praça Anhangabaú é iluminada por postes de aço 
com design idêntico, com muitos spots. Os postes 
são equipadas com spots voltados para a praça e 
passarelas de ir e vir. Os spots de luz devem ser 
programáveis, a fim de proporcionar a luz certa para 
a ocasião certa. Para palcos de grandes dimensões 
ou festivais, eles deveriam ser capazes de funcionar 
como uma luz branca brilhante, enquanto que no dia 
a dia a luz deve ser amena.

Bolas redondas de pedra alo longo 

das fachadas criam uma boa 

atmosfera e fornecem lugares para 

sentar.

A new light strategy for Vale do Anhangabaú has 
to unfold how the light on the square can relate to 
human scale and offer adequete light for the main 
pedestrian flows and staying activities at the square. 
The main purpose for the light is to offer a safe 
environment where people can orientate and find 
their way and where there are no dark corners to 
create an unsafe feel. But the light must also offer an 
attractive environment - it must not be blinding or the 
same all over the square - it need to be unique and 
adjustable to the program and activities taking place 
in the square. Along the building edges the lamps 
will ensure orientation but will also serve to organize 
traffic and secondary seating. 

Alta iluminação para o dia a dia e 

eventos. ca. 20m 

Baixos postes de ilumi-

nação para pedestres ca. 

5-6m 

Banco com ilumi-

nação abaixo    

Médios postes de iluminação 

de altura na São João. ca. 

8-10m 

Baixos mastros de iluminação 
para pedestres ca . 5 - 6m 

holofotes iluminando a área 
principal de caminhada e as 

fachadas . Dá uma atmosfera de 
escala humana

Postes médios de iluminação 
para pedestres ca . 8- 10m 

holofotes iluminando a área 
principal de caminhada e os 

fachadas . Estes postos de luz 
são, principalmente, na rua São 

Joao. 

Luzes 
COMO DESTINAÇÃO

LUZ DA FONTES POSTES DE LUZ PARA EVENTOS E ILUMINAÇÃO DE ÁRVORESILUMINAÇÃO INTEGRADA NOS ASSENTOS

BOLAS ILUMINADAS E ASSENTOS ILUMINADOS

LIGHT POLES

LUZ COMO ARTE

Tall light poles for every-day 
and event app. 20m. tall 

Uplighting incorporated within 
water jet fixture

Projeção de luz sob ponte 
lembrando as ondulações 
água 

Luzes dos quiosques são 
incorporados na estrutura , 
permitindo que a luz ilumine 
através do aço perfurado - 
durante a noitet

Linear jatos de luzes sobre os elementos do 
assento 

Linear jatos de luzes sobre os elementos do 
assento

Linear jatos de luzes 
sobre os elementos do 
assento 

Alta iluminação para eventos. 
ca.20m apontando para o 
centro da praça , sobre as 

árvores que criam sombras de 
folhagens sob a copa propor-

cionado uma atmosfera segura 
e agradável . 

A dimensão dos postes torna 
possível integrar as instalações 

de água , eletricidade e Wifi 
, convertendo-os em mensa-

gens multifuncionais
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BUSBUS

2,5               5               7,5             10 m1

BUSBUS

2,5               5               7,5             10 m1

Andar de bicicleta geralmente não é permitido na 
praça, mas bicicletas podem acessar e atravessar a 
praça nas zonas de espaço compartilhado que dão 
prioridade ao pedestre. Estacionamento de bicicletas 
serão colocado nos pontos de acesso da praça, e 
um sistema de compartilhamento de bicicletas será 
estabelecido perto de transportes públicos nas ruas 
principais, saindo da praça e conectando às ruas 
principais, ciclovia e um futuro sistema de pista de 
bicicleta.

A orientação em Anhangabaú é apoiada pelo padrão 
de pavimento, uma concepção lógica e clara do 
espaço. Para tornar a sinalização muito mais fácil 
para os visitantes, sinais serão integrados nos 
postes de iluminação.

O fluxo de pedestres sobre a praça está conectado 
as principais destinações e entradas principais para 
a praça. O fluxo é apoiado pelo projeto - marcado 
pelo pavimento, aberto para o acesso - sem qualquer 
dificuldade - e oferece orientações para as pessoas 
cegas. 

O assento é organizado para não dificultar o 
movimento de pedestres nas principais linhas de 
fluxo, mas ainda perto, a fim de convidar e apoiar 
as atividades e encontros de pessoas. Ao longo do 
Teatro os assentos do parque estarão ao longo da 
periferia do parque ajudando a prevenir a passagem 
de pedestres através do gramado. 

Toda a praça foi projetada para enviar um sinal claro que os 
pedestres são os reis na praça Anhangabaú. Mesmo assim há 
alguma infraestrutura e questões logísticas que a praça também 
precisa absorver. Fornecer acesso para carros é uma parte 
importante do conceito do projeto sendo provisionado pela 
hierarquia de ruas enquanto algumas áreas permitem veículos 
em todos os horários, e em outras áreas o acesso de carro só é 
permitido no caso de emergência. 

O abastecimento de água para as fontes, 
pavilhões e serviços será iniciado a partir de uma 
central de abastecimento de água embaixo da rua 
São João. A água para os Pavilhões e serviços 
procedem do sistema de abastecimento de 
água. A água para as fontes será parcialmente 
reciclada e virá parcialmente do sistema local de 
abastecimento de água. Os tubos principais vão 
para o centro da praça e de lá tubos menores 
fornecerão agua para fontes. 
Os cabos de abastecimento de eletricidade 
estarão entre as fileiras de árvores , permitindo a 
manutenção.

A gestão de águas pluviais é dependente do 
sistema de drenagem fonte. O sistema de águas 
pluviais é ativado automaticamente quando 
chover, enquanto o sistema de fonte é desligado. 
A drenagem das águas pluviais está localizada nas 
partes mais baixas das fileiras de árvore, no centro 
da praça.

No túnel embaixo do Vale do Anhangabaú, há uma 
parada de ônibus, com acesso direto para a praça. 
Hoje existe apenas um ponto de ônibus na galeria 
norte do túnel, mas, no futuro, os ônibus também 
vão parar na direção Sul. 

A entrada para o ponto de ônibus é hoje muito 
difícil de ver, porque está integrada num conjunto 
de plantas e é um ‘buraco’ na praça. No futuro as 
entradas das paradas de ônibus devem ser marcadas 
com uma construção aberta e única, que servirá 
como um marco na praça e apoio na orientação 
espacial. O melhor local para entradas é ao longo 
das periferias da praça e perto da principal via de 
pedestres, mas sem bloquear o fluxo. 

O design conceptual permite veículos utilitários a 
entrar na praça. Veículos de serviço, veículos de 
manutenção e de emergência, todos devem ter a 
possibilidade de se dirigir à praça sem perturbar 
a vida cotidiana e atividades e, sem se tornar um 
perigo ou danificar a pavimentação ou inventário. 

O principal fluxo de veículos vai acontecer em um 
espaço compartilhado ao longo das periferias da 
praça e ao longo dos edifícios. Táxis e ônibus vão 
servir a praça em paradas na periferia da praça. 

Acesso de veículos Infraestrutura subterrânea 

Movimento
PRIORIDADE PARA PEDESTRES E CIRCULAÇÃO DE CARROS 

Fluxo de pedestres sobre a nova praça Estacionamento de bicicletas 
e infraestrutura

Placa de sinalização - Orientação

Sistema de águas pluviais

Cabo de energia elétrica principal

Abastecimento de água para a fonte

Abastecimento de água para pavilhões e serviço

Irrigação para árvores

Metro 

Parada de ônibus 

Táxi

Estacionamento

Acesso a estacionamento para carros e de emergência

Acesso de emergência

Estacionamento eventos

Parada de ônibus no Vale do Anhangabaú 
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Uma das coisas mais importantes a fazer para transformar o Vale do 
Anhangabaú é adicionar mais funções ao redor, e nas proximidades 
da praça. Esta iniciativa não é uma parte do novo projeto para 
a praça, mas é uma iniciativa individual que pode ser iniciada 
imediatamente. 

Melhorar e interagir - começando agora 
FUNÇÕES; PROGRAMAÇÃO DO CONTORNO

O projeto de um novo prédio na esquina da São João vai influenciar e ser 
essencial para a vida da cidade e na impressão geral do Vale do Anhangabaú. As 
instruções a serem desenvolve e arquiteto precisa incluir os seguintes diretrizes: 
Criar um novo edifício que tem: 

• - A função 24/7 (hotel ou similar) ou função misturada 
• - Uma piso térreo ativo e aberto com funções públicas acessíveis 
• - Uma dimensão que se adapte aos edifícios vizinhos e se misture bem com 

o contexto

Uma nova fachada aberta do prédio 

Atualização de fachadas Abrir as fachadas  
Hoje algumas das fachadas do piso térreo de quarteirão do Vale do Anhangabaú 
já tem uma escala agradável , boa variação e muitas portas, mas os pisos térreos 
estão fechados e passivos sem ou com poucas funções para interagir com a 
vida na praça . Muito poucas coisas precisam ser feita para tornar estas fachadas 
atraentes, abertas e envolventes - criando uma periferia mais segura e cheia de 
vida na praça.

A atualização de fachadas pode ter muitas escalas e funções. O principal 
objetivo desta iniciativa é implementar funções nas fachadas passivas ao redor 
do Vale do Anhangabaú para apoiar atividades na praça e criando assim um 
ambiente seguro. Dependendo das possibilidades dadas pela construção civil 
e / ou dos proprietários dos edifícios, as funções e o design devem ter várias 
características: 

Ativa Fachada com serviços ao ar livre ao longo da periferia do espaço. Duisburg, Alemanha 

INTERAGINDO COM O PARQUE

Abrir as fachadas  

Atualização de fachadas 

Interagindo com o parque

Novo edifício do hotel

Prédio novo shopping

Não tem muita gente cruzando ou permanecendo no 
parque Praça Ramos de Azevedo , em frente ao Teatro 
. Os edifícios e os espaços debaixo da ponte do Chá 
são muito passivos e não interagem com o parque 
. Para que o parque se torne mais vivo e atraente a 
cidade pode: 

• - Convidar o Teatro para abrir as fachadas em 
direção ao parque e para usar o parque para 
eventos. 

• - Remover linhas de ônibus para garantir uma 
melhor ligação entre o parque de Teatro, a Ponte 
Chá e Vale do Anhangabaú 

• - Convidar para as atividades do café no Teatro e 
sob a ponte Chá com serviços ao ar livre exterior 
no / para o parque. 

• - Remover cercas e arbustos do parque e 
reintroduzir grandes gramados para abrir o parque 
para vistas e utilização - criando um ambiente 
seguro e atraente.

Um novo shopping 

XXS XS S-M

Café, sorvete, 
novas bancas

Banco na fachada Café , loja

Restaurante, loja Restaurante, loja 

Galeria, ginastica, Conexão de loja para 
R. Líbero Badaró 

Antes

After

Before

Na passagem interior, ao longo da Prefeitura do São 
Paulo vindo do Vale do Anhangabaú para Praça do 
Patriarca existe um grande potencial de se tornar um 
novo centro comercial no centro da cidade. A área 
ao redor do Vale do Anhangabaú precisa de mais lo-
jas. Trazer mais clientes para esta parte do centro irá 
beneficiar a vida na praça, convidando novos grupos 
de usuários para a área e fazendo a passagem mais 
segura e eficaz para que todos possam usa-la. 
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A maioria dos pedestre optam por atravessar o vale por uma das 
pontes. Para convidar mais pessoas a usar a praça em seus percursos 
diários, o ambiente de pedestre há de ser convidativo – oferecendo 
uma área de acesso fácil, superfície boa, uma variedade de funções 
e design, dimensão humana e design universal. As melhorias de 
conectar a rede de pedestre podem ser iniciado imediatamente.

Pátios semipúblicos têm um potencial servindo de caminho mais curto para 
pedestres. Muitas vezes pátios também têm outras funções, e esse ambiente 
diferente pode ser interessante de dar uma olhada quando o assunto é caminhos 
curtos pela cidade. A Escola de Balé ao lado do Vale do Anhangabaú mudou para 
um prédio com um pátio aberto e semiprivado. O pátio terá uma abertura nova 
ao Vale do Anhangabaú quando o prédio novo na esquina de av. São João estiver 
construído, mas a passagem pode ser aberta agora mesmo.

O design conceitual abre o acesso ao pátio, chamando as crianças de balé a 
brincar na praça, a explorar a água ou usar o palco elevado fora do seu prédio.

O parque do teatro representa um pulmão verde no centro. O parque tem uma 
longa história e é um local protegido. Atualmente o parque está cheio de mato e 
cercas, que atribui uma sensação de insegurança ao parque. Ao tirar os arbustos, 
as cercas e adicionar mais espaço de gramado, o parque se tornará um espaço 
mais acessível e atrativo para as pessoas conviverem, se recriaram e passar.

Melhorar conexões – começando agora
CONEXÕES DE PEDESTRE

Interagir em pátios semipúblicos

Integração do parque

Conectar à rede de pedestre

Conexão melhor a ônibus e metroEscadas criam um ambiente de 
convivência

Abrir para o Largo São Bento
Conectar à rede de pedestre
Para garantir um acesso entre a rede das rua dos pedestres e o Vale do 
Anhangabaú, o cruzamento de ruas e as suas laterais precisa de ser melhorado. 
Cruzamentos de pedestre hão de sinalizar claramente aos motoristas que 
a prioridade e dos pedestres estendendo o pavimento através das ruas, ou 
ajustando os semáforos a dar mais tempo para os pedestres cruzarem, ou ao 
atribuir uma largura generosa para cruzamento de rua dos pedestres.

Existem transporte público nas duas extremidades do Vale do Anhangabaú – um 
terminal rodoviário e estação de metro São Bento na parte norte, e um terminal 
rodoviário e estação de metro Anhangabaú na parte sul. Mas não é fácil de 
navegar os pedestres entre a praça e o transporte público – especialmente o 
acesso indo e voltando dos terminais rodoviários é difícil devido aos diferentes 
níveis e desvios. Para incentivar mais pessoas a usar e atravessar o Vale do 
Anhangabaú no mesmo nível, as conexões ao terminal rodoviário e à estação de 
metro terão de ser melhoradas construindo um acesso direto de pedestre entre 
a praça e as estações com um cruzamento no mesmo nível.

No lado leste do Vale do Anhangabaú duas escadas estão guiando os pedestres 
entre a praça e Rua Liberó Badaró. As escadas fazem parte da herança cultural, 
e a abertura do ambiente das escadas precisa de ser realizada num diálogo 
próximo com Iphan. Uma conexão mais aberta e generosa incentivará mais 
pessoas a usarem a passagem porque o Vale do Anhangabaú se tornará mais 
acessível, tanto visualmente como fisicamente. Ao mesmo tempo será possível 
integrar elementos que atribuirão caráter ao espaço verde e incentivarão às 
atividades permanentes.

A sinalização é muito difícil no canto nordeste do Vale do Anhangabaú. O 
acesso ao Largo de São Bento é difícil para pessoas que não conhece o local. 
Atualmente o único acesso fornecido é pelo Metro São Bento. Contudo o espaço 
é abundante e sem grandes problemas será possível criar um acesso direto à 
plataforma entre Largo São Bento e Vale do Anhangabaú. Nesta maneira abre se 
uma passagem e a sinalização se torna mais fácil e uma parte natural do fluxo e 
das rotas desejas. Um fluxo melhor e mais direto entre Largo São Bento e Vale 
do Anhangabaú beneficiará tanto as praças como atribuir nova vida aos prédios 
cercando a plataforma.

Parque Bryant, Nova Iorque, USAParque de HC Oersted, Copenhague, Dinamarca Oxford Circus, Londres, Grã-Bretanha 
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Retorno rápido – começando agora
PROGRAMA DE EVENTO FOCALIZADO

Quase todo dia realiza se algum evento no Vale do Anhangabaú. A 
praça é muito grande e atividades e eventos são fáceis de combinar 
com atividades diárias na praça. Mas alguns eventos são muito 
comerciais ou tem um público-alvo muito estreito. Futuramente um 
programação de evento direcionado garantirá que todos os eventos 
e atividades terão um interesse público e serão inclusivas.  

Nem todos os tipos de evento deveriam ser aceitos 
na praça futuramente. Para mantar o interesse 
público e um padrão elevado um programação 
de evento deveria ser desenvolvido num diálogo 
entre os departamentos municipais e as partes 
interessadas. O programa de evento descreverá 
os objetivos principais e as atividades de tamanhos 
diferentes e em que parte da praça cada evento será 
localizado.

Um gerente de eventos ou um oficial administrativo 
– de preferencia localizado na praça – deveria ser 
encarregado de administrar o programa de evento.

Para dar o pontapé inicial à vida urbana no 
Anhangabaú haverá um evento anual que possa 
introduzir a praça como uma destinação tanto para 
as paulistanos como para visitas:

1. A praia

Jogar voley, relaxar na areia sobre um guarda sol ou 
plataforma de madeira ou construir castelos de areia 
aqui! 

2. A torre de salva-vidas

A torre dá segurança à praça e funciona também 
como ponto de encontro.

3. Calçadão

Com comercio ambulante de varejo, tira-gostos e 
drinks. 

4. Festa de praia

Embaixo da ponte tem um espaço especial com um 
ambiente especial. Uma bola de discoteca imensa 
transformará o espaço vazio numa discoteca de 
praia.

5. Água

Trazer a água de volta á área!
As instalações d´água vão trazer à praça diversão, 
tanto como refresco e qualidade visual.

EVENTO ANUAL – FESTA DE PRAIA

VISUALIZAR O RIO NO TÚNEL

Contar a estória do rio no Vale do Anhangabaú aos carros passando pelo túnel do vale. Uma projeção da tema d´água dará identidade ao túnel e à praça e ligar a área a 
historia dela.

Gerência e manutenção

O Vale do Anhangabaú será o coração de São 
Paulo, por isso ele precisa o melhor atendimento e 
gerência possível .
Desta forma o novo conceito de design precisa 
duma unidade administrativa – de preferência na 
praça – que pode acompanhar, organizar e avaliar a 
gerência e atividades – e a programação d´água. O 
gerente da praça será ‘o olho da praça’ garantindo 
segurança, e ele será o contato direto das pessoas 
que possam querer realizar um evento ou uma 
atividade, com também de fins comerciais ou 
culturais.

Pavilhões – programação e design

É importante que as pavilhões tenham uma 
programação bem específica para garantir a 
mistura de atividades culturais e serviço público. 
O programa deveria ser desenvolvido num diálogo 
entre os departamentos municipais e as partes 
culturais e comerciais interessadas. O design dos 
pavilhões deveria ser único para a praça e poderia 
ser desenvolvido através uma licitação de arquitetura 
independente.  

Fatos e Números 

Bancos móveis       500 units
Banco de parede       50  m. 
Banco de escada              2 units  
Banco de cachoeira com parede        80 m. 
Banco curvo    540 m.   19 units  
Banco com borda / com plantas     705 m. 
Banco           58 units
Escaninhos de poeira                     66 units
Ganchos de bicicleta         62 units

Fatos & números

Granito 1. Cinza Andorhina            7753 m2

Granito 2. Verde Candeias          28856 m2

Granito 3. Verde Candeias          10165 m2

Pedra de calçada   695 m2

Lajes de concreto verde claro  668 m2

Lajes de concreto cinza escuro            1969 m2

Cascalho fino                380 m2

Asfalto de borracha   173 m2

Grades de árvore               224 Units  

Fatos & Números 

Jatos de água com drenagem  215 units
Jatos de água    490 units  
Pontos de drenagem     39 units
Drenagem linear              205 m.

Facts & Números 

Pavilhões para lojas / varejo     10 units
Pavilhões para café /serviços ao ar livre      7 units
Pavilhões com programa cultural      3 units
Banheiros públicos        6 units  
Escritório de atendimento        1 unit

Fatos e Números 

Postes altos       27 units
Postes médios       32 units  
Postes pequeno      21 units  
Kiosk lights                   26 units  
Elemento de luzes linear               870 m  
Projetores de parede       12 units
Fonte de iluminação                702 units
poste de amarração de luzes    86 units

A primeira fase da reconstrução será a 

parte da av. São João que cruza Anhang-

abaú e a área norte. A infraestrutura do 

metro será conectada daqui. Há de ter um 

cuidado especial dos aspectos logísticos 

nesta fase, permitindo o fluxo de pedes-

tre e de transito.

A segunda fase será o centro da praça 

começando com os canteiros, para que 

eles poderiam ser abertos cedo para os 

pedestres. A primeira e a segunda fase 

fornecerão uma praça agradável aos pau-

listanos, onde eventos e atividades serão 

realizados

A terceira fase será a parte sul do An-

hangabaú começando com os canteiros 

para que eles poderiam ser abertos cedo 

para os pedestres. 

A quarta fase será av. São João. Há de 

tomar cuidados especiais nesta fase 

também permitindo o fluxo de pedestre e 

de transito. Há de ter acesso livre à praça 

durante a reconstrução do local.

Fatos e Números 

Árvores Ipe Rosa     18 units
Árvores Pau Ferro   124 units 
Árvores Ceiba Speciosa           7 units
Árvores Caesalpina Peltophoroides         5 units
Árvores Tabebuia Impetiginosus             5 units 
Árvores Tibouchina Granulosa                 7 units
Árvores Tabbuia Avellanedae         2 units
Árvores planters   185 units 
Grama                1819 m2

Fatos & números
PAVIMENTO ASSENTOS E ELEMENTOS

PAVILHÕES

LUZES

ÁGUA

VEGETAÇÃO

PROCESSO

FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4

PROGRAMAÇÃO DE 
EVENTO




