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Abstract
This thesis aims at investigating the true potential that the urban planning instru-

ment, the so-called ‘Urban Operations’, may have in the production and qualification of public 
spaces such as sidewalks, for the greater comfort and safety of pedestrians, whose mobility cons-
titutes one third of all travels carried out in the Sao Paulo Metropolitan Region (approximately 
13 million out of a total of 40 million). 

Focusing the specific case study of the Faria Lima avenue and its immediate sur-
roundings, the research supporting this thesis confirms that improvements were obtained in this 
location, by the allocation of the financial and technical resources generated by the OUFLs - 
Faria Lima Urban Operations, besides the fine receptivity by its pedestrian users, yet not to the 
point of turning the environment completely safe for the streetwalker and generating qualitative 
differences between the avenue, its main urban axis, and the avenue’s neighbouring streets, 
within its urban operation perimeter. In this sense, the thesis suggests additional research in its 
main investigative direction, so that this urban planning instrument be redesigned to do justice 
to its normative prerrogatives, in the real benefit of the municipal population of Sao Paulo, as 
a whole.

Key-words: Urbanization, Urban Planning, Urban Legislation, Urban Operations, 
Quality of Life, Mobility, Pedestrians, Sidewalks. 

Resumo
Esta tese se propõe a investigar qual o real potencial que o instrumento de plane-

jamento urbano, denominado ‘Operações Urbanas’, pode ter na produção e qualificação dos 
espaços públicos como as calçadas, para o maior conforto e segurança dos pedestres, cuja mobi-
lidade constitui um terço de todas as viagens realizadas na Região Metropolitana de São Paulo, 
diariamente (cerca de 13 milhões de viagens sobre um total de 40 milhões). 

Focalizando o caso específico das calçadas da Avenida Faria Lima e seus arredores 
mais próximos, a pesquisa que sustenta essa tese, confirma ter havido melhorias neste local, por 
meio da alocação dos recursos financeiros e técnicos gerados pelas OUFLs – Operações Urbanas 
Faria Lima, além de boa receptividade pelos seus usuários pedestres, mas não ao ponto de tornar 
o ambiente completamente seguro para o transeunte e gerando diferenças qualitativas entre a 
avenida, principal eixo urbano da mesma, e as ruas vizinhas, dentro do perímetro dessa operação 
urbana. Neste sentido, a tese sugere mais pesquisa na sua direção investigativa, para que este 
instrumento urbanístico seja redesenhado para fazer jus às suas prerrogativas normativas, em 
real benefício da população municipal de São Paulo, como um todo.

Palavras-chave: Urbanização, Planejamento Urbano, Legislação Urbanística, Operações Urbanas, 
Qualidade de Vida, Mobilidade, Pedestres, Calçadas.
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Introdução
O tema deste trabalho versa sobre o resgate da cidade para o ser humano e seu hábito 

mais natural e primevo, que é o caminhar, esquecido atrás no tempo, em nome dos avanços, princi-
palmente o tecnológico. Causas. Consequências. Sugestões.

Neste sentido, o parecer de Paula Santana (2007) demonstra que existe evidencia, cien-
tificamente comprovada,  que associa o ambiente urbano construído aos distúrbios da saúde como: 
estresse, diabetes, hipertensão, doenças pulmonares e do coração.

Em 1984 foi formulado, durante a Beyond Health Care Conference1, no Canadá, o con-
ceito de Cidades Saudáveis, que concluiu alguns pontos importantes como: 

1. a promoção da saúde da população requer a criação de ambientes residenciais e 
de trabalho, sadios e prósperos; 

2. a saúde do ser humano é resultado de um estado completo de bem estar: físico, 
psíquico e social. 

3. a importância das cidades na formação da sociedade contemporânea, enquanto 
abrigo de atividades coletivas onde interagem muitos aspectos, inclusive deter-
minantes da saúde.

A cidade é refúgio, mas também é ameaça. A cidade une, mas simultaneamente discri-
mina. A cidade protege e ao mesmo tempo agride. (PADOVANO, 2016)

Nos anos 70/80 Marshall Macluan (2007), teórico das comunicações, previu que um 
dos paradoxos da aldeia global do futuro, século XXI, seria lidar com a fome dos países mais 

Beyond Health Care Conference, 1984, evento pioneiro que promoveu o conceito pela Europa e na década 
de 90 chegou a América Latina.
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pobres e com a obesidade doentia dos países ricos, fato amplamente comprovado pelas inúmeras 

campanhas antiobesidade que são praticadas pelos norte-americanos atualmente.

Resgatar a cidade para caminhar inegavelmente é muito importante para a saúde e o bem-

-estar das pessoas, mas resgatar o caminhar para a cidade é mais que necessário, porque: 

1. a mobilidade urbana é um sistema complexo e necessita de mudanças, do qual a loco-

moção a pé é parte primordial, articulando e dando acesso a todos outros modais. 

2. a presença das pessoas nas ruas, dia e noite, torna a cidade mais segura.

3. a segurança é o primeiro requisito para que uma cidade seja mais atrativa. (GEHL, 

2013 e JACOBS, 2000).

Pergunta-se aos governantes e urbanistas, qual é a finalidade de uma cidade na qual 

não se tem liberdade para andar a pé de um ponto a outro, onde não há segurança contra violência 

humana, nem segurança para os pedestres nas calçadas e ruas, onde há engarrafamentos de veículos 

nas ruas com perda de tempo, onde o transporte coletivo não é de qualidade e para completar, a 

energia motriz empregada no transporte polui o ambiente.

A contemporaneidade tem dado cada vez mais atenção às transformações que vem 

ocorrendo nas características da mobilidade urbana, antes encarada pelo aspecto funcional e hoje 

assume significado ampliado, como um atributo que qualifica e distingue as cidades, possibili-

tando vivencias entorno das mobilidades, como atratividade. Cidades Atrativas. A forma como 

as pessoas as sentem está cada vez mais sujeita aos fluxos e intercâmbios gerados pelo aumento 

da circulação de pessoas, veículos e informação. O ritmo destes fluxos troca o caráter e a função 

do espaço sobre o tempo, vai criando relações ricas e diferentes com os espaços públicos, vai 

Figura 2 – http://texturasgratuitas.blogspot.com.br.
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Figura 3 – “Girl Searching Soldier” – Banksy 
em Belém, Palestina. Disponível em: http://
boredbug.com/15-controversial-street-art-pie-
ces-banksy/ acesso em 01/07.
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A CIDADE EDUCA!

questionando a falta de mobilidade e o tempo perdido nos engarrafamentos. (Teles, 2014).
Os fluxos substituíram o movimento da cidade moderna, e imprimiram uma lógica 

de espacialização fluida ao território, a qual é norteada pelos nós, pontos fortes de centralidade, 
definidos pela acessibilidade, mesmo sem que haja uma escala especifica local, regional ou glo-
bal. (Leite, 2012).

Enquanto o século passado encerrou os dias falando em crise ambiental global, o 
século XXI voltou seu olhar crítico para o modo de vida das cidades (principalmente os hábitos 
de consumo e descarte de inutilidades e resíduos), na busca por soluções locais mais sustentáveis 
ao ambiente. A solução da crise ambiental global passa pelas cidades, certamente.

O enfrentamento destes desafios levou os governantes a explorarem novas possibili-
dades de soluções para se produzir o bem comum, além do planejamento urbano, incluindo no-
vos atores, e novas formas de gestão. Outras formas de custeio do bem público, outras formas de 
produção da cidade, outros protagonistas. Novos sistemas organizacionais, e novos padrões de 
qualidade de vida. No Brasil um tipo de parceria público privada, denominado Operação Urbana, 
vem sendo muito utilizada pelos governantes no desenvolvimento de suas políticas públicas e 
como instrumento de planejamento urbano, com algumas ressalvas.

Elas foram incluídas pela primeira vez, em São Paulo, como instrumento, no Plano 
Diretor do governador Mario Covas (1985) que as definia como “inversões conjuntas entre os 
setores público e privado para construção do bem comum”. Daí por diante foram sendo ope-
racionalizadas dentro do arcabouço legal, até que a prefeita Luiza Erundina (1991) definiu no 
espaço urbano as primeiras cinco Operações Urbanas a serem realizadas, dentre elas constava 
a Operação Urbana Faria Lima, aquela que foi a mais bem-sucedida dentro dos padrões pro-
postos pela sua Lei 11 732 em 1995, depois de 6 anos foi adotada pelo Estatuto das Cidades, 
Lei Federal 10 257 de 2001. 

Figura 3 – “Girl Searching Soldier” – Banksy 
em Belém, Palestina. Disponível em: http://
boredbug.com/15-controversial-street-art-pie-
ces-banksy/ acesso em 01/07.
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Por estas e outras razões o instrumento chamou a atenção da autora deste tra-
balho, na década de noventa, quando iniciou sua dissertação de mestrado na Universidade 
Presbiteriana Mackenzie, intitulada “Operações Urbanas em São Paulo: estudo de caso Fa-
ria Lima–Berrini. ” (1998). De lá para cá foi possível acompanhar os resultados práticos do 
instrumento e a reação da sociedade paulistana, por sinal polemica, enquanto para alguns 
era mais uma forma da reafirmação do capital, para outros, uma nova possibilidade de ges-
tão dos bens públicos, ou para outros, mais corrupção. Fruto desta observação, vinte anos 
depois, a autora deste trabalho aceitou o desfio de avaliar alguns resultados concretos das 
OUFLs e elaborou uma hipótese investigativa - se haveria ou não, potencial nas OUFLs para 
melhorar a qualidade de vida na cidade, evidenciada por meio de um estudo feito na escala 
do pedestre.

A tese foi intitulada “As Operações Urbanas Faria Lima em São Paulo e a mobilida-
de do pedestre na calçada”. E nada mais adequado do que a escolha da escala do pedestre para 
aferir qualidade de vida urbana pois é onde ela é mais sentida pelo o usuário, diuturnamente.  
Além disso nas calçadas todos são iguais (ricos ou pobres, idosos, crianças, deficientes físicos) 
e ela configura o lazer de muitos cidadãos sem condições de fazê-lo em locais privativos, e tam-
bém é local de expressão e manifestação cultural, escolhido por alguns artistas para sua música, 
pintura, dança ou teatro.

Henrique Peñalosa2, administrador por profissão, ex-prefeito (1998/2001) de Bogotá, 
responsável pela sua reurbanização e modernização, é de opinião que o cuidado com as calçadas 
de qualquer cidade reflete o grau de comprometimento daqueles governantes com a democracia. 

2 PENÃLOSA, HENRIQUE, criador do Dia Mundial Sem Carros decretado pena ONU. Peñalosa:Peña-
losa: http://wricidades.org/noticia/enrique-pe%C3%B1alosa-lidera- transforma%C3%A7%C3% A3o-urba-
na-de-bogot%C3%A1#sthash.G30mlLYM.dpuf. Visitado em 22 maio 2015.
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Nas calçadas todos são iguais. É conhecido mundialmente pela criação do dia mundial sem car-
ros (ONU), bandeira de sua teoria sobre a necessidade de racionalizar o uso do automóvel indi-
vidual, principal fator para melhorar a mobilidade urbana e os engarrafamentos, mesmo quando 
o transporte coletivo é de ótima qualidade.

A imobilidade das cidades, juntamente com a má qualidade dos serviços públicos 
tem constituído um dos principais temas que tem motivado os cidadãos do mundo para às ruas 
protestar pela melhoria da qualidade de vida, em seu sentido mais amplo, de acessibilidade e in-
clusão social, por exemplo, as manifestações pelo preço do transporte no Largo da Batata.

Mas quando se pergunta sobre Qualidade de Vida, retoma-se o conceito de Gehl 
(2013), em sua obra referência - Cidade para Pessoas, no capitulo 4, onde afirma que “ A 
luta pela qualidade urbana se dá na pequena escala” o que faz com que a cidade ao nível dos 
olhos ganhe relevância, então a escala mais importante para o planejamento urbano deveria 
ser a das calçadas.

A cidade, tal como foi descrita pelo sociólogo urbano Robert Park (1967), é a mais 
consistente e, no geral, a mais bem-sucedida tentativa do homem em refazer o mundo onde vive 
de acordo com o desejo de seu coração. Porém, se a cidade é o mundo que o homem criou, então 
é nesse mundo que, de agora em diante, ele está condenado a viver.

Assim, indiretamente, e sem nenhuma ideia clara da natureza de sua tarefa, ao fazer 
a cidade, o homem refaz a si mesmo. A cidade pode ser julgada e entendida apenas em relação 
àquilo que todos desejam. Se a cidade não se encontra alinhada a esses direitos, então ela preci-
sa ser mudada. O direito à cidade “não pode ser concebido como um simples direito de visita a 
ou um retorno às cidades tradicionais”. Ao contrário, “ele pode apenas ser formulado como um 
renovado e transformado direito à vida urbana” 
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Figura 4 – Movimento passe Livre - Cerca de 30 mil pessoas se reu-
niram no Largo da Batata, São Paulo, no dia 17 de junho  de 2013, 
conforme relato da Polícia Militar, para protestarem contra o aumen-
to das tarifas de ônibus. Disponível em:<http://www.diariosp.com.
br/noticia/detalhe/89406/protestos-grupo-faz-passeata-em-dois-
-pontos-de-sp>.
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Figura 4 – Movimento passe Livre - Cerca de 30 mil pessoas se reu-
niram no Largo da Batata, São Paulo, no dia 17 de junho  de 2013, 
conforme relato da Polícia Militar, para protestarem contra o aumen-
to das tarifas de ônibus. Disponível em:<http://www.diariosp.com.
br/noticia/detalhe/89406/protestos-grupo-faz-passeata-em-dois-
-pontos-de-sp>.

A liberdade da cidade é, portanto, muito mais que um direito de acesso àquilo que já 
existe: é o direito de mudar a cidade, de acordo com o desejo dos corações dos cidadãos. (Har-
vey, 2013). A QUALIDADE DE VIDA, DEVIDA.

Ao mesmo tempo, a liberdade coletiva deve ser parte da equação, já que os indiví-
duos vivem em sociedade e o grau de liberdade individual é diretamente proporcional ao grau de 
liberdade social, da sociedade como um todo, sob risco de ver aumentados os índices que me-
dem a inequidade temporal com o aumento da exclusão social e da marginalização das camadas 
de menor renda da população urbana e metropolitana.

Harvey ratifica Park na afirmação de que refazer a cidade é refazer a nós mesmos:

 

“Então precisamos avaliar continuamente o que poderemos estar fazendo 

de nós mesmos, assim como dos outros, no decorrer do processo urbano. Se descobrirmos 

que nossa vida se tornou muito estressante, alienante, simplesmente desconfortável ou 

sem motivação, temos todo direito de mudar de rumo e buscar refazê-la, segundo outra 

imagem, e através da construção de um tipo de cidade qualitativamente diferente. A ques-

tão do tipo de cidade que desejamos é inseparável da questão do tipo de pessoa que dese-

jamos nos tornar. A liberdade de fazer e refazer a nós mesmos e a nossas cidades dessa ma-

neira, é um dos mais preciosos de todos os direitos humanos. ” (HARVEY, 2014)

Contextualizando os conceitos acima descritos com a realidade histórica, não se pode 
ignorar a vocação da cidade de São Paulo em ser uma cidade global, segundo a perspectiva para-
diplomática. Uma megacidade3 que se faz representar no mundo, independentemente do Brasil, 
principalmente na escolha das políticas ambientais que irá seguir, negociando diretamente com 

3  População da Cidade de São Paulo em maio de 2015: 12 milhões de habitantes. Região metropolitana de 
São Paulo: 20,4 milhões. Disponível em <http://www.seade.gov.br/produtos/midia/SPDemografico_Num-
03_versao2_corrigido.pdf>. Acesso em 20 jun. 2016.
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o capital internacional (Banco Mundial, British Petróleo, Shell), com Instituições e também com 
o poder público de outros países. E o faz independentemente dos partidos políticos locais, pela 
sua própria magnitude.

Os dados censitários do IBGE 20104 demonstraram que, apesar da cidade de São 
Paulo ainda ser o maior polo de atração do capital estrangeiro em todo Brasil, e também 
de serviços e negócios em geral, diminuiu esta atratividade em relação ao censo passado, 
ao invés de aumentar como era esperado. Isso em parte se deve à crise político-econômica 
brasileira, mas é prudente dar importância a este dado, cujo primeiro impacto é no mercado 
de trabalho. Como se pode observar, os dados da Fundação SEADE e DIEESE5 para 2015 
demonstram que a taxa de desemprego na região metropolitana de São Paulo aumentou de 
14,7% em fevereiro para 15,9 % em março, correspondendo a um milhão, setecentos e cin-
quenta mil pessoas.

A realidade histórica demonstra que tanto a segregação social dos mais pobres 
em direção à periferia, o processo de favelamento, quanto à persistência do grande capital 
em sediar-se em São Paulo, são questões recorrentes, cujas raízes estão no passado, e que 
vem acompanhando o desenvolvimento da cidade, d esde o início do século XX; e ambas 
vêm perdurando, simultaneamente a outras novas tendências e vocações que vão surgindo, 
e fazendo com que “a cidade se transforme, se reinvente constantemente. ” (Harvey, 2013), 
especialmente diante dos desafios de uma recessão econômica, como a que atinge atual-
mente o Brasil. Entende-se que esta política diante da impossibilidade de uma melhoria da 
qualidade de vida urbana em todo o vasto município, ao mesmo tempo, constitue-se uma 

4 http://censo2010.ibge.gov.br/site visitado em 7/9/2015

5 Fonte: Agência Brasil EBC - consultada em 10/05/2016 http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noti-
cia/2016-04/taxa-de-desemprego-sobe-para-159- em- sao-paulo
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maneira de gerar ilhas de qualidade oculta do “mar turbulento” da megacidade paulistana, 
por meio de recursos gerados localmente, com vista às dinâmicas do mercado imobiliário, 
interessados em investir em certas partes do território, identificadas como mais promissoras 
sob o ponto de vista de retorno do capital.

Segundo Carlos Leite (2012), a megacidade de São Paulo pode ser considerada parte 
da maior macro metrópole do Hemisfério Sul, integrante da megarregião São Paulo-Rio, com 
12% da população do Brasil, e segundo o estudo de Richard Florida (2008, apud Leite), foi con-
siderada ocupante da 26ª posição, dentre os 40 prováveis lugares de pico de excelência global, 
os quais seriam concentradores de crescimento e inovação espetaculares.

São Paulo com toda esta complexa escala de funções a cumprir, também precisa 
atender aos desafios de ser uma cidade acessível a todos e também agradável para se viver na 
pequena escala, melhorando muito a qualidade de vida, a cada ciclo de sua transformação, e 
elaborando novas formas de produzir o bem comum. Isso exige uma ação de gestão cooperada 
e coordenada, atraindo novas formas de custeio, além do poder público, envolvendo formas 
inspiradas no conceito de governança6, e agregando os mais variados atores: os internacionais, 
de mercado global, os não governamentais, os governamentais, o terceiro setor e a sociedade 
civil organizada. 

No Brasil, onde o terceiro setor tem pequena expressão como força econômica, 
menos de 5% do PNB, as Operações Urbanas foram definidas como intervenções conjuntas 

6 . Para HEIDEMANN, (2006) a governança está associada a uma mudança na gestão política, com ten-
dências à composição com os campos: ambiental, sociocultural, econômico e político. Utilizando-se da 
negociação, da comunicação, da confiança, e do fortalecimento da relação entre os diversos atores públicos, 
comunitários e privados, são traçadas as estratégias de cooperação para atender as expectativas políticas e 
sociais. A articulação de diversos atores em redes ocorre na governança pública para atender o bem comum 
e este é o diferencial da governança pública.
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entre o setor público e o privado, as denominadas parcerias público-privadas, com o objeti-

vo de promover e custear transformações urbanas e renovações em vários pontos da cidade 

simultaneamente, usando recursos próprios, provenientes das outorgas onerosas (CEPACS), 

concedidas aos investidores mediante concessões feitas à legislação urbanística, em lotes 

e glebas de propriedade privada dentro de um perímetro predeterminado pelas próprias  

Operações.

A Operação Urbana Faria Lima (Lei 11 732, promulgada em 1995), foi escolhida 

como objeto de estudo neste trabalho porque ela é caso único, como afirma Luiz Guilherme 

Castro 7 pelas seguintes razões: 

1. foi a segunda a ser aprovada como Lei (1995); 

2. foi a que apresentou melhor desenvolvimento; 

3. foi qualificada como sucesso cinco anos após entrar em vigor; 

4. inovou com o CEPAC- Certificado de Potencial Adicional Construtivo, um 

tipo de título emitido pela Prefeitura correspondente ao direto de construir, 

que posteriormente, em 2001, foi incorporado ao Estatuto da Cidade e dispo-

nibilizado para todo o Brasil. Assim, pode se dizer: “... não foi o planejamento 

que enquadrou a exceção, mas foi a exceção que enquadrou o planejamen-

to. ” (CASTRO, 2006), consagrando sua importância entre outras Operações  

Urbanas semelhantes em São Paulo.

As três questões chave discutidas neste trabalho são: 

7 . LUIS GUILHERME RIVERA CASTRO narração na página 82 de sua tese de doutorado “Operações 
Urbanas – interesse público ou construção especulativa do lugar”, Universidade Presbiteriana Mackenzie, 
São Paulo, 2006. 
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1. as variadas formas de produzir o bem público no mundo e dentre elas as parce-

rias como as Operações Urbanas usadas no Brasil; 

2. A mudança paradigmática que vem ocorrendo na mobilidade urbana desde a 

década de 2000; 

3. a escolha da calçada, na pequena escala do pedestre, para avaliar a Qualidade 

de Vida Urbana. Estas três questões sistematizadas serão discutidas em conjun-

to, porque estão intimamente articuladas, por exemplo: mobilidade e acessibili-

dade; segurança e inclusão social; qualidade inclusiva e acessível. Não se pode 

discutir nenhuma delas de forma isolada, pois elas interagem entre si e todas 

integram com o cenário mundial: a globalização, a crise ambiental, o avanço 

tecnológico, o crescimento populacional, a urbanização, a crise energética e a 

econômica.

O método (capítulo 4) de abordagem escolhido de acordo com a natureza do tema 

foi o “ Mixed Methods Research”, de autoria de CRESWELL, & CLARK (2007) formalmente 

classificado como a classe de pesquisa onde o pesquisador combina técnicas quantitativas e 

qualitativas de pesquisa, métodos, abordagens, conceitos ou linguagens, em um único estudo.  

É considerado o terceiro movimento de pesquisa, que une e completa as duas técnicas anteriores, 

obtendo a compreensão dos pontos fortes e fracos de cada uma, de tal forma que possa enca-

dear sequencialmente uma fase qualitativa informando outra fase quantitativa e vice-versa, e os 

resultados integrados durante sua interpretação. É uma forma expansiva e criativa de pesquisa,  

é inclusiva, plural e complementar, que permite ao pesquisador utilizar-se de múltiplas aborda-

gens para responder às perguntas da pesquisa, ao invés de restringir-lhes as escolhas, portanto 

muito adequada. Compõe-se de cinco partes: 
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Parte 1 – trata-se da concepção da Tabela de critérios de Qualidade fundamentada 
em 5 estudos e depois aplicada às calçadas construídas da av. Faria Lima. 

Parte 2 – trata do fluxo de pedestres medidos nos trechos determinados pela autora 
e classificados conforme NORMA 9050 da ABNT e Decreto 45 904 de 2005. 

Parte 3 – trata da avaliação dos níveis de serviço das calçadas, nos mesmos trechos, 
utilizando os mesmos dados de fluxo de pedestres, tomando por base o estudo de 
quatro autores (Malatesta , 2007) sobre as diferentes medidas de conforto nas cami-
nhadas:  (1-) HCM High Capacity Manual (1994); (2-) FRUIM Designing of Pedes-
trians; (1970);  (3-) TORONTO Capacity of Walkways; (1975) e (4-) BANGKOK 
Level of Service Standards for Pedestrian Facilities in Bangkok. 

Parte 4 – É uma pesquisa de satisfação feita com os usuários. Questionário. 

Parte 5 – É uma entrevista sobre a situação da violência nos bairros da OUCFL nos 
últimos dez anos, com técnicos da delegacia do bairro de Pinheiros. Encerrado o 
método  vem considerações parciais.

Para que a hipótese constitua uma tese, o capítulo 1 trata de conceituar o “bem co-
mum”, termo bastante usado neste trabalho, e traz várias experiências bem-sucedidas dentro e 
fora do Brasil que exemplificam e ilustram como é possível atingi-las: Florida, Medellin, Curi-
tiba, Rede Nossa São Paulo.

O capítulo 2 define e qualifica Operações Urbanas em São Paulo, como instrumento 
de planejamento urbano, trata das Normativas e da produção – Obras realizadas durante as duas 
Operações: Operação Urbana Faria Lima (1995) e Operação Urbana Consorciada Faria Lima, 
de 2004 até hoje. 
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O capítulo 3 trata da mudança paradigmática que as cidades do século XXI vem en-
frentando no quesito mobilidade do pedestre e a busca por soluções (exemplo das ciclovias) no 
sentido de resgatar, concomitantemente o livre caminhar pela cidade e a melhoria da qualidade 
de vida, relacionando-as e integrando-as. A mobilidade urbana em São Paulo 2016. Mobilidade  
contexto - Teoria de Fluxos (Teles). A Imobilidade em São Paulo traz consequências. A cultura 
do capital e do poder (Lobato). A ciclovia Faria Lima. As vias públicas (ruas e calçadas). Crité-
rios para avaliação da qualidade das calçadas. Legislação de calçadas e o Decreto 45 904/2005 
de padronização das calçadas em São Paulo.

O capítulo 4 trata do método e apuração de resultados. Discussão parcial ao final de 
cada uma das cinco etapas. 

No capítulo 5 serão feitas as discussões finais, que darão suporte à comprovação ou 
não da tese, sobre o potencial das Operações Urbanas para gerir qualidade de vida medida na 
escala do pedestre. Considerações ao final.
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Figura 5 – Abertura

tulocapí
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Formas de produzir o bem comum no século XXI
Exemplos de experiências bem sucedidas no mundo

1.1. O bem comum e o bem público - Conceito

A priori, é necessário esclarecer os conceitos de “bem comum” e “bem público”, 
termos empregados com frequência no decorrer deste trabalho, sem que estas expressões 
assumam aqui a natureza teórica que seria imprescindível em matéria específica de Direito 
Constitucional.

Como define a Constituição Brasileira de 1988, o bem comum, antes de mais nada, 
contempla o ideal das comunidades, o fim mais elevado, para o qual tendem as ações sociais 
do homem, tornando-se critério de elaboração de leis sociais justas. (Souza, 2012) 

O bem comum não é a soma dos bens particulares, ele não é sequer “a simples 
coleção dos bens privados, nem o bem próprio de um todo, que somente diz respeito a si 
próprio e sacrifica as partes em seu proveito. O bem comum da cidade é sua comunhão no 
bem-viver; sendo comum ao todo e às partes, sobre as quais ele transborda e as quais devem 
tirar proveito dele”. (Jacques, 1967) 

O caráter do bem comum é expresso no dever de solidariedade das partes no inte-
rior do todo familiar, por exemplo: o amor, a convivência, assistência, zelo material e moral, 
enfim, o cuidado com outro. Essa pauta de regras também oferece um conceito central que 
deve ser entendido como o de “somos todos irmãos”, fundamento semelhante ao conceito 
de fraternidade (de frater, fratris, irmão). Não é uma expressão sentimental ou religiosa,  Figura 5 – Abertura

tulocapí
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mas uma categoria jurídica consagrada desde a Declaração Universal dos Direitos do Homem 
e do Cidadão8, de 1789: “os homens nascem e permanecem livres e iguais em direito”. 

Em 1984 a expressão foi confirmada e ampliada pela Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, pela ONU, da seguinte forma: “Todos os homens nascem livres e iguais 
em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir, em relação uns 
aos outros, com espírito de fraternidade”. Ainda em seu artigo 29, § 1º, afirma que “toda 
pessoa tem deveres para com a comunidade, em que o livre e pleno desenvolvimento de sua 
personalidade é possível”.9

O parecer do jurista e geógrafo Carlos Aurélio Mota de Souza confirma o uso do ter-
mo fraternidade como categoria jurídica constitucional, pelas leis brasileiras. (Souza, 2012)

Segundo este autor, no preâmbulo da Constituição Brasileira (art. 3º, I) já está 
prevista a construção de uma sociedade baseada em “valores supremos de uma sociedade 
fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social”, tendo como objetivo 
fundamental da República a construção de uma sociedade solidária.

O significado disso é de que o Estado brasileiro é o responsável institucional 
pelo bem comum da nação e deve garantir o desenvolvimento, erradicar a pobreza e a 
marginalização, reduzir desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem 
preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação 
(art. 3º, II a IV).

Para Hely Lopes Meirelles (1998) o Bem Comum é uma expressão que possui 

8 . Disponível em: <http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-%C3%-
0-cria%C3%A7%C3%A3o-da-Sociedade-das-Na%C3%A7%C3%B5es-at%C3%A9-1919/declaracao-de-
-direitos-do-homem-e-do-cidadao-1789.html>. Acesso em 10 mai. 2015.

9 . Fonte consultada em 12 fev. 2016 (http://www.escoladegoverno.org.br/artigos/115-direitos-humanos-
-declaracao-1948)

Figura 6 –  Metafísicas africanas, Ubuntu. 
Fonte: http://www.ihu.unisinos.br/entrevis-
tas/548478-metafisicas-africanas-eu-sou-
-porque-nos-somos-entrevista-especial-com-
-jean-bosco-kakozi-kashindi. Consultado em: 
20/08/2016.
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Figura 6 –  Metafísicas africanas, Ubuntu. 
Fonte: http://www.ihu.unisinos.br/entrevis-
tas/548478-metafisicas-africanas-eu-sou-
-porque-nos-somos-entrevista-especial-com-
-jean-bosco-kakozi-kashindi. Consultado em: 
20/08/2016.
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conceitos em muitas áreas do conhecimento humano, e estes se assemelham entre si. De 
modo geral define os benefícios que podem ser compartilhados por várias pessoas, perten-
centes à um determinado grupo ou comunidade.

Sob a perspectiva filosófica a ideia do Bem Comum é relacionada com o ideal de 
progresso de que todas as sociedades e nações do mundo devem alcançar: a igualdade eco-
nômica, inclusão social e acessibilidade às melhores condições de vida para todos. Portanto 
o Bem Comum é definido a partir dos interesses públicos, ou seja, tudo que seja pertinente 
ao usufruto ou que beneficie uma sociedade como um todo. (Guimarães, 2004) 

Bens Públicos são aqueles que pertencem à União, ao Estado, ao Distrito Federal 
ou ao Município, não sujeitos a usucapião, que somente podem ser alienados na forma e nos 
casos especificados em lei. 

Os bens públicos poderão ser de uso comum, ou seja: (1-) aqueles que são uti-
lizados pela comunidade de forma indistinta, como as praças; (2-) poderão ser de uso es-
pecial, ou seja, aqueles que são utilizados pelo próprio poder público para o cumprimento 
de suas funções, como as repartições públicas, por exemplo; (3-) e, por fim, poderão ser de 
uso dominiais, ou seja, aqueles que são utilizados pelo Estado com fim econômico, como 
imóveis desocupados. 10 (Constituição Federal Brasileira) 

O conceito de bem comum pode ser aplicado como meta que transversaliza todos 
os setores da vida urbana como: habitação, saúde, educação, mobilidade, comunicação, etc. 
e todos são atribuições do poder público e respectiva administração pública. 

Contextualizando o assunto com a realidade atual, é sabido que, especialmente 
a partir de 2013, a realidade das ruas e praças das cidades, no Brasil e em vários luga-
res mundo todo, têm sido lugares de manifestações sobre conflitos de classe vigorosos,  

10 Constituição Federal Brasileira, artigo 20.
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de lutas violentas reivindicando o direito à igualdade e indignação contra a má qualidade 
dos serviços públicos prestados por seus governantes, principalmente no quesito mobilida-
de. E então persiste a indagação sobre qual seria a verdadeira natureza destes conflitos, se 
seria superficial ou se teria raízes mais profundas. E se sua correção seria mesmo possível a 
partir dos instrumentos urbanísticos que buscam o bem comum. 

Por exemplo, David Harvey (2014) afirma que a inquietação civil está se tor-
nando uma característica recorrente da vida urbana em Londres, assim como em outras 
cidades ao redor do mundo, dentre elas Atenas, Madri, Cidade do México, Buenos Aires, 
Santiago, Bogotá, Rio de Janeiro e, mais recentemente, Estocolmo. E sobre os motins 
(não apenas protestos e movimentos sociais organizados) estarem se tornando parte da 
caixa de ferramentas para reivindicar o direito à cidade. Harvey explica que, quando você 
olha a situação global, sente que há uma situação vulcânica borbulhando por baixo da 
superfície da sociedade e nunca se sabe quando e onde ela explodirá em seguida. Sobre 
isso ele pensa que todos têm que se preparar para tais erupções e construir, infraestruturas 
e formas organizacionais capazes de apoia-las e desenvolvê-las em movimentos susten-
táveis”. No entanto, ele entende que apenas facilitar a existência de um espaço público 
adequado a receber a insatisfação popular ou mesmo a rebelião, isto não livra os gover-
nantes da necessidade de corrigir os problemas da própria organização social dominante 
nas sociedades ditas “livres”.

Em 1968, Henri Lefebvre (2004) introduzia o conceito do “direito à cidade”.  
Ele advogava o “resgate do homem como o principal protagonista da cidade que construiu 
(…) o ponto de encontro para a vida coletiva”.

Como meta universal, o bem comum deveria ser parte integrante de todos os  
documentos que pretendessem tratar de vida urbana. Ao se pensar em conceituar quali-
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2014. Foto: Autora.
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dade de vida urbana, por exemplo, não se pode prescindir do conceito de acessibilidade 
a todos, ou seja, a qualidade melhor seria aquela pela qual o espaço público abrangeria 
o maior número possível de usuários diferentes (sejam esses, crianças, idosos ou porta-
dores de deficiência), independentemente do poder econômico, cultural, educacional ou 
religioso.

Mobilidade é outro conceito que não pode ser separado do conceito de acessibi-
lidade, se pretender atender o bem comum, o que equivale ao atingir uma situação ideal de 
boas condições e infra estrutura, tanto para o transporte motorizado de pessoas e mercado-
rias, como para o caminhar a pé ou de bicicletas, (ou qualquer outro transporte alternativo), 
onde o tempo de percurso seria o menor, o custo tenderia a zero superando todas as dife-
renças, o itinerário se estenderia por todos os lugares, distantes ou não do centro, utilizando 
energia limpa e renovável. 

A seguir serão relatadas experiências bem-sucedidas no sentido de atender o 
bem comum, por meio da construção ou transformação de espaços públicos com qualida-
de, inclusivos e acessíveis a todos. A primeira é a experiência da transformação de Bogotá 
/ Medellín por iniciativa inspirada no conceito de Governança; a segunda experiência é a 
“Certificação de Cidades” da Califórnia, incentivando a sociedade civil e o poder público a 
se organizarem para produzir o bem comum; a terceira, em Curitiba (PR) é o Programa de 
Cidades Inovadoras 2030 – Todos pelo Bem Comum.

Figura 7 – Manifestações na Avenida Paulista, 
2014. Foto: Autora.
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1.2. Governança (caso Medellín): os novos atores

1.2.1. Aspectos gerais

Há um consenso entre diversos autores sobre o fato da governança não possuir um concei-
to universal, visto que a mesma é estudada a partir de diferentes áreas de conhecimento, cada qual com 
as suas especificidades e epistemologias. De acordo com o levantamento bibliográfico de Leonardo 
Secchi (2009) referente aos modelos organizacionais e reformas da administração pública, e entenden-
do governança como um desses modelos, decorre-se que a mesma é estudada pelas seguintes disci-
plinas: relações internacionais, a administração privada, as ciências políticas, administração pública e 
outras, entre as quais as da Arquitetura e Urbanismo.

Para Pierre e Peters (2000), na governança o Estado tem a finalidade de coproduzir o 
bem público, enquanto ativador e coordenador de redes e formas colaborativas de gestão.

Para Heidemann (2006), a governança está associada a uma mudança na gestão políti-
ca, com tendências à composição com os campos: ambiental, sociocultural, econômico e político. 
Utilizando-se da negociação, da comunicação, da confiança, e do fortalecimento da relação entre 
os diversos atores públicos, comunitários e privados, são traçadas as estratégias de cooperação 
para atender as expectativas políticas e sociais. A articulação de diversos atores em redes ocorre na 
governança pública para atender o bem comum - este é o diferencial da governança pública. 

Para Kate O’Neil (2009), a governança é um conjunto de processos cumulativos, de 
âmbito multidimensional que promove mudanças em alguns regimes, deslocando o poder de de-
cisão nacional para os padrões globais, de forma a criar conexões interdependentes sob a forma 
de redes, principalmente entre agendas locais de sustentabilidade dos municípios. A princípio, o 
conceito foi entendido somente sob o aspecto econômico, mas depois se expandindo para várias 
dimensões: social, cultural, ambiental, tecnológica, comunicação.
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Os fenômenos ambientais pela sua própria natureza, são terreno fértil para o 
exercício da governança e das relações internacionais, pois extrapolam fronteiras de qual-
quer espécie, e subitamente, uma questão local assume âmbito nacional, internacional ou 
até mesmo mundial.

Em 1972, a comunidade internacional se deparou com a questão da poluição am-
biental, na Conferência de Estocolmo; em 1992 no Rio de Janeiro, inúmeros países se com-
prometeram com a causa ambiental diante dos líderes mundiais; em 2002 em Johanesburgo, 
ficou constatado que o mundo não apresentou ações correspondentes aos apelos dos 20 anos 
anteriores; e em 2012, a despeito do novo fracasso da Rio +20, o mundo buscou alternativas 
para o descaso dos governantes quanto à questão ambiental. (REI, Fernando C.F.; URIBE, 
G.A. 2012). 

Com o passar do tempo, desde a década de setenta até hoje, foi se concretizando 
a ideia de que o domínio tecnológico, por si só, não resolveria problemas antrópicos, e seria 
necessário considerar outras questões contextuais como: a equidade social, acessibilidade 
aos recursos naturais, a qualidade de vida urbana, acesso à tecnologia das redes, diferenças 
culturais, mudanças político-administrativas e econômicas.

No entanto, apesar da questão ambiental estar sempre presente na mídia global e 
local, é conhecido o descaso dos governos na Conferência Rio +20, a qual foi ignorada pelos 
líderes mundiais ausentes (exceto o francês) e até pelo próprio país anfitrião, já que o Brasil 
não estava muito interessado em discutir questões energéticas naquele momento, uma vez 
que ele mesmo tinha posto fim à produção de etanol combustível, descartando assim uma 
grande possibilidade de redução energética. Além disso, o Brasil vinha incentivando a polí-
tica favorável a venda do carro individual movido a gasolina, em detrimento do transporte 
coletivo economicamente, ecologicamente e socialmente, mais corretos. (Rei, 2012).

Porém as conferências paralelas à Rio+20, ocuparam muito bem o espaço vago  
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deixado pelos seus protagonistas, atingindo em cheio seu propósito de divulgar os novos atores 
internacionais, muito mais interessados nas questões ambientais e de sustentabilidade do que em 
política. Eram eles representados pelas grandes ONGs, os grandes municípios internacionais e o 
capital internacional investidor.

Se comparados com o “Estado Tradicional” estes novos atores representam van-
tagens para a população devido aos novos modelos de solução mais flexíveis e dinâmicos, in-
dependentes do Estado, e por esta razão, mais preocupados com os assuntos públicos do que 
com as políticas públicas. Eles trazem conhecimento especializado, soluções rápidas e desburo-
cratizadas, como a tecnologia avançada de redes, integrando-se e dialogando com a sociedade 
civil local, e assim vão conquistando a sua credibilidade. Desempenham papel fiscalizador dos 
serviços públicos e monitorador de resultados, chegando até a influenciar agendas e pressionar 
governos, podendo eventualmente até assumir-lhes a função.

Dedeuerwaerdere (2005), é um dos teóricos que acreditam no empenho dos novos 
atores voltados ao terceiro setor, pela causa ambiental e que suas novas estruturas organizacio-
nais, mesmo sendo desprovidas dos elementos de soberania, autonomia e controle, vem ganhan-
do legitimação voluntária da sociedade. Philipp Pattberg (2008), acredita que a evolução da 
governança global do clima dá sinais de uma gradual institucionalização de uma esfera pública 
transnacional, no cenário da política mundial e constitui um novo ator.

A questão ambiental das cidades e o crescimento populacional fornecem o motivo que 
faltava para que a sociedade civil organizada pensasse em fazer sua parte com ações de iniciativa 
própria, assumindo a forma de incentivo, compromisso ou qualificação e daí surgiram novas com-
posições e tipos de parcerias entre Instituições, sociedade civil, o governo e o terceiro setor.

Neste século XXI, o descontentamento com o modelo de Estado fica notabilizado 
pelas manifestações de rua em todo o mundo. Seja na Europa, EUA, no mundo Árabe ou mesmo 
no Brasil; o povo expressa o seu descontentamento com o modelo de governança que vive, com 
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a péssima qualidade dos serviços públicos, com a corrupção dos governantes, com as desigual-
dades. Parece uma crise generalizada,  não existe nenhum novo modelo programado, apenas um 
processo de escolha, que segue o seu curso, caso a caso.

A globalização e o capital internacional fazem com que o Estado assuma compro-
missos por vezes maiores do que ele pode cumprir. Em contraposição a isso, a demanda interna 
dos governos locais cresce mais rapidamente do que o sistema possa responder, e exige a des-
centralização do Estado, para que este se faça presente no município, compreenda e solucione 
suas carências. O Estado submetido a estas duas forças antagônicas deixa escapar, de suas mãos, 
a solução dos problemas, com o deslocamento desta para outras mãos mais próximas, ou seja, o 
capital internacional, o terceiro setor.

Para Peters e Pierre (1998), a discussão sobre governança iniciada na Europa, nas úl-
timas décadas do século passado, toma grandes proporções no Reino Unido e Holanda, seguidas 
pela Alemanha e França, onde é forte a influência do Estado do Bem-Estar Social e por pressões 
de grupos de interesse da sociedade, vem tomando por base as redes e as parcerias. E foi esta 
sociedade, com tradição de envolvimento na defesa de seus interesses junto ao Estado, o fator 
determinante para abertura do caminho das novas formas de governança na Europa.

Divergindo um pouco do modelo Europeu, e complementando-o, outro modelo 
de governança foi se apoiando nas iniciativas dos governos neoliberais de promoverem as 
reformas do setor público como, por exemplo, as realizadas na década de 80, na Grã Breta-
nha e nos EUA, influenciados principalmente pelas ações do Fundo Monetário Internacio-
nal, o Banco Mundial e a Organização das Nações Unidas, que por sua vez, demonstravam 
desconfiança sobre a habilidade estatal para resolução de seus problemas e a transferência 
dessa resolução para a iniciativa privada. (Bevir e Rodhes, 2001). Aliado a isso, e no mesmo 
sentido, havia a presença da Nova Administração Pública, focada na redução das atribuições 
do Estado (Secchi, 2009).
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Para contribuir ainda mais com crise de legitimidade do Estado, os sistemas de governo 
estão sendo desafiados a estruturar novas concepções de governança, capazes de suportar a cres-
cente complexidade, dinâmica e diversidade das sociedades modernas. (Kooiman, 2003).

A seguir, veremos alguns exemplos dinâmicos de governança ambiental e a forma 
pela qual a rede ambiental de governos locais e regionais vem se disseminando pelo mundo, 
legitimando suas ações e principalmente reforçando a cooperação inter-regional com potencial 
para impactar diretamente as agendas nacional e global.

O primeiro acordo firmado entre governos subnacionais em todo o mundo foi o acor-
do sobre comércio de emissões firmado entre a Província de Quebec e o Estado da Califórnia. 
- “Implementing Climate Actions on the Basis of Territorial Cooperation”, evento ocorrido em 
Varsóvia, durante a COP19, promovido pela Rede de Governos Locais para o Desenvolvimento 
Sustentável (NRG4SD), pelo The Climate Group (TCG) e pelo Centro Euro Mediterrâneo para 
Mudanças Climáticas (CMCC).

A cidade de São Paulo é Co-Presidente Mundial do Grupo (2014). “High-Level 
discussion for senior political members”, promovido pelo grupo “NRG4 SD Climate Change 
Talks” que contou com a liderança de São Paulo, juntamente com a Catalunha, País Basco, Que-
bec, Provence Alpes, Cote D’Azur, Bretanha, País de Gales e Burkina Faso Nórd. Observe-se 
que neste caso há participantes de vários continentes, com o objetivo comum de elaborar um 
novo regime climático até 2015 para a COP Paris, momento da construção final do protocolo de 
Quioto, e que conta com a simpatia da ONU.

São Paulo tem uma experiência pioneira em governança desde 2002, em Estocolmo, quan-
do deu início a “Rede de Governos Locais para o Desenvolvimento Sustentável”, como livre iniciativa 
de um grupo, que hoje conta com a participação de mais de 1000 Estados, nos 5 continentes, e com cre-
dibilidade da ONU. Ela se autorrepresenta independentemente do Brasil, na definição de suas políticas 
ambientais e firma seus acordos particulares com empresas como a Shell, com British Petróleo. 
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Ela negocia com o capital internacional, com o poder público de outros Estados, 
independente até mesmo de partidos políticos. Hoje, São Paulo tem aliança com mais 4  
estados brasileiros: Goiás, Rio de Janeiro, Paraná e Mato Grosso do Sul para resolver pro-
blemas climáticos.

Pela visão paradiplomática a cidade de São Paulo tem que acrescentar ao seu plane-
jamento mais esta vocação de Estado Subnacional11, pois ela é o legitimo resultado da iniciativa 
privada, de suas Instituições e do terceiro setor, todos geradores de empregos. A cidade toda 
deveria ter padrão internacional, ou pelo menos algum lugar deve haver com tais características 
para atender a esta função. 

Dentro deste contexto maior, a Avenida Faria Lima e a avenida Carlos Berrini 
constituem hoje o mais novo complexo empresarial da cidade, lugar antes ocupado pela 
Avenida Paulista, razão pela qual foram denominadas pela mídia de avenidas do grande 
capital. Evidentemente, este fato não justificaria a exclusão dos mais pobres para a perife-
ria, o acesso desigual às melhorias, ou demais desigualdades, pelo contrário este fato deve 
motivar a busca por soluções conciliadoras desta diversidade, procurar meios de convivên-
cia saudável desta diversidade. A experiência da reformulação das cidades Colombianas de 
Bogotá e Medellín, em menos de duas décadas, somando ainda a problemática convivência 
com a droga, demonstra que é possível obter qualidade de vida com acessibilidade e inclu-
são social.

11 Conceito: Estado subnacional é uma organização formal com limites territoriais, população e funções 
definidas. Agem como um conjunto de elementos interdependentes, que integram e fazem a alocação de va-
lores em uma dada sociedade. Em princípio, a esfera subnacional é o meio para que o sistema como um todo 
alcance suas finalidades Globais, a partir da instância local. Seu objetivo é prestar serviços à população a que 
ele se refere, firmar acordos e desenvolver atividades de natureza cooperativa com outros entes nacionais ou 
internacionais, ou novos atores. (REI, Fernando, 2011).

DOUTORADO LIGIA COMPLETO_GRAFICA.indb   41 29/08/2016   11:37:30



42

1.2.2. O caso de Medellin

Medellín, a segunda maior cidade da Colômbia, com 2.368.282 hab. (2011) e área 
de 380,64 km², foi premiada em 2013 como “a cidade mais inovadora do mundo”, pelo Urban 
Land Institute.

A Colômbia vivenciou uma verdadeira guerra civil no período de 1948 a 1958 que mo-
tivou a morte de mais de 180 mil pessoas e teve como resultado a formação dos grupos guerrilhei-
ros FARC e ELN. Estes grupos, somados a outros de paramilitares e narcotraficantes, dominaram 
grandes áreas do interior e promoveram conflitos que acabaram por provocar o êxodo de milhares 
de famílias para as cidades, ocasionando um crescimento rápido e desordenado. (Taxas entre 4% e 
8% ao ano, superiores ao Rio de Janeiro, de 3% ao ano, no mesmo período).

Figura 8 – Cartéis de Medellin. 
Fonte:<www.google.com.br/sear-
ch?q=cartel+de+medellin&esp-
v=2&biw=576&bih=377&tbm=is-
ch&tbo=u&source=univ&sa=X&ve-
d=0ahUKEwiSx4blxavOAhVEIZAKHU-
PGBioQsAQIGw&dpr=1.25#imgrc=9YH-
LmLHVRHTKuM%3A> Concultado em: 
03/03/2016.
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1.2.2. O caso de Medellin

Medellín, a segunda maior cidade da Colômbia, com 2.368.282 hab. (2011) e área 
de 380,64 km², foi premiada em 2013 como “a cidade mais inovadora do mundo”, pelo Urban 
Land Institute.

A Colômbia vivenciou uma verdadeira guerra civil no período de 1948 a 1958 que mo-
tivou a morte de mais de 180 mil pessoas e teve como resultado a formação dos grupos guerrilhei-
ros FARC e ELN. Estes grupos, somados a outros de paramilitares e narcotraficantes, dominaram 
grandes áreas do interior e promoveram conflitos que acabaram por provocar o êxodo de milhares 
de famílias para as cidades, ocasionando um crescimento rápido e desordenado. (Taxas entre 4% e 
8% ao ano, superiores ao Rio de Janeiro, de 3% ao ano, no mesmo período).

A Constituição de 1991 consagrou no ordenamento jurídico colombiano o princípio da 
função social da propriedade, já presente em constituições anteriores, e adicionou a este o da função 
ecológica da propriedade. Estes são princípios fundamentais do Direito Urbanístico e do Direito Am-
biental, que consagram o conceito de que o direito de propriedade implica em obrigações e deveres, 
e é assegurado desde que, a propriedade cumpra uma função que harmonize o interesse individual de 
seu proprietário com o interesse coletivo expresso em norma legal. (BORRERO, 2003).

Os conceitos aplicados são relativos: à função social e ecológica da propriedade; à se-
paração do direito de propriedade do direito de construir; da ilegitimidade da auferição de rendas 
extraordinárias (mais valias); da distribuição equitativa de custos e benefícios de urbanização; da 
prevalência do interesse social sobre o particular; tudo é muito claro e presente em toda a formulação 
da lei e seus derivados. Um exemplo disso é a cidade de Manizales, com 400 mil habitantes, e que 
nos últimos três anos captou U$24,6 milhões de recursos por meio da “Contribuição de Melhorias” 
e investiu em obras rodoviárias e projetos de desenvolvimento urbano. (BORRERO, 2003).

Já dentro do conceito de Gestão Integral, em Medellín, questões como a governança, 
integração, mobilidade, redução da pobreza e da violência estão sendo focadas em um mesmo pro-
jeto espacial denominado UPI – um novo conceito de Projeto Urbano Integral que age juntamente 
com outros instrumentos como : o Plano de Ordenamento Territorial (POT) e o Plano Diretor de 
Áreas Verdes, e como resultado vem obtendo progressos na recuperação de bacias hidrográficas, 
áreas em risco ambiental, gestão do espaço público, habitação social e políticas mais eficientes de 
ocupação do solo. O conceito UPI abrange também as questões sociais: integração social – princi-
palmente dos jovens – redução da pobreza e da violência, educação e cultura popular.

A visão deste tipo de gestão, transversaliza todos os setores e permite um crescimen-
to sincronizado entre eles, mantendo um mesmo objetivo, bem como a troca de informações, 
fundamental para que a intersetorização se materialize fora do papel. Este foi um dos diferen-
ciais que garantiram o sucesso da transformação de uma cidade violenta em um lugar agradável, 

Figura 8 – Cartéis de Medellin. 
Fonte:<www.google.com.br/sear-
ch?q=cartel+de+medellin&esp-
v=2&biw=576&bih=377&tbm=is-
ch&tbo=u&source=univ&sa=X&ve-
d=0ahUKEwiSx4blxavOAhVEIZAKHU-
PGBioQsAQIGw&dpr=1.25#imgrc=9YH-
LmLHVRHTKuM%3A> Concultado em: 
03/03/2016.
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feliz e divertido para todos e todas as idades, contrariando os teóricos que não acreditavam na 
existência de solução para as cidades e para o meio ambiente.

A EDU “Empresa de Desarrollo Urbano del Municipio de Medellín” – é uma peça 
de capital importância na implementação da governança, porque é a figura responsável pelo de-
senvolvimento urbano da cidade e pela implementação dos planos urbanísticos e arquitetônicos, 
atuando na coordenação intersetorial e interinstitucional.  

Objetivos da EDU:
• recuperar os setores mais pobres da cidade que, até recentemente, eram domina-

dos por grupos paramilitares ou traficantes de drogas; 
• promover a participação dos cidadãos na construção da cidade. Dois processos têm 

destaque em Medellín, a construção e implementação participativa de Planos de De-
senvolvimento Local em cada região e o Orçamento Participativo da Cidade;

• trabalhar a integração, mobilidade, governança, redução da pobreza e da violên-
cia em um mesmo projeto espacial;

• oferecer desenvolvimento e prosperidade para toda a população;
• estimular o desenvolvimento econômico e a inovação;
• projetar a cidade regionalmente e globalmente;
• fortalecer instituições democráticas e facilitar a participação cidadã.
A transformação iniciou-se pela erradicação da violência, por meio da educação es-

colhendo como foco inicial as comunidades com os indicadores de violência mais altos, para 
os quais levaram espaços de convivência, cultura e lazer, onde escolas foram remodeladas e 
outras construídas novas, bem como imponentes parques e bibliotecas públicas.

Em 1992 Medellín era uma das cidades mais violentas do mundo e hoje o que ve-
mos todos os dias é o “metrocable” transportando 553 mil habitantes entre as diferentes áreas 
da cidade. Além disso: 
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• o sistema contribui para a redução de 175 mil toneladas/ano das emissões de 
CO2 da cidade; 

• a taxa de homicídios caiu quase 80% entre 1991 e 2010 atingindo 69,9 mortes 
por 100 mil habitantes;

• a linha de pobreza para o período entre 2002 e 2010 diminuiu em39%, passan-
do de 36,1% para 22%; 

• a indigência também caiu (em proporção menor), de 7,9% para 5,6% no mesmo 
período, alcançando uma redução de 29%, informações no site ““MEDELLÍN 
cómovamos 10 anos”, http://www.medellincomovamos.org.

Neste caso, a intersetorização funciona através de seus órgãos. Os Ministérios da 
Educação e da Cultura cidadã juntamente com INDER (Instituto de Esportes e Recreação de 
Medellín), cujo lema é “Para todos existe um lugar”. São os órgãos que estão executando a maio-
ria das iniciativas, da mesma forma que: 

• O Instituto Metropolitano de Tecnologia com subsídios para estudo e Ensino Superior.
• A Secretaria de Governo tem trabalhado a questão da convivência pacífica e por 

sua vez.
• A Secretariada Saúde tem trabalhado os programas da saúde sexual e reprodutiva.
• A Secretaria do Desenvolvimento Social dobrou seus esforços este ano. 
• A Secretariada Mulher tem implementado iniciativas que têm alto impacto sobre 

a juventude da cidade. 
• - A Secretária-geral desempenha um papel importante ao viabilizar iniciativas 

sobre os canais alternativos de comunicação e televisão comunitária.
Os temas de maior interesse dos Jovens Delegados: convivência/ participa-

ção cidadã / cultura / lazer / esportes e educação. O custo das ações priorizadas pelos jo-
vens: em 2006 foram estimadas em um valor de US$ 2.341.068.400,00; em 2007 foram  
US$ 5.827.624.000,00.
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Figura 9 – Medellín. Fonte: < https://twit-
ter.com/INDERMEDELLIN> Consultado 
em: 2016.

1.2.3. Gestão Cultural em Medellín

A preocupação com a Cultura e expressão artística da população também foram 
um diferencial que caracterizou Medellín. A política, administração pública, a economia e 
meio ambiente; todos são elementos importantes para a governança, mas considerando-se 
que todos eles são afetados pela cultura de um povo ou de um lugar, capaz de alterar-lhes 
os resultados, como pudemos observar anteriormente, é de vital importância inclui-los em 
todos os projetos e planos para obterem sucesso. Trabalhar a cultura é um grande trunfo para 
a governança de um lugar.

Porque cultivar a expressão artística de um lugar é uma estratégia muito eficiente 
quando se pretende despertar a identidade dos cidadãos com suas cidades, fazendo com que 
eles cuidem melhor delas. A identidade com os lugares também desperta no cidadão o senti-
mento de pertencimento, muito desejável para a sua saúde mental e seu equilíbrio psicológico,  
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Figura 9 – Medellín. Fonte: < https://twit-
ter.com/INDERMEDELLIN> Consultado 
em: 2016.

fazendo com que o mesmo se sinta acolhido, atenuando sua revolta com as diferenças ou in-
diferenças sociais e econômicas, sendo ambas causadoras de violência. O equilíbrio mental e 
psicológico pode também evitar doenças urbanas como estresse urbano e doenças degenerati-
vas. (Santana, 2007)

A Holanda se utiliza da identificação cultural como estratégia, para projetar suas no-
vas cidades com a finalidade de que elas sejam aceitas pelos futuros usuários e sintam-se bem. 
Também a China usa esta estratégia para projetar suas cidades novas, como é o caso de Lian 
Seng onde as medidas do desenho urbano são a expressão de suas convicções de harmonia com 
a natureza e busca da paz. (Hald, 2009)

A arte e a cultura são caminhos por onde a gestão pode avançar muito, pois é a voz do 
povo.  A arte por si mesma, caso da música, é um elemento que identifica povo e lugar, e quando 
usada com sabedoria cultiva sentimentos mais nobres e valores de raiz, além de trazer ótimos 
resultados no trato do desafio contra a violência.

Inserir a vida urbana no contexto verde e da natureza, qualidade de excelência do 
desenho urbano, além de atingir os benefícios materiais imediatos para o patrimônio cons-
truído, também produz resultados para o ser humano: conforto; saúde; bem-estar; equilíbrio 
psicológico e paz. 

Em termos de instrumentos de planejamento urbano, Mendellín, desde  1991, tinha 
a previsão constitucional para usar instrumentos que utilizassem a “mais valia” do solo urbano, 
como fonte de recursos para revitalizar a cidade, através da contribuição de melhorias, uma 
experiência incomum. (Salandia, 2011). Os resultados da transformação de Medellín foram no-
táveis, como apontou o Urban Land Institute em 2013 , quando foi premiada como “ a cidade 
mais inovadora do mundo”. Cabe lembrar que o principio de planejamento urbano é semelhante 
ao utilizado nas Operações Urbanas em São Paulo, ( Moreira, 2005). Porém os resultados são 
muito diferentes.
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Figura 10 – Paseo Peato-
nal Carabobo – Avenida 
Carabobo atravessa a 
cidade   passando por  
pontos turísticos impor-
tantes como: museus, 
hotéis e restaurantes e o 
calçadão. Foto de Alejan-
dro Echeverri.

Figura 11 – Cidade de 
Medellín - Mobilidade 
Urbana - Metrocable.  
Fonte :/www.google.
com.br/?gfe_rd=-
cr&ei=uRGlV4_rDIeX-
8QfepKegBg#q=me-
dellin+Colômbia> 
Consultado em: 07/2016.
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Figura 10 – Paseo Peato-
nal Carabobo – Avenida 
Carabobo atravessa a 
cidade   passando por  
pontos turísticos impor-
tantes como: museus, 
hotéis e restaurantes e o 
calçadão. Foto de Alejan-
dro Echeverri.

Figura 11 – Cidade de 
Medellín - Mobilidade 
Urbana - Metrocable.  
Fonte :/www.google.
com.br/?gfe_rd=-
cr&ei=uRGlV4_rDIeX-
8QfepKegBg#q=me-
dellin+Colômbia> 
Consultado em: 07/2016.
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1.2.4. Considerações

Em termos de instrumentos de planejamento urbano, Mendellín, desde 1991, 

tinha a previsão constitucional para usar instrumentos que utilizassem a “mais valia” do 

solo urbano, como fonte de recursos para revitalizar a cidade, através da contribuição de 

melhorias, . (Salandia, 2011). Os resultados da transformação de Medellín foram notáveis,  

como apontou o Urban Land Institute em 2013, quando foi premiada como “a cidade mais 

inovadora do mundo”. Cabe lembrar que o principio de planejamento urbano é semelhante 

ao utilizado nas Operações Urbanas em São Paulo, (Moreira, 2005). Porém os resultados 

são muito diferentes.

1.3. Certificação de Cidades “FGBCLG”

1.3.1. Experiência e resultados da Flórida Green Building Coalition Local   
Government

Na Califórnia já existia herança cultural advinda da ampla utilização de certificação, 

ou creditação para qualificação das edificações com atributos de sustentabilidade ambiental. O 

selo LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) orienta e atesta o comprometi-

mento que uma edificação deve ter com os princípios da sustentabilidade na construção civil 

antes, durante e depois de suas obras. O SELO foi criado em 2000 pelo USGBC - Conselho de 

Construção Sustentável dos EUA, e hoje é utilizado em 130 países de todo o mundo, conside-

rado a principal certificação de construção sustentável no Brasil, desde 2007. Este legado da 

cultura da certificação justifica em parte o surgimento do programa denominado Flórida Green 
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Building Coalition  que amplia e redimensiona a proposta do edifício para o âmbito da cidade, 

com o objetivo de ”construir uma cidade melhor em conjunto. ”

A certificação de cidades é uma das estratégias de premiação desenvolvida para im-

plementar nos Condados (municípios) da Califórnia uma gestão ambiental de excelência, como 

por exemplo: construções verdes; redução de gases poluentes e redução de consumo energético; 

preservação de patrimônio urbano público construído (calçadas) e verde; mobilidade urbana; 

conservação de patrimônio particular, casas e áreas verdes; controle e avaliação dos programas; 

educação da comunidade, da equipe técnica e da indústria. 

1.3.2. Histórico FGBC

O FGBC é uma organização sem fins lucrativos com a missão de promover a susten-

tabilidade, com benefícios ambientais, econômicos, e sociais, através de programas de CERTI-

FICAÇÃO de cidades, de âmbito regional e internacional. Fundada em 2008, teve como desejo 

a integração entre energia e meio ambiente, nas instancias federal / estadual / local e nas não 

governamentais também. Teve como missão reunir entidades com objetivos comuns de variados 

setores da sociedade civil, e interesses que se sobreponham, para desenvolver energia de forma 

integrada e soluções ambientais por todo o estado, bem como custeá-las. A certificação do mu-

nicípio lhe garante alguns benefícios como: modelos de tecnologia e know-how, engajamento 

em parcerias, fomento de negociações, financiamentos do governo (e não governamentais) para 

execução das obras, conforme veremos seguir. 

Na verdade, o programa FGBC foi uma concessão feita pelo Departamento de Ener-

gia dos EUA e financiada pelo Instituto de Energia da Florida. The Florida Solar Energy Center 

um instituto de pesquisa da Universidade da Florida, serviu como principal contratante entre 
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FGBC e Miami Dade Departament Environmental Resource Management, os quais foram se-
guidos por vários escritórios, empresas, profissionais liberais.

São elas: (Stephanie Thomas – Rees) Florida Solar Energy Center; (Ginger 
Adair) Volusia County Environmental Management; (JP Gellermann) St. Lucie County 
Extension Office; (Kevin Para) Veggie Oil Man; Volusia Green Government Committee; 
(Greg Blose, Executive Officer) Volusia Building Industry Association; (Katrina Locke) 
Lyonia Environmental Center Shannon Julien; (VP/Division Manager) Ecology at Environ-
mental Services; (Kira Lake) Florida Public Utilities; (Bill Gallagher), Solar Fit; (Eleanor 
Foerste), Osceola County Extension Office; (Mayor JonNetts and Denise Brevan) City of 
Palm Coast; (Mayor Richard Crotty and Lori Cunniff) Orange County; (Roz Veltenaar), e a  
University of Central Florida.

O padrão Verde do FGBC Governo Local, em essência é constituído por uma lista de 
critérios apresentada ao condado, podendo ele aderir ou não, e a cada uma é atribuído um valor 
de pontos. Um valor mínimo total de pontos é definido como um limite, 20% de pontos devem 
ser atingidos para que os governos locais sejam então certificados ou registrados como “governo 
verde local”, e quanto maior for a pontuação, mais fácil conseguir financiamento e investidores, 
quanto melhor for a qualidade de vida, mais atrativo ele fica para os moradores. Os níveis certi-
ficados são denominados como:

- Platinum (mais que 70% dos pontos).

- Ouro (51 a 70 % dos pontos alcançados).

- Prata (31 a 50% dos pontos alcançados).

- Bronze (21 a 30 % dos pontos alcançados).
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Um dos objetivos do FGBC é criar modelos exemplares de qualidade de vida nos 
municípios, organizados sob a forma de um Ranking. Os primeiros certificados foram:12

• (2009) Plantation; Tallahassee e Orlando ambos com nível ouro (42% de pontos). 
• (2012) Miami-Dade County – nível ouro com (57%de pontos); 
• Pinellas County – nível ouro com (52% de pontos). 
• (2012) Hollywood – nível bronze com (26% de pontos); 
• Palm Beach County – nível prata com (42% de pontos).13

1.3.3. As principais cidades certificadas pelo FGBC:

1.3.3.1. TAMPA nível ouro com (41% de pontos); Certificado: 1/22/09

A cidade de Tampa foi a segunda cidade a alcançar a ouro nível de certificação com 
uma pontuação impressionante de 41%. Como parte de seus esforços, a cidade oferece incen-
tivos para a construção comercial e residencial verde, bem como incentivos para a certificação 
Energy Star residencial. Seus programas de conservação da água são amplamente reconhecidos 
e incluem lavagem de carro e residências, a conservação através da educação, incentivos e des-
contos para baixo consumo. Eles também aplicam os princípios de Paisagismo do FGBC, utili-
zam manejo integrado de pragas para reduzir o uso de pesticidas, e têm realizado uma auditoria 
de energia em todas as instalações da cidade, em um esforço para medir e identificar os objetivos 
para reduzir o consumo de energia.

12  Fonte: Florida Green Building Coalition 2009, revision 12/03/2009, Florida Green Local Government 
Designation Reference Guide 

13  Fonte consultada em 29/05/2013: Local%20Govt%20v3%20Reference%20Guide%202009%20
12-3-09.pdf 

DOUTORADO LIGIA COMPLETO_GRAFICA.indb   53 29/08/2016   11:37:32



54

1.3.3.2. TALLAHASSEE nível ouro (42% de pontos);  Certificado: 12/12/07; Atualizado em: 1/5/09 

A cidade de Tallahassee continuou a demonstrar liderança no “Governo Local Gree-
ning” no estado da Flórida. Originalmente certificada no nível prata em dezembro de 2007, dentro 
de um ano a cidade teve um upgrade perseguido e alcançando nível ouro FGBC Certificação Verde 
Governo Local, a pioneira a atingir este nível. Tallahassee organiza regularmente treinamentos 
de edifícios verdes com objetivo educacional, e inclui princípios verdes na orientação de novos 
funcionários, fornecendo informações sobre os recursos de economia de energia disponíveis, dire-
trizes de reciclagem e opções alternativas de descarte e os incentivos correspondentes. Tallahassee 
promove e acompanha o ecoturismo, e aplica princípios Paisagismo FGBC em suas instalações. 
Como utilidade pública a cidade de Tallahassee oferece energia verde, créditos de energia renová-
vel e incentivos de geração distribuída 14. A cidade também incentiva o descarte correto de resíduos 
perigosos pelos participantes gratificantes com descontos de utilidade e de poupança de energia 
lâmpadas fluorescentes compactas, e opera estações de abastecimento alternativas.

1.3.3.3. TAMARAC nível ouro (41% de pontos);  Certificado: 5/19/08; Atualizado em: 04/05/2010

Originalmente certificada em 19 de maio de 2008, com 31 por cento (nível Prata), a 
cidade de Tamarac continua a demonstrar o seu compromisso para a sustentabilidade, aumentan-
do as estratégias ambientais e atividades que lhe garantiram a designação do nível Ouro FGBC 
em 4 de maio de 2010. O comprometimento de Tamarac com a gestão ambiental de excelência 
é comprovado por sua Prevenção contra o crime através de projeto ambiental (CPTED); pelos 

14 . A energia distribuída é um benefício adicional que aproxima o consumidor final da geração, dando as 
pessoas mais opções e flexibilidade para gerar e controlar a energia elétrica, quando e onde ela for necessária 
Cogeração de energia.
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programas de educação dos cidadãos sobre a qualidade da água, fonte e conservação, pelos bi-
cicletários novos em todos os equipamentos públicos, em um esforço para encorajar ciclismo 
como meio de transporte. Além disso, muitas das medidas de Tamarac nas ruas e instalações 
foram certificados como Paisagens de Excelência.

1.3.3.4. PALM COAST nível ouro (45% de pontos); Certificado: 2/20/09; atualizado em: 2/23/10

Originalmente certificada no nível prata com 25 %, Palm Coast alcança nível ouro 
com 45 %, através do processo de atualização em março 23, de 2010. A cidade de Palm Coast 
incentiva a conservação da água, exigindo desenvolvimentos para incluir vegetação nativa e 
tolerante à seca (pelo menos 50%) em planos de paisagem. Minimiza a quantidade de cloro em 
suas piscinas comunitárias. Coordena a rede de mobilidade da cidade com bicicleta e pedestre, 
no processo de planejamento de transportes. Palm Coast usa suas receitas de reciclagem para 
financiar diretamente os programas especiais de reciclagem, educação verde e publicidade, in-
cluindo eventos da árvore de Natal (reciclagem), oficinas de sustentabilidade e celebração da 
cidade no Dia da Árvore. Palm Coast recebeu o Prêmio de Excelência pelo Departamento de 
Proteção Ambiental da Flórida (DEP FL) para a gestão dos recursos hídricos.

1.3.3.5. DUNEDIN nível: ouro pontos: 47% Certificado: 12/19/07; Atualizado em: 10/6/11

A cidade de Dunedin tem proteção ambiental incorporada no seu plano global da cidade, 
tornando-se um Parceiro Energy Star, e através da empresa concessionária local, que oferece audi-
torias energéticas e oficinas para o público. Uso de Monitores de Dunedin e de faixas em edifícios 
da cidade em busca de oportunidades de conservação e aumento de eficiência nas áreas de uso de 
energia, consumo de água, redução de resíduos sólidos e reciclagem. A cidade converteu 23 sinais 
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de trânsito para a tecnologia LEED, economizando em média, 23.000 dólares por ano. Ela também 

construiu um Centro Comunitário 43.000 m2 com certificação de programas de educação e atividades 

recreativas. Ela iniciou a Série Seminário de Sustentabilidade para ensinar técnicas de moradores de 

conservação com o objetivo de estimular mudanças de comportamento. Tópicos do seminário in-

cluem a conservação de energia, reciclagem, compostagem, poupança de água e muito mais. Há um 

processo de acompanhamento para cada seminário visando mudança de comportamento. Dunedin 

também ensina consumo seletivo que não prejudique o ambiente, técnicas de redução de resíduos e 

oficinas de reciclagem para as empresas locais, e oferece bicicletários em todos os equipamentos pú-

blicos. A cidade expandiu sua coleta seletiva de aparelhos de grandes dimensões e recolheu e reciclou 

mais de 50.000 quilos de lixo eletrônico por meio desse programa. Dunedin também desenvolveu e 

promulgou políticas e regulamentos para realizar alguns objetivos ambientais. 

Alguns de seus resultados:

• Recebeu “Flórida-Friendly Landscape Certification” para parques da cidade; 

• Promulga incentivos de construção verde, bônus para maior densidade, e exigên-
cia de redução de 25% dos estacionamentos;

• Oferece taxa de licença e descontos a construtores que certificam seus projetos de 
acordo com o Green Flórida Building ou padrões LEED; 

• Em parceria com a Habitat for Humanity para construir casas populares com 
certificação verde para famílias de baixa renda; 

• Oferece um workshop anual para educar a comunidade sobre o programa de  
Dunedin edifício verde; 

• Oferece publicidade de rua no site da cidade para projetos de construção verde; 
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• Requer mitigação para o consumo de habitat natural ou recursos convertidos 
para armazenamento de fotos digitais para minimizar o desperdício de proces-
samento de fotos; 

• Instaladas estações de reciclagem em todas as áreas da cidade.

1.3.4. Consulta prática do guia do FGBC - No Item L

 A seguir fizemos uma consulta ao guia de referência do FGBC15 para mo-
nitoração de problemas ocorridos na escala do pedestre folheando o guide e escolhendo o  
item L -PLANEJAMENTO E ZONEAMENTO como exemplo.16

Este guia é utilizado pelos municípios interessados em certificar-se, sendo esta sua 
principal função, orienta-los como podem pactuar com a adoção das medidas sugerdas, e con-
correr à obtenção dos benefícios como tecnologia para os procedimentos, parcerias com outros 
municípios que já tem experiência, recursos para realiza-los em sistema de cooperação, sistema 
de geoprocessamento de informações (GIS) articulado ao monitoramento por GPS. 

A cidade que escolher este “Item L” poderá obter todos os benefícios acima citados 
inclusive indicadores como instrumentos de controle e orientação dos tomadores de decisão do 
Conselho Local. O guide sugere a cidade de Tampa como exemplo e sugestão para composição 
de cooperação.

Abaixo segue a transcrição e tradução do texto original do guide FGBC, 3ª Edição, 
(Florida, USA) Item L - planejamento e zoneamento. Explica como deve ser o procedimento 
para o município conseguir obter os créditos.

15 Fonte: Florida Green Building Coalition © 2009 Page R-2 Rev 12/3/2009 Florida

16 http://www.floridagreenbuilding.org/files/1/File/Standard_Govt/Version3/Green%20Local%20Govt%20v3%20
Reference%20Guide%202009%2012-3-09.pdf - consultado em 29/05/2013
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Tabela de conteúdo – FGBC Reference Guide

A – Administração ............................................................................................... R03

B – Agricultura e Serviço de Extensão ................................................................ R09 

C – Construção e Desenvolvimento .................................................................... R12 

D – Desenvolvimento Econômico / Turismo ...................................................... R18 

E – Gerenciamento de Emergência / Segurança Pública .................................... R21 

F – Concessionária de Energia ............................................................................ R25 

G – Moradias / Serviços Humanos ...................................................................... R29 

H – Recursos Humanos ....................................................................................... R32 

I – Serviços de Informações ............................................................................... R34 

J – Gerenciamento de Recursos Naturais/Ambientais/Proteção ........................ R37

K – Parques e Recreação ..................................................................................... R42

L – Planejamento e Zoneamento ......................................................................... R45

M – Portos e Marinas ........................................................................................... R48

N – Avaliação de Propriedades / Impostos .......................................................... R55

O – Público .......................................................................................................... R52

P – Trabalho Público e Engenharia ..................................................................... R55

Q – Quadro Escola ............................................................................................... R60

R – Resíduos Sólidos / Água .......................................................................... R66/72

Figura 12 –  Florida Green Building Coali-
tion. Fonte: http://floridagreenbuilding.org.
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Credito 1: Monitorar e acompanhar o edifício verde dentro da cidade / conselho. 

Atividade: Desenvolver um sistema de indicadores comunitários sustentáveis relacionadas com 
o planejamento do governo local. (1 ponto). Ligação de indicadores a um sistema GIS. (1 ponto). 
Assistência a outros departamentos com o acompanhamento de indicadores relacionados com a sua 
função. (1 ponto por cada departamento – máximo 5 pontos).

Abordagem: Sistema de indicadores comunitários com pelo menos 10 indicadores relacio-
nados com o desenvolvimento da construção verde. Indicadores por exemplo incluem quilô-
metros percorridos pelos veículos por dia, número de viagens feitas de pedestres por dia (sem 
automóvel usado), a cobertura da rede de pedestres, orientação solar adequada de ruas, etc. 
Conseguir pontos adicionais para articular os indicadores a um Sistema de Informação Geo-
gráfica para a facilidade na avaliação áreas que precisam de atenção. Utilizar recursos para 
ajudar outros departamentos, com a criação, controle e uso de indicadores funcionalmente 
relacionados. 

Documentação sugerida: Lista de indicadores utilizados em Enviar, e como eles são usados 
para fins de planejamento. Descreva se um sistema GIS é usado em conjunto com esses in-
dicadores, e se o conhecimento sobre esse sistema de planejamento foi estendido para outros 
departamentos.

Benefício: Indicadores de rastreamento relacionadas à construção verde podem ajudar no estabele-
cimento de metas futuras relacionadas com a gestão ambiental dentro da cidade / conselho.

Recursos: City of Tampa indicadores comunitários Relatório17 Orange County Indicadores Relató-
rio http://www.hciflorida.org/library/pdfs/Legacy% 20Report.pdf

17 . http://sustainable.state.fl.us/fdi/fscc/news/wkshp/or1199/indexrpt.pdf

Figura 12 –  Florida Green Building Coali-
tion. Fonte: http://floridagreenbuilding.org.
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Crédito 2: Preservar / melhorar o turismo do pedestre dentro da cidade / reduzir os gases 

efeito estufa. 

Atividade: Manter um coordenador bicicleta / pedestre na equipe. (1 ponto). – Implementar 

FDOT “12 Passos para Comunidades de percorrer” no processo de planejamento. (2 pontos). – 

Projeto rua saudável é a política oficial do governo local. (1 ponto)

Abordagem - Bicicleta (coordenador) deve desenvolver toda uma revisão do planejamento 

da cidade - O pedestre deve ser uma posição pessoal o tempo inteiro e individual. – Incenti-

var a habilidade de caminhar, minimizando a largura da rua através da adoção de programa 

FDOT e / ou “Diretrizes de Design rua para Bairros Saudáveis” Ganha 1 ponto para a apli-

cação de 8 dos 12 passos, e 2 para aplicação de todos os 12 passos na transformação de uma 

comunidade tranquila.

Documentação sugerida: Enviar nome do membro da equipe e uma breve descrição do tra-

balho. Descreva como as recomendações FDOT são consideradas para fins de planejamento. 

Enviar uma descrição e exemplos de práticas implementadas, das “Diretrizes de Design rua por 

Bairros Saudáveis”.

Benefício: Ao fornecer meios adequados de viagem pedestre, milhas de veículos podem ser 

reduzidos, contribuindo assim com a prevenção da poluição do ar.

Recursos: Brevard County Bicycle Program / Pedestrian18 FL Departamento de Transporte Co-

18 . http://www.brevardmpo.com/bike-ped-trails/Bike_Ped.htm
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munidades tranquilas: 12 passos para programa eficaz. 19 Projeto da Rua Saudável 20

Crédito 3: Edifício verde incorporada na cidade / conselho processo de planejamento.

Atividade: Desenvolver os limites da área urbana (1 ponto) e manter as fronteiras sem 

alterações (3 pontos). – Incentivar de uso zoneamento misto / desenvolvimento. (1 pon-

to) – Manter ou reduzir net superfície impermeável por meio de decisões de zoneamento.  

(1 ponto)

Abordagem: Limitar a expansão através do desenvolvimento de um limite de área urbana 

baseado o limite da infraestrutura da cidade. Manter o limite de serviços urbanos entre os 

ciclos de plano abrangente. Não permitir uso único de zoneamento ou parcelamento para 

projetos de mais de 10 hectares. Não permitir o aumento da quantidade de superfície imper-

meável, construindo de novos parques de estacionamento, ou permitir a coparticipação de 

outra atividade mitigadora / controles apropriados.

Documentação sugerida: Apresentar serviços urbanos atuais e históricos mapas de contor-

no. Enviar mandato ou decreto relacionado ao zoneamento de uso misto e novas áreas de 

estacionamento. 

Benefício: Tomar decisões apropriadas quando se trata de zoneamento e rezoneamento pode 

ser aproveitado para ajudar alcançar as metas verdes do governo local, limitando a expan-

são, o desmatamento, a destruição do habitat dos animais selvagens e de produção de gás 

de efeito estufa. 

19 , 12 passos para programa eficaz  -http://www.dot.state.fl.us/safety/ped_bike/brochures/pdf/

20 . Projeto da Rua Saudável http://www.walkable.org/
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1.3.5. Comentários

Pontos fortes do processo de certificação de cidades do FGBCLG na Florida.

Principalmente nos casos dos municípios onde a graduação atingida foi OURO, 

é preciso considerar que o nível de intervenção é bastante avançado conforme se verifica na 

listagem de ações ocorridas nas cidades, e os resultados detalhados. As adesões dos municí-

pios ao programa ocorreram mais de uma vez e à medida que eles apresentam os resultados 

vão subindo de categoria, de prata para ouro, e assim por diante, quanto melhor fica a qua-

lidade de vida, mais atrativa ela se torna e mais investimentos o município consegue junto 

aos bancos ou outros investidores.

As metas são assumidas voluntariamente pelos municípios, incluindo racionali-

zação energética, paisagismo, reciclagem, tratamento de resíduos sólidos, despoluição do 

ar, etc. Para formar uma nova mentalidade sustentável investem em educação ambiental, 

requalificação de funcionários e campanhas para mudança de habito de consumo.

Para que um município seja certificado como “ouro”, é pressuposto que este 

já tenha cumprido a maioria das exigências de planejamento das suas atividades bási-

cas, pré-requisito para que ele obtenha recursos e financiamento para as etapas seguintes, 

mais sofisticadas, criando um ciclo que vai aprimorando a qualidade de vida inclusiva e  

sustentável.

 Para avaliarmos com mais precisão o nível de resultados atingido por este 

processo observamos na transcrição do Guide FGBC LG, no item L, referente ao tópico 

Planejamento Urbano, quais as regras necessárias para o município conseguir os créditos.   

A chamada do crédito 1 exige  a implantação de um sistema de redes de informações, basea-

do em indicadores comunitários. Indicadores por exemplo que incluam quilômetros percor-
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ridos pelos veículos por dia, número de viagens feitas de pedestres por dia (sem automóvel),  
cobertura da rede de pedestres, orientação solar adequada nas ruas, e até articulação dos 
indicadores a um Sistema de Informação Geográfica ( GIS ) para a facilidade de  avaliação 
em  áreas que precisam de atenção, ou degradadas. 

A chamada do credito 2 diz respeito à implantação das bicicletas como transpor-
te alternativo e não poluente, e de tal forma oficializaram uma política publica no governo 
local, com um coordenador que deve rever todo planejamento da cidade, priorizando o pe-
destre  e incentivando a habilidade de caminhar – Diretrizes de design por bairros saudáveis 
e ruas saudáveis.

O credito 3 cuida de incentivar os edifícios verdes da  escala local, de forma 
integrada com o planejamento de toda área urbana. Limitam a expansão da área urbana 
baseada  no limite da infraestrutura da cidade. Eles mantêm o limite de serviços urbanos 
entre os ciclos de plano abrangente. Não permitem zoneamento segregado ou parcelamento 
do solo para projetos de mais de 10 hectares, adotam o zoneamento misto. Não permitem o 
aumento da quantidade de superfície impermeável, construindo novos parques /estaciona-
mento, e permitem a coparticipação de outra atividade mitigadora dos carros ou controles 
apropriados para este fim.

Podemos concluir que o processo de creditação utilizado pelo FGBC  para produ-
zir o bem comum esta presente na pequena escala das calçadas e do pedestre, com requintes 
até de prever momentos de abrigo para sol nas calçadas, paisagismo, etc.... Simultaneamen-
te esta integrado com planejamento de toda a cidade, em larga escala, e aciona as políticas 
publicas que dela partem em direção da escala local, contemplando o verde, a sustentabi-
lidade, o pedestre, a mobilidade, as bicicletas, o livre caminhar, as calçadas, em suma: os 
principais componentes da qualidade de vida.  
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1.4.  Programa Cidades Inovadoras 2030 – Todos pelo bem estar.  
(Exemplos: Curitiba, Londrina e Cascavel)

Não é de estranhar que um projeto avançado como este, que se apresentará a 

seguir, tenha acontecido em Curitiba, uma cidade com décadas de história de planejamento 

urbano, a influência do prefeito Jaime Lerner, consultor internacional sobre mobilidade 

urbana e fundador do Instituto de Planejamento Urbano de Curitiba, IPUC e presidente da 

UIA, União Internacional dos Arquitetos (2002/2005).

Denominado de CIDADES INOVADORAS 2030, o programa nasceu da visão 

de transformar o desenvolvimento do estado do Paraná em desenvolvimento sustentável até 

o horizonte de 2030. 

Na verdade, este programa é sequência e consequência dos bons resultados obti-

dos em iniciativas anteriores, iniciadas em 2005 com o trabalho de identificação de oportu-

nidades de setores e áreas industriais para serem desenvolvidos, e caracterizados por terem 

potencial promissor para o Estado. O trabalho resultou no mapeamento das Rotas Estraté-

gicas para o Futuro da Industria Paranaense, destacando as 12 principais que seriam imple-

mentadas até 2018. 

Durante esta trajetória perceberam a necessidade da integração do tecido industrial 

entre si, e também a necessidade de preparar um ambiente urbano inovador e capaz de propiciar 

o florescimento dessa indústria, compatível com uma ótima qualidade de vida para seus cidadãos 

e para atrair, reter e desenvolver pessoas, empresas e investimentos focados em inovação. Houve 

então a necessidade de impulsionar o Planejamento Urbano para que ele pudesse trabalhar estas 

metas de longo prazo, notoriamente um grande desafio porque os períodos políticos duram 4 anos 

e os políticos preferem as metas de curto prazo que produzam resultado imediato, ainda dentro do 
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seu mandato. Para tanto, adotaram a prospectiva como uma metodologia que se baseia no estudo 
inicial das tendências que nortearão o estabelecimento de visões sobre o que se deseja para a cidade 
e também a forma como alcançá-las. 

A construção das metas de longo prazo do Programa Cidades Inovadoras foi feita em 
conjunto pela FINEP em parceria com o SESI e SENAI do Paraná, e também com a Fundação 
Observatório de Prospectiva Industrial (FOPI), espanhola, juntaram equipes com Observatório 
de Prospectiva Tecnológica do SENAI e Observatório de Prospecção e Difusão das Iniciativas 
Sociais do SESI.

Através da FINEP o governo brasileiro aporta investimentos do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID) e Banco do Nordeste, da ordem de R$ 170 milhões. Ela é responsável pela 
seleção dos melhores projetos e até agora, já tem aprovados 11 fundos que estão em funcionamento 
e pretende aprovar mais 12.

Firmaram o conceito de que: “cidade é o espaço privilegiado para o desenvolvimento 
da humanidade e da economia”. Por isso, do ponto de vista humano, a cidade pode ser conside-
rada como um agregado de redes sociais que compartilham um mesmo espaço físico e, do ponto 
de vista econômico, a cidade é um nó de uma rede global que une negócios, ideias, estratégias 
e serviços.

Curitiba foi escolhida como exemplo, com vistas a desenvolver e a aplicar a 
metodologia de reflexão prospectiva, para influenciar os planejamentos dos governos lo-
cais e para inserir as cidades e as empresas paranaenses no mapa da inovação sustentá-
vel mundial. E para que ela se transforme nesta cidade com espaços flexíveis, sustentá-
vel e que aporte valores aos seus cidadãos, seu planejamento deverá ser a resultante da 
combinação de dois fatores: a visão de seus administradores e o sonho de seus cidadãos.  
Objetivamente deve promover a criatividade do cidadão, dos gestores, de suas empresas e 
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incentivar a cooperação entre eles, transformando a inovação em um processo estratégico 
para atingir a melhoria do bem-estar do cidadão. Mas como fazer isto? 

Em Curitiba foram adotadas as seguintes 12 políticas:

1. mantendo a coesão social e a igualdade; 

2. com desenvolvimento sustentável e crescimento econômico a partir de perspec-
tivas locais e globais; 

3. com gestão do meio ambiente em toda sua amplitude;

4. com a gestão da agua como recurso precioso em escala global; 

5. racionalizando consumo energético e os preços da energia;

6. com moradia digna; 

7. com conectividade;

8. com mobilidade e transporte público efetivo;

9. marca da idade- city branding (sua vocação);

10. com transparência: dialogo entre cidadãos e governantes;

11. com segurança pública;

12. com eficiência e efetividade em serviços públicos obtida por meio da des-
centralização, da privatização e da externalização; governo eficaz e foco no 
cidadão. 

De acordo com o método da prospecção, foram escolhidos pela prefeitura os 12 eixos 
estruturantes para Curitiba que irão nortear as medidas do planejamento urbano até 2030. O item 
9, marca a vocação da cidade, suas tendências, ou seja, onde serão concentrados os esforços con-
juntos: Educação, Sustentabilidade, Tecnologia e Cidadania plena. (SENAI PR, 2010)21

21 FONTE www.fiepr.org.br/observatorios email - observatoriosenai@fiepr.org.br
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1.5. Programa do Banco Mundial para Cidades

Na hora exata em que o capital internacional se dá conta de que a transição para 
uma economia verde é capaz de lhe abrir espaço, ele passa a ser indutor de mudanças, assu-
me compromissos e pactos, financia, proporciona condições para que se realizem e até virar 
prêmio Nobel. Exemplo disso foi o sucesso do Protocolo de Montreal, favorável à extinção 
dos aerossóis, (gases SDOs) destruidores da camada de ozônio. Como o movimento foi 
apoiado por multinacionais como a Dow Chemical Company e outras, que vislumbraram 
maiores ganhos para o seu negócio, restou como certo o sucesso total da campanha e o 
prêmio Nobel do ano que foi para os cientistas que descobriram a destruição da camada de 
ozônio da Terra. 

Neste mesmo sentido agem os grandes Bancos Mundiais quando manifestam seu 
interesse pelas cidades, como sendo “ bom negócio”. O presidente do Banco Mundial, Jim Yong 
Ki, em entrevista (25 setembro de 2013) ao News of The Dead of Nelson Mandela, anunciou 
o novo projeto do GRUPO denominado LC2, Low Carbon Livable Cities, uma iniciativa que 
avança além das anteriores, cuja perspectiva era apenas a redução de emissões de gases, porque 
pretende dar suporte, durante 4 anos, para 300 maiores cidades do mundo que tenham intenção 
de executar um planejamento para seu desenvolvimento sustentável.22 

O Banco Mundial parte do princípio que as cidades oferecem uma oportunidade 
única para combater as alterações climáticas, que constituem o maior desafio econômico da 
atualidade, “ uma questão econômica com potencial para colocar a prosperidade fora do alcan-
ce de milhões de pessoas”. Então, o primeiro passo indicado pela equipe técnica, baseou-se na 
descoberta de que 20% das 150 maiores cidades do mundo não dispõem nem de dados básicos 

22 . Fonte (www.worldbank. org/en /news /feature/2013/09/25/planning-financing-low-carbon- cities).
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para tratar efetivamente da redução do carbono, então a solução do Banco foi construir essa base 
de evidências, em conjunto com parceiros como a REDE C40; ICLEI; WRI e outros - ou seja, 
inventaram uma nova metodologia que permite quantificar a emissão de gases efeito estufa em 
uma determinada cidade, associado à atividade econômica e ao consumidor: The Global Proto-
col for Community Scale Emissions.

Paralelamente estão desenvolvendo um programa de acreditação para treinar 
funcionários municipais e os profissionais do setor privado para realizarem os inventários 
dos gases efeito estufa, baseados neste método, com o intuito de transparência instantâ-
nea do perfil de emissões de uma cidade, identificando quais as políticas públicas e quais 
investimentos serão melhores para atingir a meta de redução plena das emissões. Para o 
Banco Mundial o planejamento eficiente é apenas uma parte da solução, é preciso avançar 
e facilitar os financiamentos para o setor privado custear a execução das tais mudanças.  
As pesquisas técnicas indicaram que entre as 500 maiores cidades do mundo, apenas 4% 
delas têm crédito financeiro no mercado internacional, e 20% tem crédito no mercado fi-
nanceiro local. A transparência resultante da aplicação da nova metodologia libera e facilita 
muito os financiamentos para o setor privado. E para cada dólar investido em qualidade de 
crédito para o desenvolvimento sustentável de uma cidade é certo mobilizar mais de $ 100 
dólares em financiamentos para o setor privado. 

Para a vice-presidente do Banco Rachel Kyte o que condicionará os governos a 
encontrarem o caminho para a redução das emissões de carbono são 3 fatores: competitivi-
dade, crescimento e saúde pública. Neste intuito foi criado o programa Credit worthiness 
City, para ajudar diretores financeiros de uma cidade a revisar seu sistema de gestão de 
receitas municipais e dar os primeiros passos para se qualificar em uma classificação entre 
municípios, que concorrem para obter benefícios dos investidores privados. Um ranking 
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de cidades e mais um mecanismo para reunir oportunidades de financiamento. A primeira 
reunião foi em 19/10/2014 em Nairobe, no Quênia.23

A teoria de Harvey (2014): “Poderíamos desligar o capitalismo desligando as cida-
des. Se as cidades não funcionam, o capitalismo não funciona”.

David Harvey afirma no livro Cidades Rebeldes (2014) que o papel da propriedade 
e da terra foram muito importantes na acumulação de capital, assim como o uso do capital exce-
dente foi o impulso para construir as cidades e a construção de grandes projetos urbanos. 

A urbanização tem um grande papel na acumulação de capital e por esta razão a urba-
nização deve ser vista sob uma perspectiva de como gerenciar o conflito de classes. E a pergunta 
que persiste é: “Por que não paramos de falar sobre a produção de coisas e começamos a falar 
sobre a produção de cidades? ”

Principalmente quando no início deste século, se tem em vista que a cidade seja 
um dos grandes locais de conflitos de classe, conflitos que questionam a forma como ela 
é produzida e reproduzida, sobre a produção pré-produção dos espaços públicos urbanos e 
sua mobilidade.

A crítica de Harvey faz todo sentido ser citada neste trabalho, objetivando o diagnós-
tico e interpretação da realidade que vivemos, identificando os fatos e suas origens, porém não 
é, necessariamente preciso, que se adote como solução uma cidade socialista. O item anterior 
apresenta algumas das muitas formas alternativas, e exitosas para resolver as questões locais das 
cidades, principalmente no quesito sustentabilidade ambiental do planeta. 

Isso ficou muito visível no peso que teve o 11 de setembro, quando Nova Iorque pa-
rou, não era possível ir para o centro, atravessar as pontes, não era possível mover-se. Três dias 
depois, certamente as pessoas perceberam fortemente que, se isso continuasse, o capitalismo es-

23 . FONTE http://blogs.worldbank.org/sustainablecities/ (visitada em maio de 2013) 
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taria acabado. Então o prefeito anunciou: “pegue seu cartão de crédito, vá fazer compras, vá para 
a Broadway, comece a fazer coisas, temos de manter a cidade em movimento, ou começaremos 
a fechá-las. ” Foi um momento muito tenso na maior cidade dos EUA.

A teoria de Harvey fica demonstrada pelo interesse do Banco Mundial pelas cida-
des no limiar deste século XXI, e o interesse do grande capital em investir no planejamento 
das cidades como um produto, se justifica dentro da lógica capitalista – a cidade é a pedra 
fundamental do capitalismo. 

O capitalismo trata a cidade porque ela está dentro de sua lógica, mas existem 
outras lógicas que validam repensar as cidades em que vivemos e pelas quais vivemos, 
como por exemplo: melhorar a qualidade de vida urbana com o foco no bem comum, dando 
acessibilidade a todos e inclusão social. É o exemplo pretendido pelo Programa utilizado no 
estado do Paraná, desde 2005, “Cidades Inovadoras 2030”. Então é possível fazer, algo não 
necessariamente do mesmo modo ou pelas mesmas razões pelas quais foi feito, mas vemos 
o resultado de quando isso é feito.

1.6. Programa Cidades Sustentáveis - Rede Nossa São Paulo

O programa cidades sustentáveis (PCS)24 da Rede Nossa São Paulo, Rede Social 
Brasileira por Cidades Justas e Sustentáveis e do Instituto Ethos, é importante iniciativa local em 
busca de cidades mais sustentáveis.

Segundo dados da Organizações das Nações Unidas (ONU), entre 2007 e 2050, o 
número de habitantes nas cidades do planeta terá um aumento de 3,1 bilhões de pessoas. Esta 
migração trará consigo uma carga cada vez maior sobre a infraestrutura, os serviços governa-
mentais, os recursos naturais, o clima e muitos outros aspectos fundamentais para a qualidade de 
vida nas áreas urbanas, uma das taxas mais elevadas na região.

24 . http://www.cidadessustentaveis.org.br/institucional
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Na América Latina, 75% da população vive em áreas urbanas, o que, em núme-
ros absolutos, se traduz em 375 milhões dos 500 milhões de habitantes da região. Deste total, 
120 milhões vivem abaixo da linha de pobreza. Muitos desafios enfrentados hoje pela América  
Latina irão se repetir, em escala ainda maior, na África e na Ásia nos próximos anos. É possível 
que as soluções latino-americanas aplicadas para enfrentar tais desafios possam ser reproduzi-
das. O índice de urbanização brasileira foi o maior em toda a América Latina, entre 1970 e 2010. 
Hoje 86,53% da população brasileira é urbana!

O Brasil, nas últimas décadas, apresentou alta taxa de crescimento populacional 
e sofreu processo de urbanização acelerada, principalmente a partir dos anos 60 do século 
XX. A quantidade de cidades criadas se multiplicou e já chegou ao universo de mais de cinco 
mil prefeituras em todo o País, sendo a maior parte delas criadas nos últimos 30 anos.

Neste cenário, cada vez mais aumenta a consciência de que não é possível à huma-
nidade permanecer com o atual modelo de desenvolvimento. Temos de criar a transição para um 
desenvolvimento sustentável, que integre as dimensões social, ambiental e ética, baseado em 
uma economia que seja includente, verde e responsável.

Não há melhor lugar para exercitar essa agenda do que os centros urbanos. É nas ci-
dades que ocorre o consumo da quase totalidade dos produtos e serviços que utilizam materiais 
e recursos provenientes do meio ambiente. A desigualdade nas cidades está na origem de todos 
os problemas que afetam a qualidade de vida da população. Implementar ações para diminuir 
a desigualdade e ocupar todo o território com equipamentos e serviços públicos de qualidade, 
deve ser a prioridade da sociedade e dos gestores.

E é justamente neste contexto, para sair da teoria à prática, que foi criado no Brasil 
o “Programa Cidades Sustentáveis (PCS)”, que reúne uma série de ferramentas, inclusive indi-
cadores, que vão contribuir para que governos e sociedade civil promovam o desenvolvimento 
sustentável nos municípios brasileiros.
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Uma realização da Rede Nossa São Paulo25, da Rede Social Brasileira por Cidades 

Justas26 e Sustentáveis e do Instituto Ethos27, o programa oferece uma plataforma que funciona 

como uma agenda para a sustentabilidade, incorporando de maneira integrada as dimensões so-

cial, ambiental, econômica, política e cultural e abordando as diferentes áreas da gestão pública 

em 12 eixos temáticos. A cada um deles estão associados indicadores, casos exemplares e refe-

rências nacionais e internacionais de excelência.

1. Melhor mobilidade, menos tráfego.

2. Ação Local para saúde.

3. Do local para o Global.

4. Governança.

5. Bens naturais comuns.

6. Equidade, justiça social e cultura de paz.

7. Gestão local para a sustentabilidade.

8. Planejamento e desenho urbano.

9. Cultura para a sustentabilidade.

10. Educação para a sustentabilidade e Qualidade de Vida.

11. Economia local dinâmica e sustentável. 

12. Consumo responsável e opções de estilo de vida.

25 . http://www.nossasaopaulo.org.br

26 . http://www.rededecidades.ning.com

27 . http://www.ethos.org.br
Figura 13 – Programa Cidades Sustentáveis. 
Fonte: www.cidadessustentáveis.org.br.
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É mais uma forma de criar um novo padrão de desenvolvimento baseado em susten-
tabilidade, nova relação dos cidadãos com a política, os candidatos assumindo compromissos 
concretos e os cidadãos acompanhando os resultados desses compromissos. Um novo desenho 
institucional de desenvolvimento para as cidades brasileiras.

 No capitulo a seguir todo o histórico das Operações Urbanas em São Paulo, um tipo 
especifico de parcerias público privadas com objetivo de construir a cidade. 

Figura 13 – Programa Cidades Sustentáveis. 
Fonte: www.cidadessustentáveis.org.br.
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tulocapí Planejamento urbano em São Paulo e as 
Operações Urbanas Faria Lima

2.1. Planejamento Urbano em São Paulo e as parcerias Público Privadas  
– Conceito

As Operações Urbanas são instrumentos de planejamento urbano que vem sendo 
muito utilizadas pelo poder público desde a última década do século passado, em São Paulo e 
em todo o país, com certas ressalvas, quanto a sua eficácia. O instrumento incide em várias áreas 
da cidade, simultaneamente, tanto em áreas valorizadas pelo mercado imobiliário quanto em 
outras áreas subutilizadas, áreas de evasão, áreas degradadas, mas com alguma infraestrutura 
aproveitável.

Este instrumento permite à administração pública municipal estabelecer parcerias 
com o setor privado, tendo como base às legislações vigentes que regem a construção civil local, 
mediante a outorga onerosa de potencial construtivo adicional. Os recursos provenientes destas 
outorgas, ficam reservados no Banco do Brasil em conta exclusiva da Operação, separado dos 
cofres públicos, mas seu uso é determinado pelo poder público municipal mediante conselhos 
de gestão participativa.

A gestão dos recursos acumulados pela operação é feita por uma agencia, de forma a 
cumprir o programa previsto em texto legal de cada operação. Foram duas as operações que inci-
diram na Avenida Brigadeiro Faria Lima. A primeira controlada pela EMURB, lei número 11.732 
de 1995, Operação Urbana Faria Lima. A segunda controlada pela SP-Urbanismo passou a chamar 
Operação Urbana Consorciada Faria Lima, OUCFL, em 2004 até hoje em vigência.Figura 14 – Abertura de Capítulo

2
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A condição fundamental para a prefeitura dar início a uma Operação é que já exista 
no local uma razoável demanda por imóveis. Cada operação tem o seu perímetro de atuação 
pré-definido, o qual acumula os recursos provenientes das outorgas onerosas do setor privado 
(mercado imobiliário), e que deverão ser aplicadas obedecendo um programa pré-estabelecido 
de obras, que comtemplam desde melhorias viárias, infraestruturais e habitação de interesse so-
cial, HIS, sempre do limite geográfico das mesmas.

Explica o jurista José Afonso Silva (1995) que o planejamento urbano não é uma 
imposição dos governantes, é uma previsão constitucional e uma provisão legal, especialmente 
em municípios com mais de 20 mil habitantes, caso de São Paulo. 

A previsão Constitucional para as Operações Urbanas repousa sobre a Constituição 
Federal de 1988, Carta Magna do pais, em seu artigo 21, onde fica estabelecido como competên-
cia única da União instituir diretrizes gerais para desenvolvimento urbano no pais e estabelecer 
normas gerais de direito urbanístico, por meio de leis federais. 

A partir desta previsão, o instrumento foi provisionando as instâncias inferiores – 
estadual e municipal – com planos diretores, planos diretores estratégicos, leis orgânicas dos 
municípios, planos diretores municipais, leis de zoneamento e outros.

O Plano Diretor da gestão Luiza Erundina, em 1991, foi o primeiro, em São Paulo, a de-
limitar o perímetro das quatro Operações Urbanas: Anhangabaú, Água Branca, Águas Espraiadas e 
Paraisópolis. A Operação Urbana Faria Lima foi incorporada posteriormente, a partir de proposta 
da iniciativa privada, do arquiteto Júlio Neves, em entendimento com a gestão Paulo Maluf.

Cada Operação é uma Lei, com prazo de vigência predeterminado e consiste em: (1-) 
a descrição exata de seu perímetro circunscrevendo as ruas que o compõem (e subperímetro ou 
setores); (2-) objetivos a serem atingidos e diretrizes; (3-) Meios e recursos; (4-) Programa de 
investimentos em obras e desapropriações; (5-) incentivos e as contrapartidas; (6-) Gestão da 
Operação (7-) Disposições transitórias. (Texto de Lei – 11.732/95)
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O cenário econômico dos anos 90, se apresentava favorável à aceitação deste 
tipo de estratégia, devido à escassez de recursos dos cofres públicos, e forte pressão do 
mercado imobiliário para melhoras urbanísticas em ambientes propícios para investimentos 
privados.

A origem da OUFL, 1995, foi condicionada ao prolongamento da Avenida de mesmo 
nome, iniciada na segunda gestão do prefeito Paulo Maluf (...), que passava por bairros residen-
ciais de alta renda – Pinheiros, Jardim Europa, Jardim Paulista, Jardim América, Vila Olímpia, 
Vila Nova Conceição e Itaim Bibi - circunscrevendo um perímetro de 650 hectares na zona su-
doeste da cidade, dentro dos quais seria praticável para os investidores obterem concessões na 
legislação urbanística ou exceder o potencial construtivo permitido, mediante outorga onerosa, 
por meio de certificados conhecidos como CEPACs “Certificados de Potencial Adicional de 
Construção”, que seis anos depois, em 2001, seria incorporada à Lei Federal 10. 257, Estatuto 
da Cidade, valendo para o Brasil todo.

Esta lei federal, conhecida como estatuto da Cidade, foi uma grande conquista demo-
crática, acompanhado de uma série de instrumentos no âmbito Federal, Estadual e Municipal. O seu 
principal instrumento de política pública municipal, foi o Plano Diretor, passou a ser obrigatório 
aos municípios com mais de 20 mil habitantes (artigos 182 e 183) e este novo modelo diferencia-
-se dos anteriores, produzidos em gabinetes que prometiam soluções para tudo, mas tinham mãos 
atadas para realizá-las, devido à falta de instrumentos legais e recursos que viabilizassem a imple-
mentação do modelo idealizado proposto. 28 

Este novo conceito de Plano diretor, permitiu que a cidade fosse produzida por múl-
tiplos agentes que devem ter sua ação coordenada, a partir do pacto firmado com a população, 
para construir uma cidade que corresponda ao interesse público dos cidadãos. As diretrizes 

28 . Guia para Implementação pelos municípios e cidadãos - O Estatuto da Cidade - Caixa Econômica 
Federal, Brasília, 2001.
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Figura 15 – Enchente na Rua Iguatemi em 
1929. Disponível em < https://br.pinterest.
com/pin/528961918709065171/>. Acesso em 
27 jul. 2016.
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por ele impostas incluem participação da população, de associações representativas dos diver-
sos segmentos econômicos e sociais; tanto no processo de votação como na implementação e 
gestão das decisões do plano. Dentre os instrumentos previstos no Estatuto da Cidade estão as 
Operações Urbanas Consorciadas, como será denominada a OUFL a partir de 2004, quando foi 
designada como OUCFL.

Na OUFL, em 1995, os projetos de edificações eram aprovados caso a caso, de-
pois submetidos ao CNLU - Comissão Normativa de Legislação Urbanística, fiscalizados pela  
SEMPLA - Secretaria Municipal de Planejamento e EMURB - Empresa Municipal de Urbanis-
mo. As condições impostas para conseguir tais benefícios eram: desde que este potencial adicio-
nal fosse pago à PMSP sob a forma de “outorga onerosa”, desde que não ultrapasse o Estoque de 
metros quadrados pré-determinado pelos técnicos. A contagem da venda de CEPACs até o ano 
de 2016 foi em torno de 2,2 bilhões de reais, os quais foram aplicados em obras de melhoria e 
habitação de interesse social dentro do perímetro da OUFL.

Cada Operação em São Paulo tinha um estoque específico que controlava o limite 
total de metros quadrados adicionais a serem construídos. A OUFL, por exemplo, em 1995, 
oferecia 2,5 milhões de metros quadrados para outorga onerosa. Pode-se concluir, pela obser-
vação, que o estoque é o responsável pelo controle do adensamento, e o cálculo de seu limite. 
Segundo o que foi divulgado pelos órgãos públicos, este teria sido feito em função do limite das 
infraestruturas físicas já existentes (redes de abastecimento, iluminação, calçadas...) e também 
em função do impacto viário que as novas edificações causariam ao meio ambiente. Portanto o 
estoque não poderia ser ampliado.

À medida que os metros quadrados do estoque vão sendo consumidos, acumulam-se 
os recursos financeiros provenientes de outorga, que ficam reservados em um Fundo de Urba-
nização, vinculado exclusivamente a uma conta corrente no Banco do Brasil, fiscalizada pela 
SEMPLA, separada dos cofres públicos. 

Figura 15 – Enchente na Rua Iguatemi em 
1929. Disponível em < https://br.pinterest.
com/pin/528961918709065171/>. Acesso em 
27 jul. 2016.
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A partir de 2006, os recursos auferidos a partir das propostas de participação na 
Operação Urbana Consorciada Faria Lima, incluindo outorga e CEPACs, foram investidos, nas 
principais intervenções, tais como: construção dos túneis jornalista Fernando Vieira de Mello e 
Max Feffer; prolongamento da Avenida Hélio Pellegrino; implantação de avenida duplicada no 
eixo formado pela Rua Funchal e Rua Haroldo Veloso; reconversão urbana do Largo da Batata/
Terminal Capri (Fase 1); e, habitações de interesse social. 

A primeira Lei foi a Lei 11.732/1995 da Operação Urbana Faria Lima 
Já a segunda Lei nº 13.769, de 26 de janeiro de 2004, que a substituiu e foi seguida 

pelas seguintes leis:
• Lei nº 13.871, de 8 de julho de 2004;

• Lei n.º 15.519, de 29 de dezembro de 2011;

• Lei n.º 16.242, de 31 de julho de 2015;

• Decreto n.º 45.726, de 21 de fevereiro de 2005;

• Decreto n.º 45.817, de 04 de abril de 2005;

• Decreto n.º 53.094 de 19 de abril de 2012;

• Decreto n.º 56.301, de 31 de julho de 2015;

• Portaria 143, de 8 de maio de 2013;

• Portaria 074, de 2 de novembro de 2012;

• Projeto de Lei Santo Amaro.

Se retomarmos a história do bairro de Pinheiros, verifica-se que ele tinha aparência 
colonial até a metade do século 20 e com a ocupação da várzea do Rio Pinheiros, na década de 1920 
se fixou a vocação que daria nome ao seu largo: agricultores do interior vendiam ali seus produtos. 
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Um dos mais tradicionais pontos de venda era o da Cooperativa Agrícola de Cotia (CAC), re-
pleta de descendentes de japoneses. A chegada do Mercado Municipal de Pinheiros incentivou 
ainda mais a já instalada atividade atacadista da região, hoje conhecido como Largo da Batata. 
Distante dali uns dez quarteirões seria inaugurado em 1966, Shopping Iguatemi, empreendimen-
to de Alfredo Matias, que veio a tornar-se um ícone de compras dos bairros de elite a seu redor: 
Jardim América (1910), Jardim Europa, rua Augusta, Jardim Paulista, av. Cidade Jardim, rua 
Iguatemi (1930).

A primeira intervenção na avenida foi a ampliação da rua Iguatemi, até o largo da Batata, 
pelo prefeito Faria Lima, em 1968, a qual foi terminada na primeira gestão de Paulo Maluf. A segunda 
intervenção foi aquela que deu origem a Operação Urbana Faria Lima, desde a Avenida Cidade Jar-
dim, até a Avenida dos Bandeirantes, pelo prefeito Paulo Maluf, em sua segunda gestão, 1995.

A obra de ampliação da Avenida Brigadeiro Faria Lima, se tornou um eixo viário 
situado paralelamente à Avenida Marginal Direita do Rio Pinheiros, que assumiu a posição de 
perimetral em relação ao sistema viário radio concêntrico da cidade, podendo ser esta a sua 
justificativa técnica: desafogar a área central do sistema. Para tanto era planejado que ela atra-
vessasse os bairros de alta renda da zona sudoeste e se ampliasse no “Boulevard Sul” na altura 
da Vila Olímpia, desencadeando uma supervalorização dos terrenos – o “boom” imobiliário dos 
bairros do Itaim Bibi e Vila Olímpia nos anos 80 e 90.

A estratégia econômica da OUFL teve início com investimento de 150 milhões de 
dólares pelo prefeito Paulo Maluf, na sua segunda gestão, aprovado pela Câmara dos Vereadores 
- sendo 120 milhões para pagar as desapropriações e 30 milhões para a obra de ampliação da 
avenida - com 4,6 km de extensão, custando US$32.608,00 por metro quadrado (valor 1995), 
(MOREIRA, 1998). O poder público correu o risco de investir na avenida, porém, assim que 
cmeçou a funcionar a venda de potencial adicional via CEPACs, o dinheiro acumulado retornou 
à prefeitura em um prazo de dois anos.
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Antes da Operação Urbana Faria Lima se instalar, é preciso dizer que a zona 
sul da cidade já era privilegiada com muitos equipamentos urbanos: viadutos, pontes, ave-
nidas, clubes, parques, túneis. A Qualidade de Vida Urbana já era elevada, se comparada 
com outras regiões de São Paulo.

2.2. Normativas das Operações Urbanas Faria Lima (1995 e 2004)

Sendo a obra o fator desencadeante da Operação Urbana, podemos dizer que 

no caso Faria Lima a construção serviu para consolidar um “fato consumado”, ou seja: as 

desapropriações avançavam enquanto iam sendo minadas as bases dos movimentos popu-

lares contrários. A aprovação da Operação Urbana Faria Lima na Câmara Municipal teve 

aprovação por unanimidade dos votos, o que deu muito credibilidade ao prefeito Maluf 

juntos aos investidores. Quanto à remoção das favelas há muitas ressalvas, como lembra 

Mariana Fix (2001). Um ano depois o dinheiro gasto com a construção da Avenida voltou 

aos cofres públicos, por meio da outorga onerosa que aumentou os C.A.s (coeficientes de 

aproveitamento) e modificou a maneira de ocupar o espaço em uma área caracterizada 

originalmente por construções de baixa densidade.

A primeira Operação Urbana Faria Lima, criada pela Lei nº 11.732/95, teve 

como objetivos iniciais, conforme o texto de Lei, a implantação de melhoramentos viários 

na Avenida de mesmo nome, obras, equipamentos e áreas públicas, dentro do perímetro da 

Operação. Também objetivou a melhoria da qualidade de vida dos moradores, por meio 

da valorização da paisagem urbana, da infraestrutura e da qualidade ambiental. E mais, 

pretendeu incentivar o melhor aproveitamento dos terrenos, estimular o adensamento em 

decorrência da infraestrutura futura.

Mapa 1 – Subperímetro da Operação Urbana 
Faria Lima – Lei 11.732/95 Fonte: Dissertação de 
mestrado da autora: Operações Urbanas em São 
Paulo – Estudo de caso Faria Lima-Berrini. 1998. 
Universidade Mackenzie, São Paulo. 
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2.2.1. Operação Urbana Faria Lima - Lei 11.732 de 14 março 1995

O perímetro da Operação Urbana Faria Lima foi dividido em áreas diretamente beneficia-
das, lindeiras à nova avenida e áreas indiretamente beneficiadas, áreas interiorizadas restantes. O limite 
total de estoque adicional de construção definido pela lei foi de 2,25 milhões de metros quadrados, 
sendo 1 milhão de metros quadrados nas áreas diretas, e 1,25 milhões de metros quadrados nas áreas 
indiretamente beneficiadas.

Mapa 1 – Subperímetro da Operação Urbana 
Faria Lima – Lei 11.732/95 Fonte: Dissertação de 
mestrado da autora: Operações Urbanas em São 
Paulo – Estudo de caso Faria Lima-Berrini. 1998. 
Universidade Mackenzie, São Paulo. 
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No ano de 1995, em sessão da Câmara de Vereadores de São Paulo ocorrida no dia 7 de 
março, foi decretada a primeira das leis da Operação Urbana Faria Lima, intitulada Operação Urbana 
Faria Lima. Paulo Maluf, prefeito de São Paulo, usando das suas atribuições legais decretou e promul-
gou a lei nº 11.732 em 14 de março de 1995.

Do texto legal depreende-se que a mesma veio estabelecer o programa de melhorias para 
a área de influência direta e indireta, definida em função da interligação da Avenida Brigadeiro Faria 
Lima com a Avenida Pedroso de Moraes e com as Avenidas: Presidente Juscelino Kubitschek, Hélio 
Pellegrino, dos Bandeirantes, Engenheiro Luis Carlos Berrini e Cidade Jardim; cria incentivos e ins-
trumentos para a sua implantação e das outras providências. 

Abaixo serão transcritos trechos principais da Lei 11 732, como referencias básicas para a 
definição exata de seu perímetro, seus objetivos, programas e incentivos. 

Art. 1º Fica aprovada a Operação Urbana Faria Lima, compreendendo um conjunto 
integrado de intervenções coordenadas pela prefeitura. Por intermédio da Empresa 
Municipal de Urbanização – EMURB, com a participação dos proprietários, mo-
radores, usuários e investidores em geral, visando a melhoria e a valorização am-
biental da área de influência definida em função da implantação do sistema viário 
de interligação da Avenida Brigadeiro Faria Lima e a Avenida Pedroso de Moraes e 
com as Avenidas Presidente Juscelino Kubitschek, Hélio Pelegrino, dos Bandeiran-
tes, Engenheiros Luis Carlos Berrini e Cidade Jardim.

Parágrafo 1º A área objeto da Operação Urbana Faria Lima é a contida e delimitada 
pelo perímetro assinalado na planta nº 00-3B-0010-A, que deverá integrar o arquivo 
da Empresa Municipal de Urbanização – EMURB, constante do Anexo 1 desta Lei, 
descrito a seguir.
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Começa no ponto situado na Avenida Cidade Jardim distante 50,00 (cinquen-

ta) metros de sua confluência com a Avenida Brigadeiro Faria Lima, segue 

em linha paralela à Avenida Brigadeiro Faria Lima até a Rua Henrique Mon-

teiro, Rua Bianchi Bertoldi, Rua Artur de Azevedo, Rua Cunha Gago, Rua 

Padre Garcia Velho.

Avenida Pedroso de Moraes, Avenida Professor Frederico Hermann Junior, Ave-

nida das Nações Unidas, Ponte Eusébio Matoso, Rua Gerivativa, Rua Magalhães 

de Castro, Rua Desembargador Armando Fairbanks, Avenida Valdemar Ferreira, 

Praça Jorge de Lima, Avenida Eusébio Matoso, Rua Bento Frias, Rua Henrique da 

Cunha, Ponte Eusébio Matoso, Avenida das Nações Unidas, Rua Hungria, Aveni-

da das Nações Unidas, Avenida dos Bandeirantes, Rua do Cabo Verdes, Avenida 

Santo Amaro, Avenida Grauna, Rua Pintassilgo, Rua Inajoraba, Avenida Jacutinga, 

Rua Tuim, Avenida Lavandisca, Rua Inhambu, Avenida Ministro Gabriel de Re-

sende Passos, Rua Canário, Avenida República do Líbano, Avenida IV Centenário, 

Rua Vasco Crevatin, Rua Diogo Jácome, Rua Balthazar da Veiga, Rua Escobar 

Ortiz, Rua Afonso Brás, Rua Barra do Peixe, Rua Guararu, Rua Paula Ferreira, 

Rua Valois de Castro, Rua Marcos Lopes, Rua Monte Aprazível, Rua Natividade, 

Avenida Santo Amaro, Rua Tenente Negrão, Rua Doutor Renato Paes de Barros, 

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, Rua Leopoldo Couto de Magalhães Ju-

nior, Rua Clodomiro Amazonas, Rua Joaquim Floriano, Rua Iguatemi, Avenida 

Brigadeiro Faria Lima, Avenida Cidade Jardim, até o ponto inicial.

Parágrafo 2º Para os efeitos da presente Operação Urbana, ficam excluídas da 
área descrita no parágrafo anterior as zonas Z8-AV8 – Esporte Clube Pinheiros 
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e Z8-AV8 – Associação Atlética a Hebraica e a parte da Zona de uso Z1-013, 
contida entre a faixa de 50,00 (cinquenta) metros lindeira à Avenida Brigadeiro 
Faria Lima e a faixa de 50,00 (cinquenta) metros lindeira à Rua Hungria, entre 
a Rua Doutor Alberto Cardoso de Mello Neto e a Avenida Rebouças.

Parágrafo 3º Para os efeitos da presente Operação Urbana, fica excluída da área 
descrita no s 1º deste artigo, a parte remanescente da Zona de uso Z9-022 não 
contida na faixa de 90,00 (noventa) metros de profundidade contatos a partir de 
seu alinhamento, lindeira a Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, e situada 
entre as Ruas Clodomiro Amazonas e Ramos Batista. 

Parágrafo 4º Para os efeitos da presente Operação Urbana, os lotes parcial-
mente contidos nas faixas lindeiras à Rua Hungria e ao Corredor Z8-CR3 da 
Avenida Faria Lima serão considerados como integrantes da mesma.
Art. 2º para os efeitos da Operação Urbana Faria Lima, considera-se poten-
cial adicional de construção a área de construção computável passível de ser 
acrescida à permitida pela legislação vigente e que poderá ser outorgada nos 
termos desta Lei.

Parágrafo único: Fica assegurada aos proprietários de imóveis contidos no pe-
rímetro referido no artigo 1º a opção de utilizar os benefícios concedidos nos 
termos da Lei, ou as disposições da legislação vigente.

Art. 3º Para os efeitos da aplicação desta Lei, as áreas contidas no períme-
tro referido em seu artigo 1º ficam classificados em 2 (duas) categorias:  
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I – Áreas diretamente beneficiadas. II – Áreas indiretamente beneficiadas.

Parágrafo 1º Áreas diretamente beneficiadas são as localizadas em hachuras 
e contidas nos subperímetros assinalados no mapa 1, conforme segue:
Subperímetro 1 – Pinheiros / Subperímetro 2 – Itaim / Subperímetro 3 – Vila 
Olímpia / Subperímetro 4 – Vila Funchal / Subperímetro 5 – Uberaba.

Parágrafo 2º Áreas indiretamente beneficiadas são as contidas no perímetro 
da Operação Urbana Faria Lima, mapa 1, e não incluídas nos subperímetors 
referidos no parágrafo anterior.

Objetivos e diretrizes

Art. 4º A Operação Urbana Faria Lima tem por objetivos:
I - Criar condições efetivas para que investidores e proprietários de imóveis 
beneficiados com a implantação dos melhoramentos mencionados a seguir 
forneçam os recursos necessários à sua viabilização, sem qualquer ônus para a 
municipalidade: – Melhoramentos ainda não implantados, constantes do pla-
no aprovado pela Lei 7.104 / 1968, desde de a Avenida Pedroso de Moraes 
até a confluência da Rua Nova Cidade com a Avenida Hélio Pellegrino;
– Melhoramentos ainda não implantados, constantes do plano aprovado pela 
Lei 8.126 / 1974 e referente a interligação da Avenida Cidade Jardim com 
Avenida dos Bandeirantes 
– Melhoramentos referentes a planos de integração e interligação do sistema 
viário, situados dentro do perímetro da Operação Urbana e constantes de 
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Leis em vigor;
– Obras, equipamentos públicos e áreas verdes contidas no perímetro da Ope-
ração Urbana.
 II – Criar alternativas para que os proprietários de lote parcial ou totalmente 
atingido por melhoramento aprovados, possam receber o valor justo na inde-
nização, à vista e previamente ainda que possam efetivamente participar da 
valorização decorrente da concretização da Operação Urbana.
III – Melhorar, na área objeto da Operação Urbana, a qualidade de vida de seus 
atuais e futuros moradores, inclusive de habitação subnormal, e de usuários, 
promovendo a valorização da paisagem urbana e a melhoria da infraestrutura e 
da qualidade ambiental;
IV – Incentivar o melhor aproveitamento dos imóveis, em particular dos não 
construídos e ou subutilizados;
V – Ampliar e articular os espaços de uso público, em particular os arborizados 
e destinados à circulação e bem estar dos pedestres.

Art.5º A Operação Urbana Faria Lima tem como diretrizes urbanísticas:
I – Complementação e integração do sistema viário existente na região com o 
macros sistema de circulação da Zona Sul, de forma a possibilitar a distribuição 
adequada dos novos fluxos de tráfego gerados quando da conclusão das obras 
da Ponte Bernardo Goldfarb, do Túnel sob o Rio Pinheiros, dos corredores de 
ônibus e, ainda, pela implantação dos projetos de transporte de massa, elabora-
dos pelo Metro e pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM, 
para atendimento dos usuários da região; parcialmente atendido – pontes, tú-
neis, corredores e terminais;
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II – abertura de espaços de uso público, compatíveis com a dinâmica de de-
senvolvimento da região, dimensionados de forma a possibilitar a criação de 
áreas de lazer e de circulação segura para pedestres e de vias que permitam a 
priorização do transporte coletivo sobre o individual;
III – criação de condições ambientais diferenciadas para os novos espaços pú-
blicos obtidos, mediante a implantação de arborização, mobiliário urbano e 
comunicação visual adequados;
IV – uso do solo das propriedades públicas ou privadas compatível com a con-
formação das novas quadras criadas pela implantação das melhorias viárias e 
de infraestrutura;
V – criação de condições para ampliação da oferta de habitações multifamilia-
res em áreas de melhor qualidade ambiental, de forma a possibilitar o atendi-
mento do maior número de interessados;
VI – estímulo ao remembramento de lotes de uma mesma quadra e ao aden-
samento, sem prejuízo da qualidade ambiental, respeitando o coeficiente de 
aproveitamento máximo de 4 (quatro);
VII – interligação de quadras mediante o uso dos espaços aéreo e subterrâneo 
dos logradouros públicos;
VIII – incentivo a usos diferenciados nas áreas contidas no perímetro da OUFL 
com ocupação do pavimento térreo para fins comerciais até o máximo de 70% 
(setenta por cento) da área do lote;
IX – estímulo ao uso residencial em áreas específicas, com taxa de ocupação 
máxima de 50% (cinquenta por cento) na área do lote; 
X – criação de áreas verdes, ciclovias e adoção de mecanismos que possibili-
tem a absorção e o escoamento das aguas pluviais;
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XI – construção de HIS - habitação de interesse social, em locais definidos 
pelos órgãos competentes da Municipalidade, destinada à venda financiada 
para a população favelada residente na área da Operação Urbana e na região 
de seu entorno;
XII – atendimento da população residente em área objeto de desapropriação, 
interessada em continuar morando na região, através do financiamento para 
aquisição de habitações multifamiliares já construídas ou que venham a ser 
construídas com recursos da OUFL;
XIII – ampliação das áreas de estacionamento destinadas aos usos comerciais 
e de serviços;
XIV – implantação da Avenida Parque, no trecho compreendido entre as Aveni-
das Pres. Juscelino Kubitschek e Hélio Pellegrino, com dispositivos de controle 
de acesso às vias transversais existentes e com a vedação de acesso aos imóveis 
lindeiros, entre as Ruas: Ministro Jesuíno Cardoso e Elvira Ferraz. 

Em anexo incluímos a Lei completa para maiores informações:
CAPITULO III – MEIOS E RECURSOS 
CAPITULO IV – PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DESAPRO-
PRIAÇÕES 
CAPITULO V - INCENTIVOS E CONTRAPARTIDAS
CAPITULO VI - GESTÃO DA OPERAÇÃO 
CAPITULO VII – DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FI-
NAIS
Anexo II – Decreto 35 373 de 1995 (regulamenta os dispositivos da 
Lei 11 732/95, que aprova a OUFL) 
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Anexo III - PROGRAMA DE INVESTIMENTO DA OPERAÇÃO UR-
BANA FARIA LIMA (MOREIRA, 1998)

Resultado prático da primeira Operação Urbana Faria Lima Berrini – Lei 11.732/95 
em 2016 - Fonte 28ª reunião grupo gestor da SP Urbanismo.

• 2,5 – milhões de metros quadrados de ESTOQUE pela Lei 11.732 de 1995
• 228 – Propostas Protocoladas pela Lei 11.732/95
• 163– Propostas Aprovadas pela Lei 11.732/95 
• 1.072.316,88 m2 – Estoque consumido pelas propostas  

–  restaram 1 427 684 m2

• R$ 309.208.208, 61 (atual 2016) – Valor da outorga onerosa depositado

2.2.2. Operação Urbana Consorciada Faria Lima - 
Lei 13 769 de 26 janeiro 2004

“MARTA SUPLICY, Prefeita do Município de São Paulo, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal, em sessão de 19 de dezembro de 
2003, decretou e eu promulgo a seguinte lei. ” (Fonte Estatuto da Cidade).

Texto da lei nº 13.769 de 26 janeiro 2004 – Operação Urbana Consorciada Faria Lima
(Projeto de Lei nº 493/03, do Executivo, aprovado na forma do Substitutivo do  

Legislativo)
Altera a Lei nº 11.732, de 14 de março de 1995, que estabelece programa de melhoria 

para a área de influência definida em função da interligação da Avenida Brigadeiro Faria Lima 
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Mapa 2 – Subperímetro da Operação Urbana 
Consorciada Faria Lima – Lei: 13.769/04 – 
Fonte: SP-URBANISMO – 1ª Reunião do Gru-
po de gestão da OUCFL (Texto original). “Esta 
Lei nº 13.769/2004 altera a Lei nº 11.732, de 14 
de março de 1995, que estabelece programa de 
melhorias para a área de influência definida em 
função da interligação da Avenida Brigadeiro 
Faria Lima com a Avenida Pedroso de Mo-
raes e com as Avenidas Presidente Juscelino 
Kubitschek, Hélio Pellegrino, dos Bandeiran-
tes, Eng. Luis Carlos Berrini e Cidade Jardim, 
adequando-a à Lei Federal nº 10.257, de 10 de 
julho de 2001.
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Mapa 2 – Subperímetro da Operação Urbana 
Consorciada Faria Lima – Lei: 13.769/04 – 
Fonte: SP-URBANISMO – 1ª Reunião do Gru-
po de gestão da OUCFL (Texto original). “Esta 
Lei nº 13.769/2004 altera a Lei nº 11.732, de 14 
de março de 1995, que estabelece programa de 
melhorias para a área de influência definida em 
função da interligação da Avenida Brigadeiro 
Faria Lima com a Avenida Pedroso de Mo-
raes e com as Avenidas Presidente Juscelino 
Kubitschek, Hélio Pellegrino, dos Bandeiran-
tes, Eng. Luis Carlos Berrini e Cidade Jardim, 
adequando-a à Lei Federal nº 10.257, de 10 de 
julho de 2001.

com a Avenida Pedroso de Moraes e com a Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, Hélio 
Pellegrino, dos Bandeirantes, Eng.º Luis Carlos Berrini e Cidade Jardim, adequando-a à Lei 
Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001 (estatuto da cidade).

MARTA SUPLICY, Prefeita do Município de São Paulo, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal, em sessão de 
19 de dezembro de 2003, decretou e eu promulgo a seguinte lei:

CAPÌTULO I

CONCEITUAÇÂO

Art. 1º Fica aprovada a Operação Urbana Consorciada Faria Lima, compreen-
dendo um conjunto integrado de intervenções coordenadas pela Prefeitura, por 
intermédio da Empresa Municipal de Urbanização – EMURB, com a partici-
pação dos proprietários, moradores, usuários e investidores em geral, visando 
a melhoria e a valorização ambiental da área de influência definida em função 
da implantação do sistema viário de interligação da Avenida Brigadeiro Faria 
Lima e a Avenida Pedroso de Moraes e com as Avenidas Presidente Juscelino 
Kubitschek, Hélio Pellegrino, dos Bandeirantes, Eng.o Luis Carlos Berrini e 
Cidade Jardim.

S 1o - A área objeto da Operação Urbana Faria Lima é a contida e delimi-
tada pelo perímetro assinalado na planta n° FL017B001 que deverá integrar 
o arquivo da Empresa Municipal de Urbanização – EMURB, constante do  
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Anexo 1 desta lei, descrito a seguir: começa no ponto situado na Avenida 
Cidade Jardim distante 50,00 (cinquenta) metros de sua confluência com 
a Avenida Brigadeiro Faria Lima, segue em linha paralela à Avenida Bri-
gadeiro Faria Lima até a Rua Henrique Monteiro, Rua Henrique Mon-
teiro, Rua Bianchi Bertoldi, Rua Arthur de Azevedo, Rua Cunha Fago, 
Rua Padre Garcia Velho, Avenida Pedroso de Moraes, Avenida Professor 
Frederico Hermann Junior, Avenida das Nações Unidas, Ponte Eusébio 
Matoso, Rua Gerivativa, Rua Magalhães de Castro, Rua Desembargador 
Armando Fairbanks, Avenida Valdemar Ferreira, Praça Jorge de Lima, 
Avenida Euzébio Matoso, Rua Bento Frias, Rua Henrique da Cunha, 
Ponte Eusébio Matoso, Avenida das Nações Unidas, Rua Hungria, Ave-
nida das Nações Unidas, Avenida dos Bandeirantes, Rua do Cabo Verde, 
Avenida Santo Amaro, Avenida Graúna, Rua Pintassilgo, Rua Indiaroba, 
Avenida Jacutinga, Rua Tuim, Avenida Lavandisca, Rua Inhambu, Ave-
nida Ministro Gabriel de Resende Passos, Rua Canário, Avenida Repú-
blica do Líbano, Avenida IV Centenário, Rua Vasco Crevatin, Rua Diogo 
Jácome, Rua Balthazar da Veiga, Rua Escobar Ortiz, Rua Afonso Brás, 
Rua Barra do Peixe, Rua Gararu, Rua Coronel Artur Paula Ferreira, Rua 
Valois de Castro, Rua Marcos Lopes, Rua Monte Aprazível, Rua Nativi-
dade, Avenida Santo Amaro, Rua Tenente Negrão, Rua Dr. Renato Paes 
de Barros, Avenida Juscelino Kubitschek, Rua Leopoldo Couto de Ma-
galhães Junior, Rua Clodomiro Amazonas, Rua Joaquim Floriano, Rua 
Iguatemi, Avenida Brigadeiro Faria Lima, Avenida Cidade Jardim, até o 
ponto inicial.
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S 2o - Para os efeitos da presente Operação Urbana, ficam excluídas da área 
descrita no parágrafo anterior as zonas Z8-AV8 – Esporte Clube Pinheiros e 
Z8-AV8 – Associação Atlética “A Hebraica” e a parte da zona de uso Z1-013, 
contida entre a faixa de 50,00 (cinquenta) metros lindeira à Avenida Brigadeiro 
Faria Lima e a faixa de 50,00 (cinquenta) metros, lindeira à Rua Hungria, entre 
a Rua Dr. Alberto Cardoso de Mello Neto e a Avenida Rebouças.

S 3o – Para os efeitos da presente Operação Urbana, os lotes parcialmen-
te contidos nas faixas lindeiras à Rua Hungria e ao corredor Z8-CR3 da 
Avenida Brigadeiro Faria Lima serão considerados como integrantes  
da mesma.

S 4o – Para os efeitos da presente Operação Urbana Consorciada, fica ex-
cluída da área descrita no parágrafo primeiro deste artigo, a parte rema-
nescente da zona de uso Z9-022 não contida na faixa de 90,00 (noventa) 
metros de profundidade contados a partir de seu alinhamento, lindeira à Av. 
Presidente Juscelino Kubitschek, e situada entre as Ruas Clodomiro Ama-
zonas e Ramos Batista.
Art. 2o – Para os efeitos da Operação Urbana Faria Lima, considera-se poten-
cial adicional de construção a área de construção computável passível de ser 
acrescida à permitida pela legislação vigente e que poderá ser outorgada nos 
termos da lei.

S 1o Para os efeitos da Operação Urbana Faria Lima considera-se modificação 
de uso a possibilidade de se obter, mediante contrapartida, a alteração de usos 
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não conformes com a legislação vigente na data da promulgação desta lei e que 
passam a ser admitidas conforme condições estabelecidas nos termos desta 
Operação Urbana.

S 2o – Para os efeitos desta lei consideram-se parâmetros urbanísticos, a Taxa 
de Ocupação e o Gabarito da edificação.

S 3o – Fica assegurada aos proprietários de imóveis contidos no perímetro referi-
do em seu artigo 1° a opção de utilizar os benefícios concedidos nos termos desta 
lei, ou as disposições da legislação vigente na data de entrada do pedido.

Art. 3o – Com o objeto de tratar de forma diferenciada as desigualdades exis-
tentes na região e privilegiando as funções urbanas relacionadas com a distri-
buição especial da população, das atividades econômicas e sociais, da oferta 
de infraestrutura e de serviços urbanos, são criados os seguintes setores:

I – Setor 1 Pinheiros: Inicia-se no cruzamento da Avenida Eusébio Matoso e 
Avenida Rebouças com a Av. Brigadeiro Faria Lima, segue em linha paralela 
à Avenida Brigadeiro Faria Lima até a Rua Henrique Monteiro, Rua Henrique 
Monteiro, Rua Bianchi Bertoli, Rua Artur de Azevedo, Rua Cunha Gago, Rua 
Padre Garcia Velho, Avenida Pedroso de Moraes, Avenida Professor Frederico 
Hermann Júnior, Ponte Eusébio Matoso, Rua Gerivativa, Rua Magalhães de Cas-
tro, Rua Desembargador Armando Fairbanks, Avenida Valdemar Ferreira, Praça 
Jorge de Lima, Avenida Eusébio Matoso, Rua Bento Frias, Rua Henrique da 
Cunha, Ponte Eusébio Matoso, Avenida Eusébio Matoso até o ponto inicial.
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II – Setor 2 Faria Lima: inicia-se no cruzamento da Avenida Eusébio Matoso com 
a Avenida Nações Unidas, segue em linha paralela à Avenida das Nações Unidas, 
Rua Hungria, Avenida das Nações Unidas, Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 
Av. Brigadeiro Faria Lima, Av. Eusébio Matoso até o ponto inicial.

III – Setor 3 Hélio Pellegrino: inicia-se no cruzamento da Avenida dos Ban-
deirantes com a Rua Cabo Verde, Segue pela Rua Cabo Verde, Avenida Santo 
Amaro, Avenida Graúna, Rua Pintassilgo, Rua Indiaroba, Avenida Jacutinga, 
Rua Tuim, Avenida Lavandisca, Rua Inhambu, Avenida Ministro Gabriel de 
Resende Passos, Rua Canário, Avenida República do Líbano, Avenida IV Cen-
tenário, Rua Vasco Crevatin, Rua Diogo Jácome, Rua Balthazar da Veiga, Rua 
Escobar Ortiz, Rua Afonso Brás, Rua Barra do Peixe, Rua Guararu, Rua Pau-
la Ferreira, Rua Valois de Castro, Rua Marcos Lopes, Rua Monte Aprazível, 
Rua Natividade, Avenida Santo Amaro, Rua Tenente Negrão, Rua Dr. Renato 
Paes de Barros, Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, Rua Leopoldo Cou-
to de Magalhães Junior, Rua Clodomiro Amazonas, Rua Joaquim Floriano, 
Rua Iguatemi, Avenida Brigadeiro Faria Lima, Av. Presidente Juscelino Kubi-
tschek, Rua Clodomiro Amazonas, Rua Comendador Miguel Calfat, Rua Pro-
fessor Atílio Innocenti, Rua Fiandeiras, Rua Nova Cidade, Rua Alvorada, Rua 
Dr. Manoel da Rocha, Avenida dos Bandeirantes até o ponto inicial.

IV – Setor 4 Olimpíadas: inicia-se no cruzamento da Avenida Presidente Jus-
celino Kubitschek, com a Avenida das Nações Unidas, segue em linha paralela 
com a Avenida das Nações Unidas, Avenida dos Bandeirantes, Rua Dr. Manoel 
da Rocha, Rua Alvorada, Rua Nova Cidade, Rua Fiandeiras, Rua Professor 
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Atílio Innocenti, Rua Comendador Miguel Calfat, Rua Clodomiro Amazonas, 
Avenida Juscelino Kubitschek até o ponto inicial.

CAPÍTULO II

OBJETIVOS E DIRETRIZES

Art. 4o – A Operação Urbana Consorciada Faria Lima tem por objetivos espe-
cíficos:
I – Criar condições efetivas para que os investidores e proprietários de imóveis 
beneficiados com a implantação dos melhoramentos mencionados a seguir for-
neçam os recursos necessários à sua viabilização, sem qualquer ônus para a 
municipalidade:
Melhoramentos ainda não implantados, constantes do plano aprovado pela 
Lei no 7.104, de 3 de janeiro de 1968, desde a Avenida Pedroso de Moraes 
até a confluência da Rua Nova Cidade com a Avenida Hélio Pellegrino; 
Melhoramentos ainda não implantados, constantes do plano aprovado pela 
Lei no 8.126, de 27 de setembro de 1974, e referentes a interligação da Aveni-
da Cidade Jardim com a Avenida dos Bandeirantes;
Melhoramentos referentes a planos de integração do sistema viário, situados 
dentro do perímetro da Operação Urbana e constantes de leis em vigor;
Obras, equipamentos públicos e áreas verdes contidas no perímetro da Ope-
ração Urbana;
II – Criar alternativas para que os proprietários de lote parcial ou totalmente atin-
gidos por melhoramentos aprovados possam receber o valor justo de indenização, 
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à vista e previamente e, ainda, para que possam, efetivamente, participar da valo-
rização decorrente da concretização da Operação Urbana;
III – melhorar, na área objeto da Operação Urbana, a qualidade de vida de seus 
atuais e futuros moradores, inclusive de habitação subnormal, e de usuários, pro-
movendo a valorização da paisagem urbana e a melhoria da infraestrutura e da 
qualidade ambiental;
IV – Incentivar o melhor aproveitamento dos imóveis em particular dos não cons-
truídos ou subutilizados.
V – Ampliar e articular os espaços de uso público, em particular os arborizados e 
destinados a circulação e bem-estar dos pedestres.
Art. 5o a Operação Urbana Consorciada Faria Lima tem como diretrizes urba-
nísticas: 
I – complementação e integração do sistema viário existente na região com o macro 
sistema da região da zona sul, de forma a possibilitar a distribuição adequada dos flu-
xos de tráfego gerados pela ponte Bernardo Goldfarb, pelo túnel sob o Rio Pinheiros, 
pelos corredores de ônibus e, ainda, pela implantação dos projetos de transportes de 
massa elaborados pelo Metrô e pela CPTM, para atendimento da região.
II – Abertura de espaços de uso público, compatíveis com a dinâmica de desen-
volvimento da região, dimensionados de forma a possibilitar a criação de área de 
lazer e de circulação segura para pedestre e de vias que permitam a priorização do 
transporte coletivo sobre o individual.
III – criação de condições ambientais diferenciadas para os novos espações públi-
cos obtidos, mediante a implantação de arborização, mobiliário urbano e comuni-
cação visual adequados.
IV – Criação de condições para ampliação da oferta de habitações multifamiliares 
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em área de melhor qualidade ambiental, de forma a possibilitar o atendimento do 
maior número de interessados.
VI – Estímulo ao remembramento de lotes de uma mesma quadra e ao adensamen-
to, sem prejuízo da qualidade ambiental, respeitado o Coeficiente de Aproveita-
mento Máximo igual a quatro;
VII – interligação de quadras e de edificação, dentro de uma mesma quadra median-
te o uso dos espaços, aéreo e subterrâneo, inclusive dos logradouros públicos.
VIII – incentivo ao uso diferenciados nas áreas contidas no perímetro da Operação 
Urbana com ocupação do pavimento térreo para fins comerciais até o máximo de 
70% da área do lote;
IX – Incentivo ao uso residencial em áreas específicas, com taxa de ocupação má-
xima de 70% da área do lote.
X – Criação de áreas verdes, ciclovias e adoção de mecanismos que possibilitem a 
absorção e o escoamento das águas pluviais;
XI – provisão de Habitação de interesse social, melhoramentos e reurbanização em 
lotes definidos pelos órgãos competentes da municipalidade, destinada a população 
favelada residente na área da Operação Urbana e região do seu entorno;
XII – atendimento da população residente em áreas objeto de desapropriação, inte-
ressada em continuar morando na região, através do financiamento para aquisi-
ção de habitações multifamiliares já construídas ou que venham a ser construídas 
com recursos da Operação Urbana.
XIII – ampliação das áreas de estacionamento destinadas ao uso comercial e de 
serviços.
Parágrafo único: A provisão de habitação de interesse social poderá ser realizada 
por meio de soluções habitacionais que assegurem o reassentamento da popula-
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ção favelada de que trata o inciso XI deste artigo através de:

a) carta de credito; 
b) alienação de HIS;
c) alienação de habitação do mercado popular (HMP);
d) locação social;
e) outras soluções mediante a aprovação do Conselho Municipal de Habitação;

CAPITULO III - MEIOS E RECURSOS
CAPITULO IV – PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DESAPROPRIA-
ÇÕES 
CAPITULO V - INCENTIVOS E CONTRAPARTIDAS
CAPITULO VI - GESTÃO DA OPERAÇÃO 
CAPITULO VII – DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS
ANEXO II – Decreto 35 373 de 1995 (regulamenta os dispositivos da Lei 11 
732/95, que aprova a OUFL) 

Dentre as mudanças fundamentais que esta Lei traz em relação à anterior, está a ex-
tinção de áreas diretamente e indiretamente beneficiadas, e sua substituição pela delimitação de 
setores e subsetores dentro do perímetro da operação, o que teve como objetivo oficial “tratar de 
forma diferenciada as desigualdades que resultaram da ação da lei anterior. ”

A nova Lei foi revisada várias vezes em atendimento às disposições normativas:  
(1-) do Estatuto da Cidade (Lei Federal n0 10 257 de 2001); (2-) do Plano Diretor Estratégico 
(Lei Municipal n0 13 430 de 2002); (3-) da Comissão de Valores Mobiliários, CVM, vinculada 
ao Ministério da Fazenda e criada pela Lei Estadual n0 6385, em 1976, para atuar como norma-
tizadora, disciplinar e fiscalizadora do mercado de títulos e ações.

Em atendimento à definição do Estatuto da Cidade, depois da primeira revisão, a 
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lei passou a ser denominada Operação Urbana Consorciada Faria Lima. Ainda dentro do seu 
escopo, as áreas diretamente e indiretamente beneficiadas foram extintas, dando origem a nova 
delimitação dos setores e subsetores dentro do perímetro da operação.

Alterações da OUFL para OUCFL
A segunda revisão da lei teve por objetivo principal a regulamentação dos CEPACs (Cer-

tificado de Emissão de Potencial Adicional Construtivo), uma inovação urbanística que influenciou 
o Estatuto da Cidade, a lei federal 10.257 de 10 de julho de 2001, e posteriormente foi adotado em 
todo o Brasil.

A modificação que esta segunda lei fez em relação a lei anterior, se refe-
re aos procedimentos de análise e aprovação das propostas relativas a outorga onero-
sa, que foram antes discriminadas como área diretamente beneficiada e indiretamente be-
neficiada; passarão agora a ser distribuídas por todos os cinco setores, evitando assim as 
negociações caso a caso dos valores de contrapartida da outorga onerosa, origem de muitas 
irregularidades que constam do relatório da comissão parlamentar de inquérito da Operação  
Urbana Faria Lima.

Variou também o cálculo da quantidade de CEPACs necessária a obtenção das conces-
sões em relação as áreas de construção adicional, alteração de gabarito máximo de altura, mudanças 
de uso e aumento de taxa de ocupação, passaram a ser feitos com base na tabela de alteração de 
equivalência dos CEPACs (anexo a lei 13.781), superando as vezes até o código de edificações.

Houveram também mudanças significativas com a operacionalização do processo de 
concessão da outorga onerosa, junto a EMURB (Empresa Municipal de Urbanização) e SEHAB 
(Secretaria de Habitação).

1. A Comissão de Valores Mobiliários, do Plano Diretor Estratégico e do Estatuto 
da Cidade, por meio da Instrução número 401, (de 23/12/2003) estabeleceu as 
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condições e procedimentos para a emissão dos CEPACs, como títulos mobiliá-
rios para as prefeituras, para as redes pública e privada29.  

2. “A emissão de CEPACs para as OUCFL e também sua negociação em Bolsas de 
Valores, só seria possível se a nova Lei fosse aprovada conforme o Plano Diretor 
Estratégico, PDE, Lei Municipal n. 13 430, (13/09/2002). 

3. Por determinação do Estatuto da Cidades, em seu artigo 34, a emis-
são de CEPACs só seria válida na área da Operação, impedindo sua trans-
ferência para outras áreas da cidade ou para outras Operações Urbanas. 
Emissão de mais 650 000 CEPAC s, pela segunda Lei OUCFL 

4. O Plano Diretor Estratégico exigiu em seu artigo 230, parágrafo 50, que cada Lei 
de Operação Urbana defina exatamente a quantidade de CEPACs a ser emitida, e 
definida em relação ao estoque de área construída adicional disponível para cada 
Operação. Isto posto, “foi declarado obrigatório o pré-estabelecimento das formas 
de conversão e de equivalência dos CEPACs, para cada subperímetro, em metros 
quadrados de potencial construtivo adicional e também para alteração de uso, im-
plicando na pré-fixação de valores para a contrapartida, eliminando negociação  
caso a caso”.

Com a revisão desta lei e a regulamentação do título do CEPAC perante as posturas 
do Ministério da Fazenda, cumpridas por meio das exigências acima descritas, o Município de 
São Paulo ficou autorizado a emitir até 650.000 CEPACs vinculados à Operação Urbana Con-
sorciada Faria Lima, depositados em conta corrente única, no Banco do Brasil, isolada do cofre 
público da Prefeitura de São Paulo. 

29 Fonte: Estatuto das Cidades Lei 10 257 de 10/07/2001, mesa da Câmara dos Deputados, 51ª Legislatu-
ra, 3ª Sessão Legislativa, 2001
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Tabela De Equivalência Do Cepac
Perímetro Coluna A Coluna B Coluna C
SETOR SUB SETORES Equivalência de 1 CEPAC em m² de 

área adicional de construção com-
putável

Equivalência de 1 CEPAC em 
m² de área de terreno referente 
a mudança de uso e parâmetros 
urbanísticos

Equivalência de 1 CEPAC em m² de 
terreno para taxa de ocupação adicion-
al (acima de 50% até 70%)

Residencial Com/Serv. Residencial Com/Serv.

SETOR 1 
Pinheiros

1a (frente F. 
Lima) 1,2 0,8 2 1,2 0,8

1b 1,8 1,5 2 1,8 1,2

1c 2,6 1,7 2 2,6 1,7

1d 2,8 1,8 * 2 2,3 1,5

SETOR 2 
Faria Lima

2a (frente F. 
Lima, entre 

Rebouças e C. 
Jardim)

0,8 0,5 1,5 0,8 0,5

2b (frente F. Lima, 
entre C. Jardim e 

Juscelino)
0,9 0,6 1,5 0,9 0,6

2c (incluindo 
frente C. Jardim) 1,1 0,8 1,5 1,2 0,8

2d 1,3 0,5 1,5 0,8 0,5

2e 1,8 1,2 1,5 1,8 1

Tabela 1 – Tabela de equivalência do CEPAC.  
Alterada pela lei 13.871 de 8 de julho de 2004.

Mapa 3 – Setores da Operação Urbana Consorciada Faria Lima. – Fonte: EMURB
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Tabela De Equivalência Do Cepac
Perímetro Coluna A Coluna B Coluna C
SETOR SUB SETORES Equivalência de 1 CEPAC em m² de 

área adicional de construção com-
putável

Equivalência de 1 CEPAC em 
m² de área de terreno referente 
a mudança de uso e parâmetros 
urbanísticos

Equivalência de 1 CEPAC em m² de 
terreno para taxa de ocupação adicion-
al (acima de 50% até 70%)

Residencial Com/Serv. Residencial Com/Serv.

SETOR 1 
Pinheiros

1a (frente F. 
Lima) 1,2 0,8 2 1,2 0,8

1b 1,8 1,5 2 1,8 1,2

1c 2,6 1,7 2 2,6 1,7

1d 2,8 1,8 * 2 2,3 1,5

SETOR 2 
Faria Lima

2a (frente F. 
Lima, entre 

Rebouças e C. 
Jardim)

0,8 0,5 1,5 0,8 0,5

2b (frente F. Lima, 
entre C. Jardim e 

Juscelino)
0,9 0,6 1,5 0,9 0,6

2c (incluindo 
frente C. Jardim) 1,1 0,8 1,5 1,2 0,8

2d 1,3 0,5 1,5 0,8 0,5

2e 1,8 1,2 1,5 1,8 1

Tabela 1 – Tabela de equivalência do CEPAC.  
Alterada pela lei 13.871 de 8 de julho de 2004.

Mapa 3 – Setores da Operação Urbana Consorciada Faria Lima. – Fonte: EMURB
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Tabela De Equivalência Do Cepac
Perímetro Coluna A Coluna B Coluna C
SETOR SUB SETORES Equivalência de 1 CEPAC em m² de 

área adicional de construção com-
putável

Equivalência de 1 CEPAC em 
m² de área de terreno referente 
a mudança de uso e parâme-
tros urbanísticos

Equivalência de 1 CEPAC em m² 
de terreno para taxa de ocupação 
adicional (acima de 50% até 70%)

Residencial Com/Serv. Residencial Com/Serv.

SETOR 3 
Hélio Pelegri-
no

3a (frente F. Lima) 1,2 0,8 1,5 1,2 0,8

3b (frente Jusceli-
no) 1,2 1 1,5 1,2 0,8

3c 2,5 1 1,5 1,5 1

3d 1,5 1 1,5 1,5 1

3e 2,5 1,5 1,5 2,3 * 1,5

SETOR 4 
Olimpíadas

4a (frente F. Lima) 0,9 0,6 2 0,9 0,6

4b 2 0,9 2 1,4 0,9

4c 2 1,2 2 1,8 1,2

4d 2 1 2 1,5 1

Tabela 1 – Fonte: http://www.prefeitura.sp.
gov.br/cidade/secretarias/upload/desenvolvi-
mento_urbano/sp_urbanismo/arquivos/oufl/
anexo_1_tabela_equivalencia_oucfl_13871.
pdf Acesso em: 11/05/2016
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Tabela De Equivalência Do Cepac
Perímetro Coluna A Coluna B Coluna C
SETOR SUB SETORES Equivalência de 1 CEPAC em m² de 

área adicional de construção com-
putável

Equivalência de 1 CEPAC em 
m² de área de terreno referente 
a mudança de uso e parâme-
tros urbanísticos

Equivalência de 1 CEPAC em m² 
de terreno para taxa de ocupação 
adicional (acima de 50% até 70%)

Residencial Com/Serv. Residencial Com/Serv.

SETOR 3 
Hélio Pelegri-
no

3a (frente F. Lima) 1,2 0,8 1,5 1,2 0,8

3b (frente Jusceli-
no) 1,2 1 1,5 1,2 0,8

3c 2,5 1 1,5 1,5 1

3d 1,5 1 1,5 1,5 1

3e 2,5 1,5 1,5 2,3 * 1,5

SETOR 4 
Olimpíadas

4a (frente F. Lima) 0,9 0,6 2 0,9 0,6

4b 2 0,9 2 1,4 0,9

4c 2 1,2 2 1,8 1,2

4d 2 1 2 1,5 1

Tabela 1 – Fonte: http://www.prefeitura.sp.
gov.br/cidade/secretarias/upload/desenvolvi-
mento_urbano/sp_urbanismo/arquivos/oufl/
anexo_1_tabela_equivalencia_oucfl_13871.
pdf Acesso em: 11/05/2016

Discussão
O estoque máximo de área Construída adicional foi fixado para cada subperíme-

tro, assim os valores da outorga onerosa de área construída adicional correspondentes a um 
CEPAC, poderiam variar em função da localização do terreno, atendendo às diferenças, então 
a tabela acima de Equivalência de CEPACs correspondente a cada subsetor das Operações 
Urbanas Consorciadas Faria Lima. (Fonte: Lei nº 13.871, de 8 de julho de 2004).

Pelo exame da tabela acima, considerando a equivalência básica do CEPAC 
(1 CEPAC = 1,0 m² de área construída adicional), pode-se notar que as diferenciações entre os 
subsetores e os usos são significativas. 

No Uso residencial: maior valor de equivalência de 1 CEPAC é de 1,8 nos sub-
setores 1d (Pinheiros, região da Vila Madalena) e 3e (Hélio Pelegrino, entre avenidas Santo 
Amaro e República do Líbano); menor valor de equivalência é de 0,6 em dois subsetores do 
setor Faria Lima;

No Uso comercial e de serviços: maior valor de equivalência de 1 CEPAC é de 1,7 
no subsetor 1c (Pinheiros, entre Largo de Pinheiros e Avenida Eusébio Matoso); menor valor 
de equivalência é de 0,5 no subsetor 2d (setor Faria Lima, entre a Avenida Faria Lima, o Par-
que do Povo e o prolongamento da Avenida Hélio Pelegrino).

Os resultados produzidos teriam desse modo dupla natureza: de um lado inibindo 
ou estimulando o desenvolvimento de determinadas atividades e de outro, proporcionando 
maior ou menor arrecadação – ambas em função da incidência do custo da contrapartida finan-
ceira para a outorga onerosa de área adicional nos custos dos empreendimentos.
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2.2.3. Lei de Zoneamento de São Paulo, Lei nº 13.885/04

No mesmo ano de 2004 quando foram aprovadas em sequência, as duas Leis que 
alteravam a OUFL para OUCFL, concomitantemente tramitava na Câmara de São Paulo a nova 
Lei de Zoneamento número 13. 885 aprovada em 25 agosto de 2004.

Entre outras alterações ela definiu um coeficiente de aproveitamento básico igual a 
um, para todas as áreas – com algumas exceções, então para atingir o coeficiente máximo de 
duas e meia vezes a área do terreno, somente através da outorga onerosa de potencial construti-
vo - Decreto n 044 703 / 2004, do Plano Diretor Estratégico (Lei n 13 430/02) que normatiza os 
procedimentos operacionais para aquisição da outorga onerosa. 

Esta Lei estabelece normas complementares ao Plano Diretor Estratégico1, institui os 
Planos Regionais Estratégicos das Subprefeituras30 inclusive Pinheiros e Vila Mariana (nas quais 
o perímetro da OUCFL está inscrito), dispõe sobre o Parcelamento, disciplina e ordena o Uso 
e Ocupação do Solo do Município de São Paulo. A nova Lei estabelece um coeficiente mínimo 
de aproveitamento para os terrenos, como parte da função social da propriedade urbana. Espe-
cificamente no caso da OUCFL, somente dentro de sua área, ainda é possível obter coeficiente 
construtivo máximo permitido em São Paulo, igual a quatro vezes a área do terreno, mediante o 
cálculo CEPACs equivalentes ao valor da outorga. 

E mais, dentro do perímetro da Operação Urbana, o Plano Regional Estratégico de 
Pinheiros definiu duas Áreas de Intervenção Urbanística (AIUS): o Largo da Batata e o Shopping 
Iguatemi. O primeiro objetivando a implantação do projeto vencedor do concurso de reconver-
são do Largo da Batata (2002) pelo arquiteto Tito Lívio; e o segundo objetivando manter na área 
lindeira ao Shopping Iguatemi, as restrições das Zonas Exclusivamente Residenciais.

30 . Plano Regional Estratégico de Pinheiros consta no anexo 11, livro 11 da Lei n.º 13.885 de 25 de agosto 
de 2004, lei de zoneamento.
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2.2.4.  Projeto vencedor Largo da Batata- Pinheiros

Apresentação oficial do projeto vencedor da reconversão urbana do Largo da Ba-
tata: Arq. Tito Livio Frascino – 13 de maio de 2002. Neste projeto o eixo da Av. Faria Lima 
foi deslocado permitindo a criação de uma Esplanada entre as ruas Teodoro Sampaio e Pedro 
Cristi. Estes espaços avançam na direção da Rua Manoel de Almeida, formando novas praças e 
espaços públicos com arborização e equipamentos. No lado oposto, a praça Pinheiros defronte 
à Igreja foi ampliada atingindo a Av. Faria Lima, promovendo novas perspectivas urbanas e 
dotada de equipamento cultural e, acesso ao Metrô e escultura. Trechos de ruas foram pedes-
trianizadas com acesso de veículos controlado, e os eixos principais demarcados com forte 
arborização e iluminação.

O concurso foi promovido pela Prefeitura Municipal de São Paulo Sempla – Secreta-
ria Municipal de Planejamento Urbano; Emurb – Empresa Municipal de Urbanização; Secretaria 
de Implementação das Subprefeituras A.R.PI. – Administração Regional de Pinheiros.

Organização Instituto de Arquitetos do Brasil, Departamento de São Paulo – IAB/SP. 
 Coordenador do Concurso Marco Romanelli.

Composição do Júri Carlos Maximiliano Fayet, Eduardo Leira, Fabio Moura Penteado, 
Jorge Wilheim, José Carlos Ribeiro de Almeida, Marta Maria Lagreca Sales, Regina Prósperi Mey.

Os classificados foram:

1º lugar Tito Livio Frascino

2º lugar Maria do Carmo Vilarino

3º lugar Luis Espallargas Gimenez

Menção Honrosa 1 Hector Vigliecca

Menção Honrosa 2 Mario Ceniquel
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Figura 16 – Vista da Av Faria Lima olhando 
novo Largo da Batata e projeto do Shopping – 
Foto: Escritório Tito Lívio Frascino.

Descrição 

1- Área Foco: 17,2 hectares 

 A denominada área foco é a do Largo da Batata propriamente dita e seu entorno. 
Neste setor, estão concentradas as principais intervenções objeto da Reconversão e a criação de 
extensas áreas públicas para proveito da população e marco da renovação.

Figura 17 – Plantio de Araucárias recuperando 
a flora nativa – Eixo Cardeal Arcoverde foto 
escritório Tito Lívio.
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Figura 16 – Vista da Av Faria Lima olhando 
novo Largo da Batata e projeto do Shopping – 
Foto: Escritório Tito Lívio Frascino.

2- Terminal Intermodal Capri: 6,1 hectares
 Para o equacionamento dos transportes na região e para possibilitar as intervenções na 
Área Foco, que dependem da liberação dos espaços até então ocupadas pelos inúmeros pontos de 
ônibus, o novo terminal localizado entre as Ruas Gilberto Sabino e a Av. das Nações Unidas (via local 
da Marginal Pinheiros), integrará os modos de transportes por ônibus, metrô e trem da CPTM.

Figura 17 – Plantio de Araucárias recuperando 
a flora nativa – Eixo Cardeal Arcoverde foto 
escritório Tito Lívio.
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Figura 18 – Plantio de Araucárias recuperando 
a flora nativa – Eixo Cardeal Arcoverde foto 
escritório Tito Lívio.

O terminal contará também com estacionamento para 460 veículos. Para a implantação 
do Terminal foi necessário um expressivo reequacionamento do sistema viário de acesso.

3- Área Expandida: 27,7 hectares

Neste setor o sistema viário existente será beneficiado com re-pavimentação, hie-
rarquização e transformações capazes de promover uma melhor fluidez do tráfego. Serão cria-
das novas vias para possibilitar a permeabilidade do bairro, além do alargamento da Marginal 
Pinheiros com pista secundaria para acesso ao Terminal. As calçadas serão repavimentadas, a 
arborização reforçada, a iluminação pública redimensionada e a acessibilidade garantida pelos 
dispositivos de travessias para portadores de deficiência. Estão previstas também a transposição 
das redes aéreas para solução subterrânea, extensível á todo o perímetro da intervenção.

O projeto de Reconversão Urbana do Largo da Batata foi objeto de Concurso Público 
Nacional de Arquitetura e Urbanismo. Dentre os principais objetivos definidos pela Municipali-
dade para o projeto, podemos salientar:

Criação de extensas áreas públicas livres e de qualidade para uma valorização urba-
nística compatível com o conceito da Centralidade de Pinheiros na região: praças, equipamen-
tos públicos e culturais, mobiliário urbano, arborização, re-pavimentação, equacionamento do 
transporte público, tendo em vista a retirada dos ônibus da área Foco e o impacto da linha 4 do 
metrô, em implantação.

Promover, com a Reconversão, o interesse da Iniciativa Privada em empreender no 
setor com as normas e procedimentos da Operação Urbana Faria Lima, fato que não vinha ocor-
rendo devido à degradação do bairro e ausência de condições mínimas para tal.

Tais objetivos deveriam ser alcançados com um número mínimo de desapropriações  
e com impacto reduzido nas atividades existentes no bairro e no público que as utiliza. Neste aspecto é 
importante considerar a inevitável mutação em alguns hábitos e atividades do Largo da Batata.
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Figura 18 – Plantio de Araucárias recuperando 
a flora nativa – Eixo Cardeal Arcoverde foto 
escritório Tito Lívio.
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2.2.5. Controle do Estoque da OUCFL Lei 13 769 /04

Mapa 4 – Reconversão Urbana Largo Da Ba-
tata E Terminal Pinheiros Fonte: Http://Sli-
deplayer.Com.Br/Slide/351810/ - Acesso Em 
17/05/2016. Mapa 5 – Área de Intervenção do Largo da Batata.
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Mapa 4 – Reconversão Urbana Largo Da Ba-
tata E Terminal Pinheiros Fonte: Http://Sli-
deplayer.Com.Br/Slide/351810/ - Acesso Em 
17/05/2016. Mapa 5 – Área de Intervenção do Largo da Batata.
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Figura 19 – Largo da Batata, mobiliário urbano 
e brinquedos feitos de caixotes pela comunida-
de. Foto da Autora 20 jun. 2016.

Figura 20 – Largo da Batata, Estação de metrô 
Faria Lima – Linha 4 Amarela. Foto da Autora 
20 jun. 2016.

Figura 21 – Largo da Batata, piso e paisagis-
mo. Foto da Autora 20 jun. 2016.

Figura 22 –  Largo da Batata, Mobiliário urba-
no feito de caixotes pela comunidade: A Batata 
que Queremos, que disponibiliza uma marce-
naria organizada no local, onde voluntários fa-
zem o mobiliário com os caixotes e material 
doado. Foto da Autora, 20 jun. 2016.
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Figura 19 – Largo da Batata, mobiliário urbano 
e brinquedos feitos de caixotes pela comunida-
de. Foto da Autora 20 jun. 2016.

Figura 20 – Largo da Batata, Estação de metrô 
Faria Lima – Linha 4 Amarela. Foto da Autora 
20 jun. 2016.

Figura 21 – Largo da Batata, piso e paisagis-
mo. Foto da Autora 20 jun. 2016.

Figura 22 –  Largo da Batata, Mobiliário urba-
no feito de caixotes pela comunidade: A Batata 
que Queremos, que disponibiliza uma marce-
naria organizada no local, onde voluntários fa-
zem o mobiliário com os caixotes e material 
doado. Foto da Autora, 20 jun. 2016.
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Figura 23 – Largo da Batata ao anoitecer. 
Foto da Autora, 20 jun. 2016.

Figura 25 – Ciclovia no Largo da Batata. 
Foto da Autora, 20 jun. 2016.

Figura 24 – Rua Paes Leme fiação aérea exposta. 
Foto da Autora, 20 jun. 2016
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Figura 23 – Largo da Batata ao anoitecer. 
Foto da Autora, 20 jun. 2016.

Figura 25 – Ciclovia no Largo da Batata. 
Foto da Autora, 20 jun. 2016.

Figura 26 – Bicicletário no Largo da Batata. Foto 
da autora, 20 jun, 2016.
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Tabela 2 – Controle de estoques de área de construção adicional

CONTROLE DE ESTOQUES DE ÁREA DE CONSTRUÇÃO ADICIONAL (ACA) DA OPERAÇÂO URBANA CONSORCIADA FARIA 
LIMA LEI 13 769/2004 (posição 29/02/2016).

ESTOQUE MÁXIMO OFERTADO (M²) ESTOQUE CONSUMIDO (M²)

SETORES RESIDENCIAL NÃO RESIDENCIAL RESIDENCIAL NÃO RESIDENCIAL

HÉLIO PELEGRINO 292.445,0 182.505,0 191.612,3 93.019,0

FARIA LIMA 288.190,0 73.715,0 75.417,8 73.714,3

PINHEIROS 286.695,0 96.600,0 111.562,0 96.600,0

OLIMPÍADAS 190.440,0 95.565,0 60.293,7 95.563,1

TOTAL 1.057.770,0 448.385,0 438.885,8 358.896,4

TOTAL GERAL 1.506.155,0 797.782,2

Pela observação da tabela acima conclui-se que o consumo de estoque não residen-
cial foi proporcionalmente maior do que o consumo do estoque residencial ofertado.

Tabela 3 – Fonte: Acesso em 11/05/2016 
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/se-
cretarias/upload/desenvolvimento_urbano/
sp_urbanismo/arquivos/oufl/ouc_faria_
lima_estoque_geral_fev_2016.pdf.

Tabela 3 – Controle de estoques em análise e estoque estimado

Tabela 2 – Fonte: Acesso em 11/05/2016. 
SP URBANISMO http://www.prefeitura.
sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/desen-
volvimento_urbano/sp_urbanismo/arqui-
vos/oufl/ouc_faria_lima_estoque_geral_
fev_2016.pdf.

CONTROLE DE ESTOQUES DE ÁREA DE CONSTRUÇÃO ADICIONAL (ACA): DA OPERAÇÂO URBANA CONSORCIADA FARIA LIMA 
LEI 13 769/2004 (posição 29/02/2016).

ESTOQUE EM ANÁLISE (M²) ESTOQUE ESTIMADO DISPONÍVEL (M²)
SETORES RESIDENCIAL NÃO RES. RESIDENCIAL NÃO RES.
HÉLIO 
PELEGRINO 0 4.713,3 100.832,7 89.486,0

FARIA LIMA 0 0 212.772,2 0,7

PINHEIROS 0 0 175.133,0 0,0

OLIMPÍADAS 0 0 130.146,3 1,9

TOTAL 0 4.713,3 618.884,2 89.488,6

TOTAL GERAL 4.712,3 708.372,8
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lima_estoque_geral_fev_2016.pdf.

A posição em fevereiro de 2016 demonstra que o único setor que tem propostas em aná-

lise é o Hélio Pelegrino, com apenas 4.713,26 m², e o estoque disponível total é de 708.372,78 m², 

quase todo nãocomercial. Isso demonstra que a operação já está em fase de desaceleração, seja por 

motivos de desaceleração da economia de mercado da construção civil ou por razões próprias.

O estoque inicial, 2.250.000 m2 – 1.000.000 de m2 nas áreas diretas e 1.250.000 m2 

nas áreas indiretas, calculado para a primeira Operação Urbana Faria Lima (1995), ba-

seou-se na infraestrutura existente, de lá para cá não temos conhecimento de que as redes 

de infraestrutura tenham sido ampliadas, portanto o estoque que está sendo proposto nesta 

Tabela 3 – Controle de estoques em análise e estoque estimado

Tabela 2 – Fonte: Acesso em 11/05/2016. 
SP URBANISMO http://www.prefeitura.
sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/desen-
volvimento_urbano/sp_urbanismo/arqui-
vos/oufl/ouc_faria_lima_estoque_geral_
fev_2016.pdf.
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Tabela 4 – Fonte: 28ª reunião do grupo ges-
tor SP URBANISMO. Acesso em 16/04/2016 
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/se-
cretarias/upload/desenvolvimento_urbano/
sp_urbanismo/arquivos/oufl/ouc_faria_lima_
resumo_financeiro_feveiro_2016.pdf.

segunda operação, tem um limite, que não deve ser excedido. Caso o limite do estoque seja 
excedido, toda a rede de infraestrutura, em sua maioria subterrânea, teria que ser ampliada, 
inclusive as calçadas, para depois serem refeitas. Isto tudo teria com um custo altíssimo e 
talvez inviabilizasse sua construção.

2.2.6. Recursos Arrecadados

RECURSOS ARRECADADOS OUCFL LEI 13 769 / 2004 - R$ 2 278 072 372,14.

POSIÇÂO EM FEV. 2016
Outorga Onerosa R$ 465.321.920,9
Leilão de CEPAC R$ 1.233.513.237,4
CEPAC - Colocação Privada R$ 140.971.609,4
Outras Entradas R$ 18.008.514,7
Receita Financeira Líquida R$ 420.257.089,8
Total de Entradas R$ 2.278.072.372,1
Aplicaçâo de Recursos Até fev. 2016
Obras e Serviços R$ 929.042.959,6
Habitação de Interesse Social-Real Parque R$ 292.525.508,6
Ciclo Passarela Panorama R$ 173.019,5
Taxa de Administração R$ 96.434.852,4
Outras Despesas R$ 8.650.879,7
Desapropriação R$ 185.519.013,0
Desapropriação - HIS Coliseu R$ 18.392.134,8
Desapropriação - HIS Real Parque R$ 8.429.424,0
Transporte Coletivo - Metrô R$ 200.000.000,0
Total de Saídas R$ (1.739.167.791,59) 1,7 bilhões de reais
Saldo Restante R$ 538.904.580,55 quinhentos milhões de reais

Tabela 4 – Recursos arrecadados na OUCFL.
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Tabela 4 – Fonte: 28ª reunião do grupo ges-
tor SP URBANISMO. Acesso em 16/04/2016 
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/se-
cretarias/upload/desenvolvimento_urbano/
sp_urbanismo/arquivos/oufl/ouc_faria_lima_
resumo_financeiro_feveiro_2016.pdf.

2.2.7. Participação popular no grupo gestor da OUCFL na SP-Urbanismo

A partir do registro da Operação na CVM e do atendimento à citada Instrução nº 401, 
a publicação dos relatórios trimestrais no Diário Oficial da Cidade (antigo Diário oficial do Mu-
nicípio) e na Internet permitem um acompanhamento dos recursos obtidos e empregados.

O Plano Diretor Estratégico estabeleceu um conjunto de instâncias participativas nas 
diversas áreas de atuação do poder municipal, vinculadas às políticas públicas implementadas 
pelo Município. Na área das políticas urbanas, foram criados o Conselho Municipal de Política 
Urbana – CMPU, Grupos de Gestão, as Assembleias Regionais de Política Urbana e as Confe-
rencias Municipais de Política Urbana. 

A antiga CNLU foi extinta, e a análise das questões vinculadas à gestão técnica de 
uso e ocupação do solo passaram a ser desempenhadas pela Câmara Técnica de Legislação Ur-
banística – CTLU.

O Grupo Gestor da OUCFL foi criado em 26 de janeiro de 2004 e instituído através 
do Art. 17º da Lei nº 13.769, com as seguintes atribuições e características: 

1. definição e implementação do Programa de Investimentos; 
2. definição de aplicação dos recursos da Operação Urbana. 
3. composição 18 representantes da Sociedade Civil e poder público municipal. 
O Grupo Gestor da OUCFL tem as atas de suas reuniões semestrais disponibilizadas 

no site da SPUBANISMO e é composto por 18 representantes, conforme define a Portaria nº 
173/2004 na gestão de Marta Suplicy, sendo: 9 membros da sociedade civil: 

1. Movimento Defenda São Paulo; 

2. IAB – Instituto de Arquitetos do Brasil;

3. IE – Instituto de Engenharia; 
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4. APEOP – Associação Paulista de Empresários de Obras Públicas; 

5. SECOVI – Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração 
de Imóveis Comerciais e Residenciais de São Paulo;

6. OAB – Ordem dos Advogados do Brasil; 

7. FAU/USP – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo; 

8. União de Movimentos de Moradia; 

9. Associação de Moradores de Favela (apenas das favelas na área da Operação 
Urbana).

E mais 9 membros do poder público municipal, com um representante de cada uma 
das seguintes entidades: 

1. Secretaria Municipal de Planejamento – SEMPLA; 

2. Secretaria de Finanças e Desenvolvimento Econômico – SF; 

3. Secretaria Municipal de Transportes – SMT; 

4. Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente – SVMA; 

5. Secretaria de Infraestrutura Urbana – SIURB; 

6. Secretaria do Governo Municipal – SGM; 

7. Secretaria Municipal das Subprefeituras – SMSP; 

8. Subprefeitura de Pinheiros;

9. EMURB (coordenadora).

Resumo financeiro da Operação Urbana Consorciada Faria Lima lei 13.769/04 
até 09/02/2016.
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2.3. Obras benfeitorias públicas realizadas.31

2004 - R$ 77.431.463,37 – Passagem em desnível Faria Lima x Cidade Jardim x 
Nove de Julho (Túnel Max Feffer).

2004 – R$ 43.073.388,43 – Passagem em desnível Faria Lima x Rebouças x Eusébio 
Matoso (Túnel Jornalista Fernando Vieira de Mello)

2004 – R$ 2.689.331,87 – Projeto básico e executivo de enterramento da rede 
aérea e compatibilização com a rede subterrânea nas Avenidas Rebouças, Eusébio Matoso, 
Cidade Jardim, Nove de Julho e Brig. Faria Lima (entre a Rua dos Pinheiros e Rua Luis 
Carlos Paraná).

2004 – R$ 14.257.204,12 – Enterramento da Rede elétrica da Eletropaulo nos tre-
chos das Avenidas Eusébio Matoso, Rebouças e Cidade Jardim.

2004 – R$ 25.180.826,90 – Adaptação das Redes elétrica e de telecomunicações das 
passagens de desnível, remoção de superestrutura da passarela da Avenida Eusébio Matoso junto 
ao Shopping Eldorado, demolição da infraestrutura da passarela, demolição e adaptação do can-
teiro central e também do sistema viário para a instalação de plataforma de ônibus, instalação e 
adaptação de passarela para o Passa Rápido.

2004 – R$ 3.141.904,30 – Prolongamento da Av. Hélio Pellegrino e implantação de 
avenida duplicada no eixo formado pela Rua Funchal e Rua Haroldo Veloso.

2008 –  R$ 4.628.616,21 – Obras e serviços de pavimentação, drenagem, paisagis-
mo, iluminação pública e infraestrutura no trecho entre a Al. Raja Gabaglia e R. Ramos Batista, 
na diretriz das Ruas Gomes de Carvalho e Olimpíadas.

31 Fonte: SP-Urbanismo – Disponível em <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/de-
senvolvimento_urbano/sp_urbanismo/arquivos/oufl/relatorio_cepac_ouc_faria_lima_4tri_2015_cef.pdf>. 
Acesso em 05 mai. 2016.
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2008 - R$ 1.045.416,68 - Projeto do Boulevard Juscelino Kubitschek, contemplando 
o estudo de alternativas para o cruzamento das Avenidas Faria Lima e Juscelino Kubitschek, a 
reavaliação do Projeto funcional da Intervenção e a elaboração do Projeto Preliminar.

2008 - R$ 96.540,00 - Prestação de serviços especializados de engenharia para a 
adequação de projetos executivos e assessoria técnica para construção do Boulevard Juscelino 
Kubitschek.

2008 a 2009 - R$ 37.929.524,97 – Desapropriações - Prolongamento da Av. Hélio 
Pellegrino e implantação de avenida duplicada no eixo formado pela Rua Funchal e Rua Ha-
roldo Veloso.

2008 a 2013 - R$ 70.610.552,21 – Desapropriações - Reconversão Urbana do  
Largo da Batata.

2009 - R$ 6.673.514,50 - Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia 
para apoio operacional às atividades de gerenciamento, fiscalização, supervisão e controle tecno-
lógico das obras e serviços executados pela SP Obras, incluindo o fornecimento e disponibilização 
de equipamentos e veículos para execução da Reconversão Urbana do Largo da Batata e da execu-
ção das Passagens em desnível e estação de transferência de passageiros da Av. Brig. FariaLima na 
região de cruzamento com as avenidas Rebouças, Eusébio Matoso e Cidade Jardim.

2009 a 2014 - R$ 13.397.699,95 - Prestação de serviços técnicos especializados de 
engenharia para apoio operacional às atividades de gerenciamento, fiscalização, supervisão e 
controle tecnológico das obras e serviços executados pela SP Obras, incluindo o fornecimen-
to e disponibilização de equipamentos e veículos para execução da Reconversão Urbana do 
Largo da Batata.

2009 a 2015 - R$ 8.367.698,13 – Desapropriações - Execução de obras do Progra-
ma de Urbanização de Favelas - Lote 10 (Favela Real Parque), no âmbito da Coordenadoria da 
Habitação da SEHAB.
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2010 - R$ 135.886.535,34 - Reconversão Urbana do Largo da Batata –  elaboração 
de projeto executivo e execução de obras e serviços.

2011 a 2013 - R$ 197.083.749,72 - Execução de obras do Programa de Urbanização de 
Favelas - Lote 10 (Favela Real Parque), no âmbito da Coordenadoria da Habitação da SEHAB.

2011 a 2015 - R$ 201.352.701,31 - Implantação da Linha 4 – Amarela do METRO, 
no âmbito da Operação Urbana Consorciada Faria Lima. 

2012 - R$ 4.703.930,27 – Desapropriações - Implantação de Área Verde - Largo dos 
Pinheiros.

2012 – R$ 36.000,00 - Laudo Técnico de Avaliação de Terrenos e Empreendimentos 
Paradigmas – Operação Urbana Consorciada Faria Lima.

2012 a 2014 - R$ 187.524.797,91 - Reconversão Urbana Largo da BatataFase II.
2012 a 2015 - R$ 5.408.918,11 - Gerenciamento Técnico Habitação.
2012 a 2015 - R$ 9.201.687,42 - Gerenciamento Social.
2012 a 2015 - R$ 7.311.500,00 – Aluguel Social.
2013 a 2014 - R$ 7.285.580,43 – Desapropriações - Implantação da Ligação Viária 

entre as Ruas Butantã e Amaro Cavalheiro.
2013 a 2015 - R$ 86.001.762,45 - Execução de obras do Programa de Urbanização de 

Favelas – Urbanização da Quadra A Oeste e Praça com Centro Comunitário da Favela Real Parque – 
2ª etapa e obras do Conjunto Habitacional Prover – 3 Rs, no âmbito da Coordenadoria da Habitação – 
HABI e pelo Departamento de Regularização de Parcelamento do solo RESOLO - da SEHAB. 

2014 a 2015 - R$ 21.167.041,75 - Implantação de Ciclovias Orçamento total para 
obra - R$54.82.813,02.

2015 - R$ 18.366.297,37 – Desapropriações - Reurbanização da Favela Coliseu.

TOTAL JÁ  UTILIZADO ATÉ fevereiro de  2016  -  R$ 1.246.302.536,42 
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2.3.1 Habitação de Interesse social 

Em relação a benefícios públicos, as principais alterações na Lei foram referentes 
aos programas de Habitações de Interesse Social e à urbanização de favelas. O § 1º do Art. 15º 
define que 10% dos recursos disponíveis no Programa de Investimentos deveriam ser destinados 
a esses programas, depositados em conta específica vinculada a esse fim. O Parágrafo Único do 
Art. 5º estabeleceu que:

“A provisão de habitação de interesse social poderá ser realizada por meio de so-
luções habitacionais que assegurem o reassentamento da população favelada [...] através de: 
a) carta de crédito; b) alienação de Habitação de Interesse Social; c) alienação de Habitação de 
Mercado Popular (HMP); d) locação social; e) outras soluções, mediante aprovação do Conselho 
Municipal de Habitação. ”

Figura 27 – Ciclovia  
Faria Lima - Fonte: Mobilize 
Brasil.

Tabela 5 – Fonte: SP – Urbanismo. Disponível 
em:<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/
secretarias/upload/desenvolvimento_urbano/
sp_urbanismo/arquivos/oufl/ouc_ faria_lima_
resumo_financeiro_feveiro_2016.pdf>. Acesso 
em 16 abr. 2016.
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Em relação aos recursos destinados para habitação, o Art. 26º do Decreto nº 45.213, 

de 27 de agosto de 2004 que regulamentou a OUC Faria Lima, estabeleceu que:

“O percentual de 10% (dez por cento) será calculado sobre o total do valor arrecado 

pela Operação Urbana Consorciada Faria Lima, devendo ser integralmente destinado à constru-

ção de Habitações de Interesse Social – HIS e à urbanização de favelas, em conta vinculada a 

esse fim, até a última emissão de CEPAC”.

Tabela 5 – Aplicação Financeira em HIS

APLICAÇÃO FINANCEIRA EM HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL
POSIÇÃO EM 29/02/2016

Reurbanização Real Parque R$ 264.498.689,3

Desapropriação Real Parque R$ 8.429.424,0

Desapropriação Coliseu R$ 18.392.134,8

Ciclo Passarela Panorama R$ 173.019,5

Aluguel Social R$ 6.619.000,0

Gerenciamento R$ 21.407.819,3

Saldo Conta Vinculada R$ 62.793.799,2

Total Destinado HIS R$ 382.313.886,2

Do total arrecadado na operação R$ 2.278.072.372,14, o saldo falta aplicar é de  

R$ 538.904.580,55, e tem reservado R$ 62.793.799,23 para os projetos de HIS. 

Figura 27 – Ciclovia  
Faria Lima - Fonte: Mobilize 
Brasil.

Tabela 5 – Fonte: SP – Urbanismo. Disponível 
em:<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/
secretarias/upload/desenvolvimento_urbano/
sp_urbanismo/arquivos/oufl/ouc_ faria_lima_
resumo_financeiro_feveiro_2016.pdf>. Acesso 
em 16 abr. 2016.
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O total empregado em HIS conforme explícito na tabela acima, é de  R$ 382.313.886,15, 
incluindo os R$ 62.793.799,23 ainda não executados.

Há, portanto, a reiteração da destinação de recursos específicos mencionados na lei 
anterior e também a definição dos modos como esses recursos deverão ser aplicados, embora 
não fique definida a escala de prioridades, nem os prazos para a execução das obras de Habita-
ções de Interesse Social – HIS.

Figura 28 – Localização das 3 Áreas de HIS 
incluída no programa de investimentos da 
Operação Urbana Consorciada Faria Lima – 
Fonte: Mapa da Autora – Base: Google Earth.

Figura 29 – Implantação geral do HIS Real 
Parque –1135 unidades habitacionais com área 
total de 44.500M² - Fonte: 19ª reunião do gru-
po de gestão da SP-URBANISMO.
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Figura 28 – Localização das 3 Áreas de HIS 
incluída no programa de investimentos da 
Operação Urbana Consorciada Faria Lima – 
Fonte: Mapa da Autora – Base: Google Earth.

Abaixo seguem os detalhes dos projetos das HIS:
1. HIS Real Parque
2. HIS Panorama
3. HIS Coliseu

2.3.1.1 HIS REAL PARQUE 

HIS REAL PARQUE com 1.135 unidades habitacionais e área de 4,45 hectares  (44.500 m2)

Figura 29 – Implantação geral do HIS Real 
Parque –1135 unidades habitacionais com área 
total de 44.500M² - Fonte: 19ª reunião do gru-
po de gestão da SP-URBANISMO.
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Figura 31 – Figura 1 –Figura 23 - Vista do 
complexo Cidade Jardim através da Favela 
Panorama. –Fonte: http://brasil.elpais.com/bra-
sil/2016/01/20/politica/1453318772_454529.
html Acesso em: 16/05/2016. Foto: Tuca Vieira.

Figura 30 – Interior da quadra a leste com área 
de lazer – Fonte: 19ª reunião do grupo de ges-
tão da SP-URBANISMO.    
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2.3.1.2 HIS PANORAMA 

HIS PANORAMA Com 1.251 unidades habitacionais.

Figura 31 – Figura 1 –Figura 23 - Vista do 
complexo Cidade Jardim através da Favela 
Panorama. –Fonte: http://brasil.elpais.com/bra-
sil/2016/01/20/politica/1453318772_454529.
html Acesso em: 16/05/2016. Foto: Tuca Vieira.

Figura 30 – Interior da quadra a leste com área 
de lazer – Fonte: 19ª reunião do grupo de ges-
tão da SP-URBANISMO.    
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Figura 32 – Área de intervenção futura do HIS 
– Fonte: 24ª reunião do grupo de gestão da SP-
-URBANISMO.

Figura 33 – Implantação esquemática da his 
coliseu na área total 4638m2, com 252 unida-
des de 43m2 Fonte 28ª reunião do grupo gestor 
da SP URBANISMO – Site acessado em 16 de 
abril de 2016.
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Figura 32 – Área de intervenção futura do HIS 
– Fonte: 24ª reunião do grupo de gestão da SP-
-URBANISMO.

2.3.1.3. HIS COLISEU

HIS COLISEU com 252 unidades habitacionais com 47m2 cada, em uma área de  
4638m2, rodeada por prédios como a antiga Daslu (moda) o shopping JK Iguatemi e torres em-
presariais, todos de alto padrão.

Figura 33 – Implantação esquemática da his 
coliseu na área total 4638m2, com 252 unida-
des de 43m2 Fonte 28ª reunião do grupo gestor 
da SP URBANISMO – Site acessado em 16 de 
abril de 2016.
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Figura 35 – Fonte: 28ª reunião do grupo gestor 
– SPURBANISMO acessado em 16 de abril de 
2016.

Figura 34 – Fonte: 28ª reunião do grupo gestor 
– SP-URBANISMO Acessado em 16 de abril 
de 2016.

Figura 36 – Favela Coliseu antes da desapro-
priação.
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Figura 35 – Fonte: 28ª reunião do grupo gestor 
– SPURBANISMO acessado em 16 de abril de 
2016.

Figura 34 – Fonte: 28ª reunião do grupo gestor 
– SP-URBANISMO Acessado em 16 de abril 
de 2016.

Figura 36 – Favela Coliseu antes da desapro-
priação.

INTERVENÇÕES PREVISTAS EM CENÁRIO FUTURO R$ 883.060.000,00

R$ 72.060.000,00 – Desapropriações Necessárias /Diferenças Judiciais

R$ 96.000.000,00 – Largo da Batata Fase III

R$ 158.000.000,00 – Favela Panorama e Urbanização dos Acessos

R$ 241.000.000,00 – Extensão da Av. Brigadeiro Faria Lima até a Av. dos Bandeirantes

R$ 277.000.000,00 – Melhoramento Urbanístico Santo Amaro

R$ 39.000.000,00 – Passarela Bernardo Goldfarb

Total = R$ 883.060.000,00
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Mapa 6 – Esquema fase III Largo da Batata a 
ser implantado – Fonte: 28ª reunião do grupo 
de gestão da SP-URBANISMO – http://www.
prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/
desenvolvimento_urbano/sp_urbanismo/faria_
lima/ggoucfl_28a_apresentacao_2016_04_05.
pdf - acesso em 17/05/2016.
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Mapa 6 – Esquema fase III Largo da Batata a 
ser implantado – Fonte: 28ª reunião do grupo 
de gestão da SP-URBANISMO – http://www.
prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/
desenvolvimento_urbano/sp_urbanismo/faria_
lima/ggoucfl_28a_apresentacao_2016_04_05.
pdf - acesso em 17/05/2016.

2.4. Discussão

O grupo gestor da Operação Urbana Consorciada Faria Lima, gerenciada pela 
SP Urbanismo tem representantes significativos da sociedade Paulistana como a FAUUSP,  
representantes da Associação de Moradores de FAVELAS (Coliseu, Panorama e Real Parque). 
União de Movimentos de Moradia; Secovi. 

• Embora exista o aparato de uma participação popular, a população não con-
segue participar efetivamente das decisões e as ações que resultam deste con-
selho sempre deixam a desejar um planejamento urbano mais abrangente e 
inclusivo.

• A Operação Urbana (OUFL e OUCFL) foi bem-sucedida, em função de seus 
objetivos sociais, tendo conseguido recursos expressivos num período de cerca 
20 anos desde seu início;

• Parte dos seus recursos tem sido aplicados em projetos e obras diretamente 
relacionadas ao tema em estudo;

• As melhorias tiveram maior incidência ao longo da Avenida Brigadeiro Faria 
Lima, porém esta qualidade não se reflete nas vias transversais e nas demais 
não transmite essa qualidade para a população local;

• Algumas melhorias pontuais podem ser percebidas, porém aquém do potencial 
do instrumento urbanístico para a Qualidade de Vida Urbana.

Neste sentido, percebe-se que Operações Urbanas tem potencial para outras in-
tervenções, desde que acompanhadas por instrumentos mais abrangentes de avaliação de  
qualidade dos espaços construídos.
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tulocapí

Figura 37 – Abertura capítulo 3.

3
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3. Mobilidade e qualidade de vida nas cidades

3.1. A Mobilidade Urbana em São Paulo 2016

A realidade brasileira demonstra um grande descaso com o ambiente natural em face 
do urbano, haja vista a persistência de políticas públicas federais que incentivam os motores a 
diesel e gasolina com consequências predatórias ao ambiente, ao invés de incentivar o uso das 
energias limpas e não poluentes. O mesmo pode se dizer das políticas públicas que incentivam o 
uso do transporte individual, ao invés de fomentar o uso do transporte coletivo, com acessibilidade 
a todos. Ainda assim é possível lamentar a ausência de políticas públicas que: defendam o pedes-
tre; combatam a violência promovendo segurança; implementem qualidade nas calçadas e espaços 
públicos; reduzam a poluição real, racionalizem o uso energético.

O Estado de São Paulo é uma das 27 unidades federativas do Brasil e abriga mais de 
40 milhões de habitantes distribuídos em 645 municípios.

O município de São Paulo, capital, é o mais populoso do Estado e do Brasil, com  
11.244.369 habitantes. Sendo 11.125. 243 a população urbana e 119.126 a população rural  
(Fonte IBGE – senso 2010).

O número de vítimas de acidentes fatais de trânsito no ano de 2013 foi de 1.114, sendo 
45% de atropelamentos (508), 29,1% colisões (324), 15,8% choques. O perfil do tipo de usuários 
acidentados nas vias foi 44,6% de pedestres; 35% de motociclistas; 17,4% motorista / passagei-
ro e 3% de ciclistas (Fonte: Relatório Anual de Acidentes de Trânsito Fatais: CET; GST E DP).  
Estas cifras falam por si mesmas, da extrema urgência com que se configura questão da mobilidade 

tulocapí

Figura 37 – Abertura capítulo 3.

3
DOUTORADO LIGIA COMPLETO_GRAFICA.indb   141 29/08/2016   11:38:00



142

Figura 38 – Vista para o Obelisco e Parque Ibira-
puera ao fundo. Disponível em: <http://noticias.
r7.com/transito/noticias/sao-paulo-tem-147-km-de-
-lentidao-nesta-sexta-feira-20130705.htmll>. Aces-
so em 16 ago 2016.

Figura 39 – A implantação de faixas exclusivas para 
ônibus causou congestionamentos em São Paulo.  
Foto: Avener Prado. Disponível em <http://www.
redebrasilatual.com.br/eleicoes-2014/para-quali-
ficar-investimentos-em-mobilidade-planejamen-
to-deve-ser-a-tonica-do-proximo-governo-6969.
html>. Acesso em 16 jul. 2016.
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urbana em São Paulo, quando se fala da violência e da falta de segurança a que estão submetidas 
as pessoas. Além de causar acidentes e mortes, inibe a atividade de caminhar ou qualquer tipo de 
permanência nos locais públicos, prejudicando as pequenas travessias, amedrontando pessoas.

Figura 38 – Vista para o Obelisco e Parque Ibira-
puera ao fundo. Disponível em: <http://noticias.
r7.com/transito/noticias/sao-paulo-tem-147-km-de-
-lentidao-nesta-sexta-feira-20130705.htmll>. Aces-
so em 16 ago 2016.

Figura 39 – A implantação de faixas exclusivas para 
ônibus causou congestionamentos em São Paulo.  
Foto: Avener Prado. Disponível em <http://www.
redebrasilatual.com.br/eleicoes-2014/para-quali-
ficar-investimentos-em-mobilidade-planejamen-
to-deve-ser-a-tonica-do-proximo-governo-6969.
html>. Acesso em 16 jul. 2016.
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Conceito

O conceito de mobilidade urbana, intimamente ligado a outros conceitos que 

lhe são complementares como a acessibilidade, se resume ao deslocamento do indivíduo 

dentro do espaço urbano, seja caminhando a pé ou combinando vários meios de transpor-

te para completar seu percurso. O tema se completa com a inclusão do desempenho dos 

vários intermodais de transporte e conexões, que dependem das condições urbanísticas da 

cidade, de seu planejamento e desenho urbano. Dependem, também, das condições psico-

físicas do cidadão. 

Acessibilidade é a possibilidade e condição de alcance, percepção e entendimento para 

a utilização, com segurança e autonomia: das vias, das edificações, espaço público e mobiliá-

rio, equipamento urbano e dos elementos. O termo inclui acessibilidade física e de comunicação 

(ABNT 2004). 

A acessibilidade no sentido físico, para se concretizar, depende do projeto de constru-

ção das calçadas, da execução e também da manutenção posterior, que na legislação brasileira é de 

responsabilidade do proprietário do imóvel lindeiro. Isto impede ou dificulta a adoção de soluções 

mais abrangentes e harmoniosas para os públicos caracterizados por vários obstáculos e desconti-

nuidades dos passeios.

Nesta linha de raciocínio conseguimos diferenciar dois tipos de obstáculos ina-

cessíveis:

- obstáculos temporários: veículos estacionados; entulho; lixo; obras; comércio ambu-

lante; banca fora do local adequado e material publicitário;

- obstáculos fixos: buracos; desníveis; pontos de ônibus em local errado; vegetação 

fora da faixa de serviço; guias irregulares e mobiliário urbano fora da faixa de serviço.

DOUTORADO LIGIA COMPLETO_GRAFICA.indb   144 29/08/2016   11:38:02



145

3.2. Mobilidade contexto – Teoria dos Fluxos - Teles

A contemporaneidade tem dado cada vez mais atenção às mudanças que vem 
ocorrendo nas características da mobilidade urbana, hoje encarada como um atributo das ci-
dades, que possibilita vivencias entorno das mobilidades, como atratividade. A forma como 
as pessoas a sentem está cada vez mais sujeita aos fluxos e intercâmbios gerados pelo au-
mento da circulação de pessoas, veículos e informação. O ritmo destes fluxos troca o cará-
ter e a função do espaço sobre o tempo, e vai recriando relações ricas e diferentes com os 
espaços públicos. Não há uma escala precisa, pode ser local, regional ou global. Os fluxos 
substituíram o movimento da cidade moderna, e imprimem uma lógica de espacialização 
fluida ao território, a qual é norteada pelos nós, pontos fortes de centralidade, definidos pela 
acessibilidade (Leite,2012). 

As palavras de Teles: “Falar de mobilidade, é compreender as novas realida-
des urbanas e sociais; é incluir nessa representação de fluxos, as formas e modos de ir 
de um lugar a outro; é saber quem os faz, quais os motivos e quando são feitos; é per-
ceber os novos ritmos de vida que hoje desenham os territórios (sociais) da mobilidade” 
(TELES,2014).

A cidade contemporânea é o resultado das decisões tomados no passado e muitas 
cidades em todo o mundo já chegaram ao seu limite, dando espaço ao transporte coletivo ao 
invés do individual e essas decisões foram tomadas mediante a evasão dos moradores. Os 
governos foram obrigados a retroceder, por perceberem que esta fórmula não atende mais 
às necessidades dos moradores, caso comprovado em algumas cidades americanas: Tyssons 
Corner (conta com mais espaço de escritório vagos do que o centro de Miami), segui-
da por Rockville-Gaithersburg, Maryland, Rosslyn-Balston e Virginia em Washington DC.  
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Esse cenário de busca por soluções novas, como preconiza o novo conceito de “cidade com-
pacta” é recorrente em muitas cidades do mundo.

Nas cidades, cujo projeto priorizou o automóvel, e que são cidades poluídas sonora e 
fisicamente, com engarrafamentos e pouca estrutura para pedestres e ciclistas, além de um trans-
porte público sempre ineficiente. Nelas se estabelece um círculo vicioso: quanto menos estrutura 
para outros modais, mais pessoas se utilizarão dos carros e mais estacionamentos serão necessá-
rios, aumentando os engarrafamentos.

É preciso reinventar as cidades, como nos lembra Leite (XXX) entre vários urbanistas 
mobilizados para equacionar a insustentabilidade urbana dominante, como ocorreu quanto Jaime 
Lerner chamado a dar uma consultoria urbanística, em Tyssons Corner e ele sugeriu, entre outras 
coisas, a ocupação dos estacionamentos vazios por prédios residenciais, muitos espaços públicos 
e parques. 33

No Brasil, em 2012, foi sancionada a Lei Federal nº 12.587, a qual teve por 
objetivo melhorar a acessibilidade e a mobilidade das pessoas e cargas nos municípios, e 
integrar os diferentes modos de transporte. Ela foi a legislação que instituiu as diretrizes 
da Política Nacional de Mobilidade Urbana, dando prioridade aos meios de transporte não 
motorizados e ao serviço público coletivo, além da integração entre os modos e serviços de 
transporte urbano. A nova lei também exige que os municípios com mais de 20 mil habitan-
tes elaborem planos de mobilidade urbana em até três anos, que devem ser integrados aos 
planos diretores. 34

33 Revista Arch + 109/110 Megalopolis Unbound: America’s New City Publicado em 01.12.1991, p. 73. 
Disponível em <http://www.archplus.net/home/archiv/artikel/46,1017,1,0.htmlRobertFishman>. Acesso em 
20 mai. 2015.

34 Disponível em <http://www.cidades.gov.br/images/stories/ArquivosSEMOB/cartilha_lei_12587.pdf>. 
Acesso em 07 set. 2015.

DOUTORADO LIGIA COMPLETO_GRAFICA.indb   146 29/08/2016   11:38:02



147

Os Principais pontos desta Política Nacional de Mobilidade Urbana são: 
1. a prioridade dos modos de transporte não motorizados (bicicletas) e dos servi-

ços públicos coletivos sobre o transporte individual motorizado; 
2. a restrição e controle de acesso e circulação, permanente ou temporário, de 

veículos motorizados em locais e horários predeterminados;
3. o estabelecimento de padrões de emissão de poluentes para locais e horários 

determinados, podendo condicionar o acesso e a circulação nos espaços urba-
nos sob controle;

4. a possibilidade de cobrança pela utilização da infraestrutura urbana, para de-
sestimular o uso de determinados modos e serviços de mobilidade; 

5. a dedicação de espaço exclusivo nas vias públicas ao transporte público coleti-
vo e a modos de transporte não motorizados; 

6. e o direito de os usuários participarem do planejamento, da fiscalização e da 
avaliação da política local de mobilidade urbana.

Para o coordenador do Movimento Nacional pelo Direito ao Transporte Público 
de Qualidade, Nazareno Stanislau Affonso, em entrevista ao Portal Brasil, 13 abril de 2012, 
a nova legislação coloca o Brasil dentro da visão de mobilidade sustentável na qual” a prio-
ridade deve ser dada aos veículos não motorizados, a calçadas, às ciclovias, ao transporte 
público e a integração do automóvel a um sistema de mobilidade sustentável”. Como se pode 
observar no texto da Lei, foram propostas mudanças paradigmáticas na mobilidade, e é até 
radical no que se refere à restrição do uso do automóvel. Segundo Affonso, a aplicação da lei 
também vai depender da pressão dos usuários para que os governos locais de fato mudem a 
sua política e o automóvel seja integrado de forma mais racional. “Quem tem carro vai perder 
privilégios e quem usa transporte público vai ganhar direitos”, completa em sua entrevista. 35

35  Disponível em <http://www.brasil.gov.br/infraestrutura/2012/04/entra-em-vigor-nesta-sexta-13-lei-
-que-melhora-mobilidade-urbana-nas-grandes-cidades>. Acesso em 15 abr. 2015.
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3.2.1. A imobilidade de São Paulo traz consequências

Em São Paulo o crescimento continuado da frota de veículos nas ruas vem impac-
tando de forma negativa a qualidade de vida da cidade, seja pela poluição do ar, pelo prejuízo 
à saúde (stress/pânico/ansiedade), pelo desperdício de tempo, pelos acidentes com veículos ou 
congestionamentos, atropelamentos e demais desdobramentos, destas decorrentes. Existe tam-
bém a questão da escolha que o indivíduo faz da melhor forma para se deslocar, e ele a faz de 
acordo com a sua interpretação subjetiva de facilidades e dificuldades e também com sua dispo-
nibilidade. O problema a ser enfrentado é a falta de opções com qualidade e eficiência, ao optar 

Figura 40 – Manifestações Av. Paulista.  
Foto da Autora.
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por um modal não motorizado ou um transporte público: desde as tarifas caras, falta de estrutura 
urbana, falta de opção de percursos para locais periféricos, sem opção de conexões intermodais, 
(por exemplo: metro + bicicletas) sem comodidade nas estações e dentro dos veículos, travessia 
perigosa e insegurança. 

Dados censitários do IBGE 201036 demonstraram que, apesar de São Paulo ainda 
ser o maior polo de atração do capital estrangeiro em todo Brasil, e também de serviços e 
negócios em geral, tem diminuído esta atratividade em relação ao censo do ano passado, ao 
invés de aumenta-lá. Podemos estar no início de um ciclo negativo com efeitos dramáticos 
para Qualidade de Vida Urbana.

Explica Josef Barat37, conselheiro da Federação do Comércio do Estado de São 
Paulo (Fecomercio), entidade que preside os Conselhos Regionais do SESC (Serviço Social 
do Comércio) e do SENAC (Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio) em São Paulo: 

“ ela é a cidade brasileira que mais tem condições de ser uma grande metrópole 
mundial. Poucas cidades no mundo têm essa capacidade de atrair negócios, servi-
ços, decisões, cultura, entretenimentos etc. Atribui-se esse poder de atração de São 
Paulo à presença de restaurantes, museus, dinamismo econômico e muitos outros 
elementos. Mas se continuarmos no ritmo que estamos vivendo agora, em termos de 
insegurança, com esse nível de poluição, com os congestionamentos e a imobilida-
de, a cidade deixará de ser atrativa, porque o mundo é dinâmico. Esse é o ponto que 
as pessoas não enxergam, ou não conseguem ver”.

Na visão de Raquel Rolnik (2012), renomada urbanista e professora da FAU/USP, os 
principais problemas do paulistano são:

36  http://censo2010.ibge.gov.br/site (visitado 7/9/2015)

37  Disponível em < http://www.stm.sp.gov.br/index.php/perfil-da-cidade/1600-atividade-comercial-mo-
bilidade-e-acessibilidade-na-metropole-global>. Acesso em 07 set. 2015.

Figura 40 – Manifestações Av. Paulista.  
Foto da Autora.
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1. A lentidão dos deslocamentos, com perda em média de 27 dias por ano/ usuário 
preso no congestionamento;

2. O crescimento continuo da frota de veículos automotores gerando impactos no 
transito como os congestionamentos e também no meio ambiente – aumento da 
poluição;

3. 90% do total de emissões de poluentes da Região Metropolitana de São Paulo, são 
devidos aos veículos automotores, primeiramente CO2 (gás carbônico) seguido do 
diesel (emissão de material particulado) e do álcool (emissão de aldeídos); 

4. a maneira como os governantes entendem o tema, de forma segmentada, concen-
trada apenas nos congestionamentos e não no sistema integrado de mobilidade da 
cidade;

5. a crise da mobilidade é muito mais aguda e sentida pelos usuários de transporte 
coletivo, a população com renda inferior a 4 salários mínimos, (velocidade média 
dos ônibus 12 Km/h);

6. os usuários de transporte privado emitem mais quantidade de poluente / por indiví-
duo, do que os usuários de transporte público;

7. A visão reducionista dos governantes sobre a questão da mobilidade reflete nas 
políticas públicas que priorizam a ampliação da rede física e modernização da 
gestão do sistema viário, em detrimento da modernização dos transportes cole-
tivos e também da melhoria da qualidade e comodidade de deslocamento para o 
pedestre e bicicletas, fenômeno este que tem raízes históricas em São Paulo. 

Sobre este assunto, o ex-prefeito de Bogotá, Colômbia, Henrique Peñaloza é re-
ferência internacional da bem-sucedida experiência em sua cidade, lhe permite afirmar que, 
mesmo aumentando a oferta do transporte público e melhorando a sua qualidade em todos 
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os sentidos, inclusive a acessibilidade, isto não diminui os engarrafamentos. O Modelo 
Peñaloza para acabar com engarrafamentos se baseia em cinco pontos:

1. Tirar os carros das ruas para diminuir o excesso da frota;

2. Aumentar os dias de rodizio; 

3. Proibir certos percursos, como é feito na área central de Londres; 

4. Pedagiar certas áreas;

5. Proibir definitivamente construção e licenciamento de mais estacionamentos.

Essas medidas foram complementadas por outras, com investimentos públicos em 
transporte coletivo (Transmilenio) e uma imensa rede cicloviária, tornando Bogotá uma referência 
urbanística global, apesar de estar localizada em um país em desenvolvimento. Como tais concei-
tos foram aplicados no caso Operação Urbana Consorciada Faria Lima serão discutidos a seguir.

3.2.2. Mobilidade na Av. Faria Lima

A dinâmica da expansão dos centros empresariais e financeiros da cidade de São 
Paulo tem início na década de cinquenta, com a expansão do tradicional centro financeiro 
(o centro antigo) para a Avenida Paulista, especialmente nas décadas 50 a 70. Gradativamente, 
a partir dos anos 70 a Avenida Faria Lima foi oferecendo vantagens locacionais para receber 
estabelecimentos de porte, que permitiram a diversificação das atividades terciárias. Assim, a 
presença do Shopping Iguatemi, o primeiro estabelecimento do gênero na grande São Paulo, 
de luxuosas agências bancárias, atraiu os primeiros escritórios, lojas, restaurantes e outros ser-
viços de apoio, que convivem até hoje com a proximidade de áreas de baixa densidade de uso 
estritamente residencial representado pelos bairros dos Jardins, Pinheiros, Itaim, Vila Olímpia 
e adjacências, como o bairro do Morumbi, de alto padrão.
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Na década de 80, enquanto vai se consolidando a Avenida Faria Lima, já come-
çaram a despontar edifícios de escritórios e o Centro Empresarial (1980) na Avenida Carlos 
Berrini, definindo um novo vetor sudoeste com feições semelhantes ao anterior, concreti-
zando a terceira fase desta expansão. A Avenida Faria Lima ficou situada no meio de todo 
aquele adensamento tecnológico ao longo do rio Pinheiros, e no transcorrer desses anos, 
a PMSP supriu a região do entorno com: pontes, viadutos, avenidas, parques e ampliou as 
redes de infraestrutura básica prevendo o adensamento futuro da área em questão. Seguin-
do a tendência da região de se tornar o cartão de visitas da cidade, seu principal centro de 
negócios e sede do capital globalizado, de uma megacidade/centro de uma megametrópole, 
das maiores do planeta.

Na década de noventa, em consequência desta dinâmica de expansão do centro 
financeiro e empresarial com o aumento do leito carroçável da Avenida Faria Lima, ocorreu 
o grande “boom” imobiliário nos bairros de Itaim, Vila Olímpia e Vila Funchal (situados 
entre as av. Hélio Pellegrino e Juscelino Kubitscheck) que transformaram os bairros com ca-
racterísticas de loteamentos para a classe média (terrenos de 200 a 400m2 em média, sobra-
dos ou casa térrea), em terrenos verticalizados, com prédios residenciais e não-residenciais, 
em média com 20 andares de altura. 

A mobilidade da Avenida Faria Lima (com 32 m de largura e canteiro central 
arborizado), é composta hoje por um complexo sistema que inclui duas ciclovias (da Av. 
Marginal Pinheiros e da própria Av. Faria Lima), estações do trem metropolitanos da CPTM, 
um terminal de estações de ônibus na Av. Marginal ou Av. Nações Unidas, estação Faria 
Lima de metrô (linha 4 – amarela) com inúmeros helipontos nas coberturas dos prédios, 
linhas de ônibus para toda a cidade, ônibus elétricos e frotas de taxi, incluindo Uber, 99 táxi 
e Easy Taxi.
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Na Faria Lima e imediações existem três túneis e um viaduto sobre o rio Pinhei-
ros, vários shoppings (Iguatemi, o J.K., Eldorado, etc), bancos, hotelaria de luxo, restauran-
tes, lojas, clubes sócio esportivos, auditórios, casa noturnas e de shows, cinemas e teatros, 
grande número de escritórios de luxo, igrejas e hospitais. 

Em seu percurso ela atravessa vários espaços urbanos importantes:       
• o bairro de Pinheiros onde se situa o Largo da Batata (conectado pela av. Pedroso 

de Morais vai até a estação USP do trem CPTM; 

• A estação USP se liga ao CEASA, que atravessa o bairro do Jaguaré e conecta-se 
com as estradas Dutra/Castelo Branco e Regis Bittencourt); 

• o bairro Jardim Paulistano (residencial alto padrão e misto); 

• o bairro do Itaim Bibi (escritórios, residencial, comercio, gastronomia e vida no-
turna); 

• o bairro Vila Olímpia e Vila Funchal, padrão semelhante ao vizinho Itaim (conec-
tados com a avenida Hélio Pellegrino que leva ao Parque Ibirapuera; avenida dos 
Bandeirantes e até o Aeroporto de Congonhas e Avenida Carlos Berrini) - o novo 
centro empresarial de São Paulo.

O sistema viário de São Paulo com mais de 30 mil quilômetros de vias públicas, é do 
tipo radio-concêntrico, com desenho semelhante à uma teia de aranha, onde as avenidas radiais 
que se originam no centro vão se alongando em direção à periferia, na medida em que a cidade se 
expande. O sistema se expande no sentido Leste-Oeste em duas linhas de expansão menores em 
direção a sudoeste e sudeste, contidas pela Serra do Mar e represas ao sul. O recém-construído e 
ainda incompleto rodoanel visa criar um by-pass de toda a estrutura viária congestionada no miolo 
central, servindo para desafogar a carga rodoviária que se dirige ao porto de Santos e deste para o 
interior paulista e para o Vale do Paraíba, Via Dutra.
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A Av. Faria Lima se situa em uma região conhecida como “centro expandido” de 
São Paulo, caracterizado por um transito intenso ao longo das marginais dos rios Pinheiros e 
Tietê, mas que começa a ofertar novas soluções de mobilidade “Largo da Batata”, baseadas 
no transporte coletivo, com integração das redes metroviárias, dos trens metropolitanos e 
ônibus expressos.

Figura 41 – Sistema Viário e Rodoviário da Região 
Metropolitana de São Paulo – Fonte DERSA 2016. 
Disponível em <http://megacidades.ccst.inpe.br/
sao_paulo/banco_dados/apendice6.php>. Acesso 
em 16 jun. 2016.

Figura 42 –  Avenida Brig. Faria Lima e Av. Hé-
lio Pellegrino. Fonte: Pesquisa de Monitoração da 
Fluidez 2012. Pag. 29. Mar. 2013 – CET.
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Assim, a Avenida Faria Lima e seu prolongamento (Avenida Hélio Pellegrino) se en-
contram na posição perimetral, seccionando radiais importantes da cidade como: Av. Rebouças e 
Rua da Consolação; Av. Nove de Julho; Av. Cidade Jardim e Rua Augusta e Av. Juscelino Kubits-
check, Av. Santo Amaro (Figura 20).

Vendo a situação sob esta ótica rodoviarista, a recuperação do Largo da Batata para o 
pedestre, juntamente com a remoção do terminal de ônibus e o advento das duas ciclovias, foi uma 
articulação muito importante para a mobilidade da região porque integrou os dois extremos da Av. 
Faria Lima, desde o bairro do Itaim Bibi (estação de trem urbano da CPTM integrada com a Ciclo-
via da Av. Marginal) até Pinheiros, continuando através da ligação com a Av. Pedroso de Morais e 
Av. Jaime Fonseca Rodrigues, até a Praça Pan Americana (próxima a estação USP do trem urbano 
CPTM e interligada às duas ciclovias) e ao Parque Vila Lobos, já no bairro do Jaguaré.

Figura 41 – Sistema Viário e Rodoviário da Região 
Metropolitana de São Paulo – Fonte DERSA 2016. 
Disponível em <http://megacidades.ccst.inpe.br/
sao_paulo/banco_dados/apendice6.php>. Acesso 
em 16 jun. 2016.

Figura 42 –  Avenida Brig. Faria Lima e Av. Hé-
lio Pellegrino. Fonte: Pesquisa de Monitoração da 
Fluidez 2012. Pag. 29. Mar. 2013 – CET.
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Algumas das contribuições mais significativas neste sentido foram: a construção da 
estação Faria Lima da linha 4 amarela do Metrô, a remoção do terminal de ônibus para a Av. 
Marginal Pinheiros, as duas ciclovias situadas na (Av. Faria Lima e Av. Marginal) que ligam a es-
tação cidade universitária USP que fica próxima à Praça Pan-americana na Av. Pedroso de Morais 
(continuação da Av. Faria Lima) até o Largo da Batata e, daí por diante, atravessando as avenidas 
Rebouças, o Shopping Iguatemi, Av. Cidade Jardim e Av. Juscelino Kubitscheck. Todas estas con-
tribuições, e outras mais detalhadas no item Operações Urbanas, foram custeadas pelas duas Ope-
rações Urbanas Faria Lima. O Largo da Batata, até 2005 era intransitável para o pedestre à noite, 
devido à violência, e hoje, em 2015, isso já é possível com menor risco

3.3. A cultura do capital e do poder - Lobato

Sabe-se que o olhar sobre a cidade pode incluir várias dimensões, além do pla-
nejamento e do projeto urbano. A dimensão cultural é uma delas, alvo também da geografia 
depois da década de 70, quando passou a ter legitimidade nos estudos contemporâneos como 
uma marca reveladora de processos e representações sociais (Berque, 1998). A paisagem das 
cidades, representadas pelas suas formas, revela processos e representações sociais locais. 
As diferenças culturais espacializam suas dinâmicas no tecido urbano, abrindo, portanto, 
novas leituras investigativas sobre a cidade. Lobato Correa (1988) acredita que uma delas 
seja a relação de poder com a qual a cultura se envolve, assumindo um caráter claramente 
político.

Até mesmo o mercado da construção pode delas se aproveitar, para justificar a estra-
tificação sócio econômica de seus interesses mercantilistas, criando edifícios que são verdadeiros 
ícones econômicos, construídos com a finalidade de sacralizar estes valores (Grande Capital) e 
também funcionar como polo de atração para novos investimentos que valorizem mais a região 

Figura 43 – Avenida Brig. Faria Lima “Monumen-
to às Musas” de Galileo Emendabili, na Praça Luis 
Carlos Paraná. Foto da Autora, 20 jun. 2016.
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ao seu redor, como por exemplo o edifício HSBC Tower (conhecido como L’Arche) nº 3.064, na 
avenida (Figura 30 e 33).

A cultura é o modo pelo qual as relações sociais de um grupo são estruturadas 
e modeladas; não somente isso, é também o modo como aquelas formas são vivenciadas, en-
tendidas e permitem serem interpretadas. A cidade, enquanto matriz cultural, enquanto texto 
que permite múltiplas interpretações, é recoberta por inúmeros mapas de significados diversos.  
Mitos, utopias, crenças e valores levam ao estabelecimento de grafias e de movimentos que cons-

Figura 43 – Avenida Brig. Faria Lima “Monumen-
to às Musas” de Galileo Emendabili, na Praça Luis 
Carlos Paraná. Foto da Autora, 20 jun. 2016.
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troem uma geografia urbana que é simultaneamente econômica, social, política e cultural. 
Lobato (2005) em seu artigo sobre “Cultura e Cidade: Uma Breve Introdução ao 

Tema”, classifica cinco tipos de paisagem urbana:
• paisagem e cultura dominante – como estudo de Ducam (1984) sobre a paisagem 

residencial da elite de língua inglesa nos Estados Unidos;

• paisagem e poder, como o estudo de Relph (1987) sobre o significado da verticali-
zação na cidade norte-americana do final do século XIX;

• paisagem e identidade, como o estudo de Firey (1974) sobre o bairro italiano de 
North End em Boston;

• paisagem e simulacro, como exemplificado pela com a Main Street na Disneyworld 
ou com o shopping center Downtown, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro;

• paisagem e conflitos sócio espaciais, por exemplo o estudo de Mitchell (2000) so-
bre o bairro chinês de Chinatown em Vancouver, Canadá, que foi palco de conflitos 
étnicos na segunda metade do século XIX e hoje é pólo turístico. 

3.4. Ciclovia

A perspectiva de melhoria urbana trazida pelo estudo de Lobato, desperta a vontade de 
tentar entender como a Av. Brig. Faria Lima se classificaria, já que que apresenta grande extensão, 
atravessa vários bairros com diferenças econômicas, culturais, e todos interligados pela ciclovia 
que os unifica e relaciona de forma amistosa e divertida. A Avenida Brigadeiro Faria Lima é, sem 
dúvida, paisagem de poder, com sua verticalização exuberante em luxo e a modernidade dos seus 
edifícios adjacentes e a ciclovia  vai atenuando a paisagem, colocando o ciclista em outro ritmo e 
percepção da cidade.

Figura 44 – Ciclovia Faria Lima na altura da 
Avenida Pedroso de Moraes. Fto da Autora, 
2016.
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Figura 44 – Ciclovia Faria Lima na altura da 
Avenida Pedroso de Moraes. Fto da Autora, 
2016.

Essa ciclovia tem seu ponto de partida na zona oeste da cidade, no bairro Alto de Pi-
nheiros (onde residem pessoas de alto poder aquisitivo), passa pelo Parque Vila Lobos, (uma das 
melhores opções de lazer da cidade), com uma estimativa de 5.000 pessoas /dia, área de 732 mil 
metros quadrados, em fins de semana recebe 20 a 30 mil visitantes. Foi um dos primeiros parques 
a serem adaptados aos deficientes físicos.

A ciclovia segue em direção à Avenida Faria Lima pelo leito da Avenida Fonseca Ro-
drigues, passando pela Praça Pan-americana, muito conhecida por articular de um lado do rio 
Pinheiros o bairro Alto de Pinheiros ( residências de alto padrão ) caracterizando um uso de solo  
predominantemente residencial de baixa densidade; e de outro a Cidade Universitária, onde se si-
tua a Universidade de São Paulo (USP), um centro de excelência acadêmica no Brasil, circundada 
pelos  bairros do Jaguaré, Rio Pequeno e Butantã, (bairros de renda) e uso  do solo misto, de media 
e alta densidade. 

A travessia do rio é feita pela ponte Cidade Universitária, próxima à estação de trem da 
CPTM denominada Cidade Universitária USP, que possui bom acesso por meio de rampas para as  
bicicletas dos estudantes com suas mochilas, cadeirantes em geral, com comodidade. 

Desta estação é possível acessar também uma segunda ciclovia exclusiva, situa-
da junto ao rio Pinheiros e com  a linha de trens da CPTM, a qual se estende desde Barueri, 
Carapicuíba, Osasco (oeste) até Interlagos (sul) passando pelos bairros de Pinheiros, Itaim 
Bibi, Vila Olímpia, Cidade Monções, Jurubatuba e Santo Amaro até próximidades da repre-
sa Billings. 

A primeira ciclovia atravessa o canteiro central da Praça Panamericana, em direção à  
Av. Faria Lima,  segue pela  Avenida Jaime Fonseca Rodrigues e Avenida Pedroso de Morais.

No bairro de Pinheiros, entre a Avenida Pedroso de Morais e Avenida Rebouças, a 
ciclovia atravessa o Largo da Batata, um importante pólo de articulação da zona Sul em conjunto 
com o Terminal Pinheiros, situado na Av. Marginal Pinheiros, que integram municípios vizinhos 
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Figura 45 – Ciclovia Marginal do Rio Pinheiros e ao 
fundo a Ponte Estaiada. Foto da autora.

Figura 46 – Edifício L’ARCHE  
(HSBC Tower) na Av. Faria Lima 3064.  
Foto: Emporis
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de Santana de Parnaíba, (onde estão os 15 Alphavilles) com outros municípios da zona oeste, como 
Osasco e Carapicuiba.  O Largo da Batata também faz a ligação com o centro de São Paulo através 
das Ruas Cardeal Arcoverde e Teodoro Sampaio. A ciclovia Faria Lima é um excelente elemento 
de integração urbana, que poderia ser mais explorado por espaços de permanência ao seu redor, 
casas de diversão.  

O edifício HSBC Tower, conhecido como ”L’Arche”, projeto do arquiteto Júlio Neves, 
o mesmo arquiteto que propôs em 1995 a Operação Urbana Faria Lima ao prefeito Paulo Maluf, 
foi um dos pioneiros a ser construído, até mesmo antes da Avenida ser construída, sua fachada 
principal estava orientada para um terreno vazio, e depois de construídas as calçadas da Avenida, o 
prédio estava justo no alinhamento, ficando evidente a combinação premeditada. 

Realmente ele vinha com a intenção de se tornar um ícone econômico da futura aveni-
da, que sacralizasse os valores do Grande capital, e também fosse uma âncora ou polo de atração 
para novos investimentos e valorização do lugar ao seu redor, o que realmente veio a se concretizar 
nas décadas seguintes.

As construções que podem ser observadas em cada trecho da avenida guardam ca-
racterísticas intrínsecas à sua origem, e seria interessante analisar e classificar cada uma delas, 
sob a ótica de Lobato, o que foge ao objetivo deste trabalho. No entanto o citado edifício, situado 
próximo à Avenida Cidade Jardim, e á duas três quadras do shopping Iguatemi, dentro do  trecho 
escolhido como objeto de estudo desta tese, que liga o Largo da Batata à  Avenida Juscelino Ku-
bitscheck. Ele identifica a tendência da avenida em se tornar uma representante do grande capital, 
com edifícios altos, em sua maioria comerciais e padrão construtivo representativo deste poder, 
sem preocupar-se muito com o tipo de vida que acontece nas ruas fora dele, à noite ou nos fins de 
semana, o que significa estar na direção contraria do que dizem os teóricos da cidade atrativa. O 
padrão de qualidade dos edifícios não se multiplica pelas transversais da avenida, exceto nos bair-
ros Itaim e Vila Olímpia.

Figura 45 – Ciclovia Marginal do Rio Pinheiros e ao 
fundo a Ponte Estaiada. Foto da autora.

Figura 46 – Edifício L’ARCHE  
(HSBC Tower) na Av. Faria Lima 3064.  
Foto: Emporis
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Outros edifícios interessantes que trazem glamour à Avenida – edifício Páteo Vitor 
Malzoni, o megaempreendimento mais caro de São Paulo, que emoldura e abriga em seu  interior 
a casa bandeirista, tombada pelo Condephaat como remanescente da técnica de taipa do século 
XVIII, ponto de encontro dos bandeirantes Borba Gato e Fernão Dias. Para os arquitetos Botti e Ru-
bin a ideia não seria fazer uma praça, mas um elemento de passagem tranquila para as pessoas irem 
de um lado ao outro tendo como referência a própria Casa Bandeirista do século XVIII (figura 47).  
Porém a casa permanece fechada e cercada por segurança privada. Visitada pela autora em 
janeiro de 2016.

Figura 47 – Av. Faria Lima 3477 - Ed. Páteo Vitor 
Malzoni + Casa Bandeirista. Foto da autora, 2016.

Figura 48 – Ed. Banco Itaú, Av. Faria Lima 3500.
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Além deste podemos contar com o que há de mais moderno em termos de tec-
nologia construtiva e instalações, o Edificio Banco Itau, numero 3500 da Av. Faria Lima, que 
foi construído sob as premissas do Green Building Council e deverá alcançar as certificações  
LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), concedidas aos empreendimentos sus-
tentáveis e com alto grau de segurança.

Figura 47 – Av. Faria Lima 3477 - Ed. Páteo Vitor 
Malzoni + Casa Bandeirista. Foto da autora, 2016.

Figura 48 – Ed. Banco Itaú, Av. Faria Lima 3500.
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Todas as tendências desta nova arquitetura poderiam conviver harmonicamente, uma 
completando a outra, desde que houvesse mais planejamento por parte do poder público e mais 
cobrança por parte da população, com as calçadas e espaços públicos, que de maneira geral não 
combinam com a ostentação da arquitetura e nem se refletem nas ruas entorno .

Os bairros do Itaim e Vila Olímpia foram os que mais se modernizaram devido ao 
“boom” imobiliário lá ocorrido, dos anos 90 em diante, e nessa mesma ocasião, os Jardins, que já 
estavam consolidados com residências de alto padrão não sofreram alteração, exceto os lotes que 
se localizavam na própria avenida.

Figura 49 – Ed. Banco ITAU – Av. Faria Lima, 
3500. Foto da autora.

Figura 50 – Avenida Faria Lima. Foto da Auto-
ra, 20 dez. 2015.
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Existem restaurantes de alto padrão na Rua Amauri, na Vila Olímpia; onde há intensa 
vida gastronômica dia e de noite, ( também barzinhos, restaurantes, cafés, doceira e chocolateria).  
E os principais bancos nacionais e internacionais também se situam nela devido a esta arquitetura 
corporativa sofisticada,  que se destaca no contexto geral de São Paulo. 

Figura 49 – Ed. Banco ITAU – Av. Faria Lima, 
3500. Foto da autora.

Figura 50 – Avenida Faria Lima. Foto da Auto-
ra, 20 dez. 2015.
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Da mesma forma o renomado Shopping Iguatemi (1968) com a requintada joa-

lheria Tiffany à sua entrada, se encaixa na classificação de Lobato como paisagem e poder. 

Estes dois ícones juntos foram sucedidos por muitos outros, fato este que garantiu uma su-

pervalorização dos terrenos ao redor, 20 a 30 mil reais, a equiparado à cidade de Paris, valor 

de metro quadrado mais valorizados do Brasil.

Figura 51 – Av Faria Lima vista para Sho-
pping Iguatemi à esquerda e no fundo o Lar-
go da Batata, Pinheiros. Foto da Autora,  
20 dez. 2015.
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3.5. Vias Públicas (Ruas e Calçadas)

As atividades urbanas não se restringem ao desempenho de funções que dão suporte ao 
movimento e deslocamento de veículos para os diversos pontos da cidade ou à eficiência da enge-
nharia do trafego. Essas assumem significado muito maior, devido à sua capacidade de estabelecer 
uma relação dinâmica com o espaço público adequado à sua realização. E assim serão entendidas 
na construção da problemática deste trabalho, assumindo outras dimensões, cujos significados pos-
sibilitam leituras dos movimentos sociais e manifestações culturais, alinhando-se a outras teorias 
que redefinem o futuro das cidades em face de uma mudança paradigmática da mobilidade, dando 
maior ênfase ao pedestre e ao caminhar a pé. 

Ocorre que as vias públicas estão assentadas sobre a geografia natural da cidade, regu-
lando a disposição e a hierarquia dos edifícios e dos quarteirões, ligando os seus espaços e nesta 
posição assumindo importância funcional na paisagem urbana, como um elemento morfológico, 
capaz de expressar através da espacialização de suas formas, a dinâmica de diferentes culturas, 
abrindo, portanto, novas leituras investigativas sobre a cidade. 

Lobato Correa (1988) acredita que uma delas seja a relação de poder com a qual a 
cultura se envolve, assumindo um caráter até político, como se pode observar nas diversas terri-
torialidades excluídas da paisagem urbana, resultantes da estruturação pelo poder e identidade. 
A cidade, enquanto matriz cultural, assemelha-se a um texto que permite múltiplas interpretações, 
e o estabelecimento de grafias e de movimentos que constroem uma geografia urbana que é simul-
taneamente econômica, social, política e cultural. 

Analisando o sistema de planejamento e gestão do qual as vias fazem parte, podemos de-
finir o que elas são, para que servem. Elas podem ser construídas vinculadas a engenharia técnica ou 
à própria ação do projeto ou do desenho urbano. No primeiro caso elas são entendidas em função dos 
deslocamentos dos veículos, pessoas e mercadorias. No segundo elas funcionam como instrumento 

Figura 51 – Av Faria Lima vista para Sho-
pping Iguatemi à esquerda e no fundo o Lar-
go da Batata, Pinheiros. Foto da Autora,  
20 dez. 2015.

DOUTORADO LIGIA COMPLETO_GRAFICA.indb   167 29/08/2016   11:38:10



168

de integração, o lugar da sociabilidade e interação social. Formam o espaço tridimensional entre duas 
linhas de edifícios adjacentes, determinadas por estruturas socioculturais, que tem por finalidade faci-
litar a mobilidade, a comunicação e a interação entre diversos grupos de atividades urbanas.

De acordo com a sua hierarquia as vias podem ser entendidas como: passeio, caminho, 
avenida, rota, autopista, calçadão, bulevar, entre outras. Dentro dos diversos elementos formadores 
do espaço público, a via representa um produto acabado e articulado na estrutura do território, permi-
tindo a análise da relação entre espaço público, território e cidade. 

Na concepção do movimento modernista, a cidade era tida como produto de fun-
ções urbanas segregadas em áreas pré-determinadas e dominadas pelo transporte motorizado.  

Figura 52 – Plano Voisin Paris 1924  
Le Corbusier.                                                     
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Figura 52 – Plano Voisin Paris 1924  
Le Corbusier.                                                     

Exemplo disso era o projeto de Le Corbusier para verticalização urbana, Plano Voisin Paris 1925, 
equilibrando sempre a altura do edifício com espaço livre ao redor, garantindo as condições de 
higidez, insolação, ventilação e verde. Pela concepção da Carta de Atenas a rua está pautada por 
ideias funcionalistas, de estrutura e de padronização. 

A herança funcionalista deste movimento ao longo do tempo foi gerando controvérsias, 
que apontaram como solução o resgate do seu significado tradicional, como elemento componente do 
desenho urbano, que permite abranger todas as suas dimensões. As atividades urbanas mudam com 
o tempo, a cidade não é estática, e, portanto, necessita sempre ser readequada. E as vias são a ferra-
menta disponível para tal transformação, ao redesenhá-las de acordo com o novo contexto, tratada em 
seus próprios termos, usos e controles. Uma mudança no desenho vai significar uma transformação 
na vida social dos cidadãos, em um determinado espaço.

Na prática contemporânea podemos observar, dentre vários exemplos, as transfor-
mações ocorridas nas cidades norte americanas, no início do século 21, em áreas como o Vale do 
Silício, norte da Califórnia, Route 128 nos arredores de Boston, Route One corredor entre Prin-
ceton e New Brunswick, New Jersey, a Rota I-285 zona norte de Atlanta, o distrito do norte da 
Virgínia que rodeia Tysons Corner. Elas mudaram o símbolo da antiga metrópole de 1920, de um 
horizonte de arranha-céus irregulares, para a rede de superhighways, congestionadas em todas 
as direções, unindo toda uma região em uma super cidade poli  nucleada, sem um único núcleo 
dominante, cuja diferença está na escala – a unidade básica não é a rua, medida em blocos, mas 
o “corredor de crescimento” que se estende sobre o território de 50 a 100 milhas de extensão. 
Unidades planejadas como “clusters” de habitação que são tão grandes e autossuficientes como 
municípios; com parques de escritórios rodeados por centenas de hectares de jardins paisagísti-
cos e shoppings. E elas se irradiam ao longo dos anéis viários e corredores de forma aleatória, 
sem as distinções rígidas entre as zonas residenciais, comerciais e industriais que eram próprias 
do zoneamento funcionalista muito utilizado pela escola modernista.
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Embora alguns profetas como Wright tenham previsto a queda da cidade tradicional, 
ninguém imaginava a forma real deste território da nova cidade. Estas localidades espalhadas 
seriam a promessa de uma cidade norte americana descentralizada, que cumpriria as esperanças 
básicas de seus moradores: casas confortáveis em ambientes silvestres, com fácil acesso a boas 
escolas, bons empregos, e com lazer de muitos tipos. Uma civilização que finalmente superasse 
a velha antítese entre cidade e campo, que cumprisse, na vida diária, a necessidade cultural pro-
funda de um ambiente que combinasse máquina com natureza, porém com grande dependência 
do automóvel individual, uma formula insustentável. 

Contra esta urbanização difusa, vem surgindo uma tese oposta, a de readensamento 
parcial da cidade que foram abandonadas mas que apresentam ainda uma infraestrutura aproveitá-
vel, e a presença da oportunidade de empregos. É “cidade compacta” defendida por autores como 
Richard Rogers em seu livro “ Cidades para Um Pequeno Planeta” e, no Brasil por Carlos Leite e 
outros urbanistas favoráveis a uma urbanização adensada ao longo dos sistemas de mobilidade de 
massa, como preconiza o novo plano Diretor  de São Paulo, recém aprovado pela prefeitura .

Lynch (1977) entende que a via pública seja mais do que um simples caminho, que 
seja uma série de espaços alinhados e conectados, alguns destinados à maior permanência e 
outros à passagem. Significa determinar-lhes um início e um término, com lugares definidos ao 
longo de seu trajeto, lugares para uso especializado e atividades desenhadas com escala e con-
traste entre seus elementos. Desenhar estes espaços implica em atribuir-lhes o conceito de uma 
praça, utilizada também para práticas sociais e para a manifestação da vida urbana, um espaço 
público de qualidade, especialmente para pedestres.

Com a volta de um modelo urbanístico mais adensado e multifuncional, focado no 
transporte coletivo e gerador de maiores fluxos pedonais, a mobilidade urbana veio se reorga-
nizando para melhorar as condições de circulação dos pedestres, dos ciclistas, mais sudaveis e 
condizentes com a pratica do convívio social nos espaços públicos da cidade.

Figura 53 –  Calçada Ed. Rui Otake na Av. Pedro-
so de Morais. Foto da Autora 15 jun. 2016 Piaz-
za del Campo, Siena, Itália. Foto: LeNelson em 
03/12/2013. 
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3.6. Critérios de qualificação das calçadas –  Qualidade Devida

Com a volta de um modelo urbanísticos mais adensado e multifuncional, focado no 
transporte coletivo e gerador de maiores fluxos pedonais, a mobilidade urbana veio se reorganizan-
do para melhorar as condições de circulação dos pedestres, dos ciclistas, mais sudaveis e condizen-
tes com a pratica do convívio social nos espaços públicos da cidade.

Figura 53 –  Calçada Ed. Rui Otake na Av. Pedro-
so de Morais. Foto da Autora 15 jun. 2016 Piaz-
za del Campo, Siena, Itália. Foto: LeNelson em 
03/12/2013. 
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As calçadas são o principal elemento no conjunto da mobilidade urbana do pedestre, 
pois sem elas não se pode caminhar e o caminhar é o ponto de inflexão entre todos os modais, 
que por ele passam: caminhando se vai ao automóvel, ao ponto de ônibus, pedalar.

As cidades desde sua concepção, seja de forma espontânea ou criada, vão sempre se 
transformando, sob a incidência do tempo e influência dos avanços tecnológicos. Hoje pensamos 
em ruas (asfaltadas, de concreto ou pedras) em função dos carros que inventamos, mas elas já 
foram de terra batida na época das carruagens e cavalos. Então como serão no futuro, caso os 
veículos não necessitem mais de rodas para prendê-los ao chão? 

Lançando um olhar mais realista ao assunto, é necessário averiguar como os espa-
ços públicos de fato podem contribuir para melhorar as condições do caminhar. Neste sentido, 
as calçadas não existem isoladamente, é preciso considerá-las em conjunto com o tipo de rua 
em que se situam, com as fachadas das edificações ao redor (Jacobs, 2000). Da mesma forma 
respeitando a implantação dos lotes residenciais nas quadras, a situação dos espaços públicos, 
a legislação vigente para regrar uso e ocupação do solo urbano e a densidade populacional.  

Com vista a necessária análise das condições em que se encontram hoje os pas-
seios públicos na Av. Faria Lima, foi elaborado uma tabela que resume os 12 requisitos 
necessários para que uma calçada atenda às necessidades de um projeto com qualidade (Ver 
tabela 01 do cap. 4).

No entanto, além do próprio piso, há muitos outros fatores a serem considerados, 
para que uma calçada seja adequada às necessidades de seus usuários. 

Na tabela 2, por exemplo, são apontados aspectos importantes com relação as fachadas 
dos edifícios terem os seus pisos térreos abertos para se integrarem com as calçadas adjacentes.   

Por exemplo, o urbanista Jan Gehl (2013) afirma que, apesar da importância de todas 
as escalas de planejamento - a da cidade e do bairro; é na pequena escala, a do pedestre, que se 
pode sentir e avaliar a qualidade de vida de uma cidade. A velocidade mais lenta do caminhar 

Figura 54 – Vila Madalena.  
Foto da autora em 2016. 

Figura 55 – Vila Madalena.  
Foto da autora em 2016.
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permite tal apreciação do espaço e paisagem, tanto é verdadeiro este fato, facilmente comprová-
vel quando se percorre a pé uma cidade e a percepção do pedestre aumenta de forma diferente 
do carro e da bicicleta. 

Nesta mesma linha, Peñalosa38, ex-prefeito de Bogotá (CO), acredita que o cuidado e 
o esmero demonstrados nos espaços públicos e nas calçadas de uma cidade, indicam o nível da 
democracia praticada por seus governantes. Ele explica que no espaço das calçadas todos parecem 
iguais, ricos ou pobres, negros e brancos, religiosos ou ateus. Enquanto os ricos têm locais próprios 
para seu lazer, o pobre tem as ruas e espaços públicos como único lazer. 

A qualidade devida

Na recuperação da cidade de Medellín (CO) questões como a governança, integração, 
mobilidade, redução da pobreza e da violência foram focadas em um mesmo projeto espacial deno-
minado “IUP” - um novo conceito de” Projeto Urbano Integral” cuja visão transversaliza todos os 
setores e permite um crescimento sincronizado entre eles, mantendo uma mesma meta. A IUP tem 
na ”EDU” Empresa de Desarollo Urbano de Medellín”, a agencia publica  responsável pelo desen-
volvimento urbano da cidade hoje, e pela implementação dos planos urbanísticos e arquitetônicos. 

Jacobs (2000), por sua vez afirma que afirma que as ruas precisam de pessoas para serem 
seguras e agradáveis, e que as pessoas sempre irão preferir ver outras pessoas, a permanecer em casa. 

Então existe um ponto comum entre os três teóricos: tanto Jacobs, como Gehl e Peña-
losa entendem que as pessoas têm que estar nas calçadas, e as melhores calçadas tem que ter pes-
soas circulando o tempo todo, inclusive à noite. Todos precisam, um do outro, para que o conjunto 
se sinta seguro. E quanto mais segurança houver fora de casa, mais pessoas serão atraídas a voltar 
a caminhar nas ruas, o que por sua vez aumentará a segurança.

38 PEÑALOSA, Enrique: Project for Public Spaces, artigo disponível em: www.pps.org, visitado em 
22/05/2016

Figura 54 – Vila Madalena.  
Foto da autora em 2016. 

Figura 55 – Vila Madalena.  
Foto da autora em 2016.
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O elemento fundamental quando se trata de calçadas é o piso, o ponto de inflexão das 
três funções que exerce simultaneamente: 

1. oferecer suporte adequado a tudo que está em cima - calçadas, edificações, o 
verde, as pessoas e o céu;

2. oferecer cobertura a todas as redes de infraestrutura urbana que estão por baixo dele.
3. oferecer ligação e continuidade a tudo que está ao lado, entre as pessoas, as edi-

ficações, as ruas, parques verdes, e demais equipamentos urbanos.

O piso é a expressão da mobilidade urbana do pedestre, ligando o que esta em cima, 
em baixo e ao lado. Pode ser usado como um indicador desta mobilidade.

Diretrizes de qualidades exigidas para os pisos das calçadas.

1. Material do piso deveria ser adequado ao caminhar e resistente à todas as demais 
funções especificas.

2. Projeto do piso deveria ter coletores de águas pluviais, guias e sarjetas. Pisos 
drenantes.

3. Projeto do piso pode considerar a possibilidade de facilitar a manutenção das 
redes de infraestrutura existentes no subsolo (água, esgoto, telefonia, fibra ótica).

4. Projeto do piso deveria  contemplar a sinalização para deficientes físicos, visuais,  
auditivos, idosos e crianças.

5. Projeto piso deveria prever instalações para iluminação noturna. 
6. Projeto do piso da calçada deveria respeitar normas de declividade e altura de 

degraus nos padrões de conforto.
7. Projeto da Calçada deveria prever mobiliário de apoio para conexão com outros mo-

dais (bancos, estações e pisos elevados) e abrigos contra intempéries e catástrofes.

Figura 56 – Av. Pedroso de Morais, Pinheiros.  
Foto da autora em 2016. 
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8. Projeto da Calçada deveria  ter fachadas ativas com galerias, recuos marquises e 
terraços.

9. Segurança do pedestre na calçada. 
10. Manutenção – ou estado em que se encontra.
11. Caminhabilidade

Diretrizes para fachadas integradas às calçadas. 

• As fachadas devem ser agradáveis, ao nível dos olhos de quem na rua passa, tanto as 
edificações comerciais e seus anúncios, como as residenciais ou qualquer outro uso.

• As fachadas devem ter muitas janelas ou varandas que permitam às pessoas, de 
dentro de suas edificações olharem a rua, ou o espaço intraquadras. 

• As fachadas dos lotes com aberturas que permitam aos pedestres fazerem 
travessias dentro do quarteirão, sejam os pilotis no pavimento térreo abertos, 
ou vielas 

• As fachadas das edificações não devem ser obstáculo impenetrável como um pare-
dão. Devem ter volumetria diferenciada e entrecortada, proporcionando sombrea-
mento e outros confortos ao pedestre. 

• As fachadas dos prédios do quarteirão devem guardar um espaçamento funcional 
e harmonioso entre si. 

• Possibilidade de haver espaço intraquadras, páteo ou verde (área vazia no centro 
da quadra com multiuso).

Assim entende-se que as calçadas não existem isoladamente, é preciso con-
siderá-las parte da rua em que se situam e das fachadas das edificações nela inseridas  
(Jacobs, 2000). Para sistematizar o processo de entendimento do espaço urbano foram identifi-

Figura 56 – Av. Pedroso de Morais, Pinheiros.  
Foto da autora em 2016. 
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cados cinco elementos básicos: a rua como espaço livre e público indutor e formador da malha 
urbana; o lote como espaço privativo e sua respectiva edificação como formador do perfil da 
paisagem e delimitador dos espaços públicos e privados; a quadra como elemento estruturador 
da transição entre o plano de bairro e os lotes privados; as áreas coletivas intraquadras e os 
espaços públicos previstos para toda a cidade. 

Em projetos de espaços públicos é preciso considerar todo o conjunto e a articu-
lação de cada parte do mesmo, bem como o contexto funcional maior onde essa rua se insere 
e o sistema viário urbano, que também tem sua hierarquia funcional – via local próxima das 
residências, via secundária que recebe todas as locais e as conduz à via principal que serve de 
passagem de um bairro para outros. Daí por diante essa rede de mobilidade vai se ampliando 
de acordo com as dimensões da cidade e principalmente de acordo com o tipo de transporte 
coletivo nela utilizado. À medida que a rede de ruas vai se expandindo, vai também diversi-
ficando as suas funções: vias com pistas de velocidades diferentes, ciclovias ou ciclo pistas, 
vias exclusivas para pedestres, corredores de ônibus, vias com multiuso ou usos em horários 
diferentes. Um bom exemplo do desenho urbano de vias é a Avenida Nove de Julho, nos 
jardins próximos a Faria Lima, porque acomoda de forma eficiente o trânsito local em vias 
separadas da via principal e é bem arborizado.

Como podemos observar nas cidades, as ruas são muito diferentes entre si, depen-
dendo da topografia urbana, do partido de desenho adotado pelo urbanista para o plano inicial 
da cidade. Podem ser: lineares, longas ou curtas, em tabuleiro de xadrez, em “cul de sac”, 
avenidas marginais aos rios, com quarteirões maiores ou menores, compactos ou não, vazados 
ao meio ou de outro tipo. 

Entende-se que para qualquer sistema viário ser eficiente é preciso haver certa ra-
cionalização baseada numa hierarquia de concentração e dispersão, que direcione o tráfego para 
absorver os pontos de maior ou menor fluxo de mercadorias e pessoas, de forma equilibrada. Isto 

Figura 57 – Rua Harmonia, Vila Madalena.  
Foto da autora em 2016. 
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depende de um zoneamento de usos do solo pré-estabelecido por planejadores, que trate dessa 
racionalização para que o sistema flua bem em todos os horários e seja eficiente. A teoria, porém, 
nem sempre coincide com a realidade.

A topografia, o clima, acidentes geográficos são fatores primordiais na elaboração do 
plano de qualquer cidade. Isto vai ocorrer antes ou depois desta já existir, assim como o estilo 
de vida, a atividade econômica, a cultura e a política. O planejamento da cidade, determinado 
a cada gestão, poderá acompanhar o plano inicial até certo ponto, ou substituí-lo por outro, e a 
cidade crescer até de forma aleatória fora do plano. Um exemplo histórico é Brasília e as suas 
cidades satélites.

Em função destas incertezas, o futuro da cidade vai se definindo também em função 
da sua expansão territorial, por vezes regularizada de acordo com legislação pertinente, e muitas 
outras vezes não, como no Brasil. Assim, a ocupação irregular poderá ocupar áreas de risco ou 
áreas de proteção aos mananciais, ou ainda poderá ser dirigida pela especulação imobiliária. 
Os conflitos gerados por esta situação se tornarão os grandes desafios enfrentados pela admi-
nistração pública e suas políticas muitas vezes ineficientes, outras desfocadas da realidade ou 
corrompidas pelos políticos. 

Nas últimas décadas a prevalência das ruas foi do automóvel, porque as cidades 
foram desenhadas para eles e não para o pedestre. Aos poucos os problemas e consequências 
foram se agravando devido ao grande número de carros nas ruas e devido à impossibilidade de 
ampliar as ruas a ponto de acomodar tantos veículos individuais, o que provoca o aumento dos 
engarrafamentos de transito nos horários de pico, o tempo perdido nos percursos, a poluição am-
biental proveniente dos motores. E não é mais possível ampliar a largura das ruas na proporção 
que aumentam os carros individuais.

A partir daí começamos a indagar quais seriam as soluções possíveis e, ao que parece 
as soluções apontam para uma mudança paradigmática da mobilidade urbana, principalmente no 

Figura 57 – Rua Harmonia, Vila Madalena.  
Foto da autora em 2016. 

D e s d e 
sua concepção, as 
cidades se geram 
espontaneamente 
ou não são criadas, 
e considerando o 
fator tempo, elas 
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que se refere ao posicionamento do ser humano como foco principal da mobilidade e não o carro, 
a sua necessidade de caminhar por prazer e usufruto do ambiente e paisagem, e pela necessidade 
de se exercitar de forma mais saudável, necessidade de reduzir a poluição e racionalizar os gastos 
com transporte. É este o desafio que enfrentamos hoje em São Paulo.

Outra solução que favoreceria a mobilidade urbana seria um transporte coletivo melhor 
administrado, inclusivo e acessível a toda a população, com eficiência e baixo custo. Transporte, 
acessibilidade e inclusão, tudo ao mesmo tempo. Outra alternativa seria a bicicleta, a cada dia mais 
adotada em todo o mundo. 

Outra possibilidade que pode vir a tornar-se a principal contribuição para a criação do 
novo paradigma da mobilidade urbana seria a nova concepção do uso das calçadas e espaços pú-
blicos, daí a necessidade de requalificá-los tomando por base novos critérios de qualidade. Nesta 
linha de pensamento se encaixam vários teóricos, dentre os quais destacamos para este estudo: 
Gehl, Jacobs e Peñalosa cujo objetivo principal é estabelecer que atributos de qualidade devem ter 
os espaços públicos e as calçadas de uma cidade.

3.6.1. Jane Jacobs 

A seguir, o estudo de Jacobs (2000) fundamentado em sua obra referencia, “Morte e 
vida de Grandes Cidades”, do qual serão apresentados os atributos principais que os espaços públi-
cos e calçadas devem ter para contribuir com o conceito de uma cidade ativa.

“Olhos da rua”. Um princípio básico para esta autora é que a calçada tem que 
ter pessoas, e o tempo todo, pois a principal função das calçadas é satisfazer o anseio de 
ver outras pessoas, e também de ter sua companhia. A calçada é o cenário onde ocorrem 
os contatos espontâneos, aqueles que não podem ser institucionalizados, que promovem o 
sentimento de coletividade, restabelecendo a confiança e a solidariedade. Estes sentimentos 

Figura 58 – Av. Pedroso de Morais, Pinheiros.  
Foto da autora em 2016. 
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fazem o cidadão se sentir incluído, e são sua referencia mais íntima de pertencimento. O ci-
dadão pode estar fisicamente incluído no espaço, mas não se sentir incluído de fato, “dando 
asas” a um sentimento de marginalização e podendo até chegar às praticas mais violentas, 
amplamente divulgadas pelos meios de comunicação.  

Pensando na estrutura urbana, a segurança foi considerada pela autora como ele-
mento primordial e que pode ser atingido de forma natural, apenas pela pratica e fortaleci-
mento do conceito de comunidade, o que favorece ambos os aspectos. Aquele pequeno co-
merciante, integrado à comunidade, ele toma conta do lugar, conhece todos os  que passam 
nas ruas, o que é bem diferente do camelô que coloca sua barraquinha na calçada durante o 
dia e à noite vai embora, sem criar vínculos com a comunidade local, deixando a rua deserta, 
como ocorre no Largo da Batata, Faria Lima, Teodoro Sampaio e demais ruas da região do 
bairro de Pinheiros.

Resumo dos principais atributos que devem caracterizar uma boa calçada e como con-
segui-los: 

Quesito 1 - Segurança:

• segurança contra acidentes de trânsito, contra atropelamentos por carros e contra 
crimes entre seres humanos (homicídios, roubo, assaltos...);

• fluxo contínuo e ininterrupto de pessoas na rua;

• pequenos comércios e serviços variados cujos donos tem interesse em que seus 
pacientes se sintam seguros;

• demarcação nítida entre público e privado;

• edifícios que ladeiam a rua devem ser voltados para ela, ter janelas para pessoas 
olharem a rua e fachadas convidativas. 

Figura 58 – Av. Pedroso de Morais, Pinheiros.  
Foto da autora em 2016. 
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Quesito 2 - Atratividade:

• pessoas são atraídas a olhar outras pessoas;
• percursos devem ser agradáveis para pessoas passarem e espaços públicos convi-

dativos para elas ficarem;
• estabelecimentos abertos dia e noite com boa iluminação pública;
• frequência dos estabelecimentos de comércio e serviço de pequeno porte, em 

cada bairro;
• lugares para comer ou beber, independentemente do clima quente ou frio; 
• toda rua é composta por usuários e observadores e um mobiliário urbano adequado.

Quesito 3 - Melhores calçadas:

• calçadas são órgãos vitais para segurança urbana;
• calçadas são o cenário onde acontecem os contatos espontâneos, que promovem a 

confiança, solidariedade e sentimento de coletividade;                                                                                 
• calçadas promovem a experiência da vida pública;
• calçadas educam as crianças.
 Segundo Jacobs, os parques sendo considerados como continuação das calçadas, 

servem para completar o tecido urbano existente, mas não conseguem substituir uma estrutura ur-
bana diversificada. Em sua visão defensora da cidade tradicional, bairros que não são atraentes têm 
parques igualmente aborrecidos e vazios. Os parques infantis fechados, sem monitoramento geram 
delinquência e gangues. A alta densidade é a melhor solução para os norte-americanos porque é 
compatível com a lógica do sistema capitalista.

Em suas críticas contra o urbanismo modernista, Jacobs (2000) foi taxativa em dizer 
que os seus planejadores eram utópicos ao pensar em um plano para uma cidade com um esqueleto 
pré-definido, pois os sistemas significativos de sua ordem funcional não seguiam uma disciplina 
militar e nem podiam ser inteiramente determinados. Seria preferível, na sua visão, que os urba-
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nistas tentassem entender a estrutura de uma cidade, de forma que as funções se misturassem para 
atender a diversidade das atividades humanas. 

Este é um ponto de vista bastante polêmico porque a diversidade de usos e funções da 
cidade precisa ter mobilidade eficaz para acompanhá-la, o que requer um plano viário flexível, que 
possa atender a uma hierarquia de vias com funções complexas, faixas com diversas velocidades, 
diversos projetos para os cruzamentos e diversos traçados para os percursos. 

Por exemplo, se uma via está ligando um bairro a outro, ela tem algumas caracterís-
ticas como a rapidez, a fluência e a necessidade de atender aos transportes coletivos, portanto 
não pode ter um traçado de projeto tortuoso e nem entrecortado por vias secundárias do próprio 
bairro, como por exemplo, a Avenida Vinte e Três de Maio, em São Paulo. Diferentemente do 
que acontece com uma via local, no interior de um bairro, que precisa ser lenta, pode ter um tra-
çado irregular para acompanhar a topografia do terreno, entrecortada ou com praças, calçadões 
e espaços públicos generosos e verdes. 

Outra questão polêmica que poderia ser acarretada quando os usos do solo urbano 
são mistos e de alta densidade (cidade compacta) seria a amplitude que os conflitos decorrentes 
da proximidade dos diferentes usos podem atingir. Por exemplo: Como um hospital que necessite 
de silencio e ar puro pode conviver com a chaminé de um restaurante ou barulho de uma casa 
de diversão noturna? Como as residências ou escolas podem conviver com barulho das casas de 
diversão dia e noite? Estes são prováveis conflitos que podem chegar a incomodar os cidadãos da 
cidade compacta, se não forem resolvidos. 

Apesar destas questões polêmicas, as teorias de Jacobs vêm sendo adotadas por 
urbanistas pós-modernos, como aqueles que atuam no novo urbanismo, um movimento que visa 
projetar novas comunidades sustentáveis em cidades norte americanas. Neste sentido, consti-
tuem uma importante contribuição na busca de um paradigma que possibilite um urbanismo 
mais humano e inteligente.
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3.6.2. Jan Gehl

Para embasar as suas idéias, Gehl (2013) critica a motorização de cidades como Los 
Angeles, nos Estados Unidos, ou mesmo cidades novas inglesas, como Radburn, nas quais o pe-
destre foi esquecido como protagonista pelas práticas urbanísticas. 

Defendem pelo contrário, que os princípios básicos do planejamento urbano visem tra-
balhar a dimensão humana, como- distribuição racional das funções da cidade garantindo menores 
distâncias entre elas e a redução de viagens diárias;

• integração de funções na cidade é importante para riqueza de experiências e 
versatilidade, sustentabilidade social e sensação de segurança nos diversos 
bairros;

• projetar o espaço urbano de forma convidativa tanto para o pedestre como para o 
ciclista;

• abrir os espaços de transição entre os edifícios e a cidade, para que a vida no inte-
rior das edificações e a vida nos espaços urbanos funcionem conjuntamente; 

• de todos os princípios e métodos disponíveis para reforçar a vida nas cidades o mais 
simples e eficaz é convidar as pessoas para passar mais tempo no espaço público. 

Nas últimas décadas repetem-se em todo o mundo as ideias sobre reorganização e inte-
gração dos tipos de tráfego, principalmente a proposta da rua compartilhada multifuncional, desde 
que o pedestre tenha sempre prioridade sobre os outros modais. 

Princípios básicos do planejamento de trafego:

• integração de tráfego com base no tráfego rápido, onde as ruas são inúteis para 
outra coisa, além dos carros, exemplo de Los Angeles, CA;

Figura 59 – Rua Harmonia, Vila Madalena.  
Foto da autora em 2016. 
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• sistema Radburn 1928, com divisão do trafego, complicado e dispendioso devido 
a existência de muitas ruas, vias paralelas e túneis para pedestres. Pode ser melhor 
para os carros, mas não funciona para os pedestres que preferem o caminho mais 
curto ao invés dos túneis (Nova Jersey);

• sistema de integração dos modais, baseado no trafego lento, como em Delf, na 
Holanda;

• a cidade de pedestres, como em Veneza, a transição do tráfego rápido para o lento 
ocorre de forma compatível com a velocidade do pedestre;

Princípios básicos do espaço público (Gehl)

Segundo Gehl (2013), o contato visual e auditivo pode convidar ou repelir as pessoas, 

porque o início de todo contato mais profundo entre elas começa pelo contato visual e físico, con-

siderando pessoas lineares, frontais e horizontais, e movendo-se a cinco km/h.

Assim, para convidar uma pessoa é necessária uma visão desobstruída, uma dis-

tância menor, baixa velocidade, permanência no mesmo nível e foco no que deve ser visto e 

experimentado. Para repelir uma pessoa são necessárias: linhas de visão interrompidas, grandes 

distancias, alta velocidade no transito, edifícios com muitos andares e orientação contrária ao 

fluxo de direção das pessoas.

A Piazza Del Campo em Siena, Itália, é um exemplo da aplicação de todos os critérios 

essenciais de qualidade ao espaço público, nos moldes de Gehl.

Com relação à proteção ao pedestre, a sugestão de Gehl é usar todos os recursos 

para sua proteção física e, ao mesmo tempo, eliminar o medo do trafego. Contra o crime e 

a violência urbana, ele recomenda a criação de um ambiente público cheio de vida (olhos 
Figura 59 – Rua Harmonia, Vila Madalena.  
Foto da autora em 2016. 
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da rua) através da sobreposição de funções, tanto de dia como de noite, tudo com boa ilu-

minação. Contra experiências sensoriais desconfortáveis como vento, chuva, neve, frio, ca-

lor, poluição, poeira, barulho e ofuscamento visual, ele sugere criara abrigos adequados às 

necessidades do corpo humano.

Com relação ao conforto das caminhadas, é preciso criar oportunidades como espaços 

para caminhadas, ausência de obstáculos, boas superfícies, acessibilidade para todos os tipos de 

pessoas e fachadas interessantes no percurso dos pedestres. No que se refere à permanência em pé 

para a observação (voyeur) da paisagem urbana, Gehl sugere a criação de apoios para as costas, 

incentivando a permanência confortável no local. E para criar oportunidade para as pessoas senta-

rem é recomendável tirar proveito da paisagem, da vista e Sol, com bancos e lugares para descanso. 

Da mesma forma para criar a visibilidade é preciso de uma distância certa, linha de visão de-

sobstruída, vistas interessantes e iluminação correta.

E ainda, para criar oportunidades para ouvir e conversar, Gehl defende que é pre-

ciso ter um baixo nível de ruído, e para complementar, criar oportunidades de brincadeiras e 

atividades físicas com estímulos para criatividade, como, ginástica e jogos (dia e noite, verão 

e inverno).

Três aspectos a serem considerados na obtenção de uma cidade prazerosa e agradável: 

• escala humana expressa em todos os edifícios e fachadas;                                                          

• oportunidade de aproveitar positivamente o clima: Sol / Sombra / Calor / frescor e 

a brisa; 

• propiciar experiências sensoriais positivas utilizando-se de bom projeto e detalha-

mento, ótimas vistas, água, arvores e plantas ornamentais (GHEL, 2013).
Figura 60 – Piazza del Campo, Siena, Itália. Foto: 
Lewis Nelson em 03/12/2013
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Figura 60 – Piazza del Campo, Siena, Itália. Foto: 
Lewis Nelson em 03/12/2013
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As zonas de transição da cidade para as edificações são locais por onde passam os pe-
destres e onde eles tem um tempo para aproveitar as experiências oferecidas durante o caminho. 
Para o aproveitamento destas oportunidades, Gehl sugere um estudo para orientar os desenhistas 
urbanos com os seguintes níveis de classificação das fachadas dos lotes:

• inativo: grandes unidades / poucas ou nenhuma porta / sem variação de função / 
unidades cegas ou passivas / fachadas uniformes sem nenhum detalhe e nada para 
ser visto;

• monótono: grandes unidades com 2 a 5 portas a cada 100 metros, ou quarteirão / 
variação de função quase nenhuma / maioria de unidades cegas ou desinteressantes 
/ poucos detalhes;

• misto: unidades grandes ou pequenas com 6 a 10 portas por quarteirão / modesta 
variação de funções / algumas unidades passivas e cegas / relevo modesto na fa-
chada / poucos detalhes;

• convidativo: unidades relativamente pequenas com 10 a 14 portas a cada quarteirão 
/ alguma variação de funções / poucas unidades cegas e passivas / relevo na facha-
da / muitos detalhes;

• ativo: pequenas unidades com 15 a 20 portas a cada quarteirão / ampla variedade 
de funções / nenhuma unidade cega e poucas unidades passivas / muitos detalhes 
no relevo das fachadas / Predominância da articulação vertical das fachadas / bons 
materiais e muitos detalhes. Gehl em sua obra referência foi precursor das ideias 
para projetar uma cidade para pessoas e não exclusivamente para automóveis.  
Defensor da qualidade ótimas dos espaços públicos das cidades.

No ArchDaily Brasil 39, podemos ter aceso a “New City Life”, um livro escrito e 

39 ArchDaily Brasil, o site de arquitetura mais visitado do mundo. Acessado em 1 Jun 2015. http://www.
Figura 61 – Av. Faria Lima a noite.  
Foto da autora em 2016.
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publicado em 2006 pelos urbanistas dinamarqueses Lars Gemzøe e Sia Karnaes e pelo próprio 
Gehl, que serviu como base para a jornalista Natália Garcia criar o seu projeto na exposição “Cida-
des para as Pessoas”, que aconteceu na Galeria Cultural Matilha, em São Paulo. São os seguintes 
critérios adotados para um bom espaço público:

1. Proteção contra o Tráfego: Segurança para os pedestres e fim dos motivos para 
temer o tráfego. 

2. Segurança nos espaços públicos: circulação de pessoas / espaços com vida dia e 
noite / boa iluminação. 

3. Proteção contra experiências sensoriais desagradáveis: abrigo contra vento, chuva 
e sol / áreas verdes para amenizar altas temperaturas, poluição e barulho.

4. Espaços para caminhar: fachadas interessantes/ausência de obstáculos / superfícies 
regulares / acessibilidade a todos. 

5. Espaços de permanência: locais públicos agradáveis para permanecer / fachadas e 
paisagens interessantes para contemplar. 

6. Ter onde se sentar: Mobiliário público direcionado para as atrações/passagem de 
pessoas, vista etc... / Locais para descansar.

7. Possibilidade de observar: vistas e paisagens que não estejam escondidas.
8. Oportunidade de conversar: baixos níveis de ruído / mobiliário urbano que convide 

a interação das pessoas.
9. Locais para se exercitar: equipamentos públicos para se praticar esportes / entrete-

nimentos e atividades na rua dia e noite / verão e inverno. 
10. Escala Humana: prédios e espaços projetados para a escala humana – cidade vista 

pela perspectiva das pessoas. 

archdaily.com.br/115308/12-criterios-para-determinar-um-bom-espaco-publico
Figura 61 – Av. Faria Lima a noite.  
Foto da autora em 2016.
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11. Possibilidade de aproveitar o clima: locais para aproveitar cada estação de acordo 
com clima e topografia da cidade. 

12. Boa experiência sensorial: arvores, plantas e cursos d’água acessíveis / mobiliário 
urbano feito com bons materiais / design e acabamento de qualidade.

3.6.3. Mobilize Brasil

A campanha Mobilize Brasil foi iniciada em abril de 2012, após um trabalho de três 
meses, realizado por uma equipe de jornalistas colaboradores liderados por Maurício Xavier40 
no período de janeiro a março de 2012. A escolha das cidades para o levantamento inicial to-
mou como base a distribuição dos colaboradores pelas capitais brasileiras. Foram incluídas 12 
capitais brasileiras: Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Curitiba (PR), Fortaleza (CE), Goiânia 
(GO), Natal (RN), Manaus (AM), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), Salvador 
(BA) e São Paulo (SP). 

Neste levantamento, os locais para avaliação foram definidos para as seguintes condi-
ções: áreas com urbanização antiga, superior a 50 anos e áreas com grande movimentação de pe-
destres (terminais de transportes, áreas de comércio, atrações turísticas, proximidades de hospitais, 
escolas e templos religiosos).

Depois de definidas as características dos locais, foram criados os seguintes critérios 
de avaliação:

• irregularidades no piso;

• largura mínima de 1,20 m, conforme norma ABNT;

• degraus que dificultam a circulação;

40 O método utilizado na pesquisa pelo grupo Mobilize Brasil é de autoria de Mauricio Xavier e intitula-se: Ava-
liação das calçadas da capital, e foi publicado na revista VEJA São Paulo de 22 de fevereiro de 2013. Disponível em: 
http://vejasp.abril.com.br/materia/avaliacao-calcadas-sao-paulo/

Figura 62 – Av. Faria Lima, Itaim Bibi. 
Foto da autora em 2016.
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• outros obstáculos, como postes, telefones públicos, lixeiras, bancas de ambulantes 
e de jornais, entulhos etc;

• existência de rampas de acessibilidade;
• iluminação adequada da calçada;
• sinalização para pedestres;
• paisagismo para proteção e conforto.
Outros indicadores de conforto para pedestre neste estudo, como o nível de ruído e a 

poluição atmosférica, não foram considerados, pois exigiriam ferramentas e técnicas não dispo-
níveis. O levantamento procurou coletar dados observáveis por qualquer pessoa que caminhe e 
observe o ambiente urbano. Assim, o mesmo formulário usado pelos colaboradores do Mobilize 
Brasil poderia ter sido utilizado pelo público para avaliar as calçadas de outras cidades, como foi 
aproveitado na estrutura desta tese.

O formulário foi elaborado pela equipe do Mobilize Brasil, com apoio de arquitetos 
urbanistas, considerando informações de normas, como a NBR 9050 da ABNT, as Leis Federais, 
além das diretrizes de guias e manuais de calçadas elaborados por prefeituras e associações. Tam-
bém foram consultados militantes de ONGs que atuam junto aos deficientes físicos, que monito-
ram calçadas em São Paulo e no Rio de Janeiro. Esse formulário está disponível para qualquer 
pessoa que deseje avaliar a situação de sua cidade e atribuir notas diretamente no site da Mobilize 
Brasil.41 Os aspectos considerados naquele levantamento foram:

• irregularidades no piso;

• largura mínima de 1,20 m, conforme norma ABNT;
• degraus que dificultam a circulação;
• outros obstáculos, como postes, telefones públicos, lixeiras, bancas de ambulantes 

e de jornais, entulhos, etc; 

41  http://www.mobilize.org.br/campanhas/calcadas-do-brasil/formulario

Figura 62 – Av. Faria Lima, Itaim Bibi. 
Foto da autora em 2016.
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• existência de rampas de acessibilidade;
• iluminação adequada da calçada;
• sinalização para pedestres;
• paisagismo para proteção e conforto.

O método empregado foi levar um carrinho de feira ou uma mala de viagem e detectar, 
onde ele empaca ou desliza com facilidade.

3.6.4. Considerações parciais

 O que levou a autora a elaborar este estudo sobre Jacobs, Gehl e a campanha 

Mobilize Brasil, foi a indagação sobre qual seria o melhor critério para qualificar as calçadas, tendo 

como pressuposto:

• que as mesmas são esquecidas pelo planejamento urbano e pelo poder púbico em 

São Paulo;

• que elas são elementos fundamentais na interligação dos espaços públicos;

• que o seu papel é de grande destaque no contexto da mobilidade do pedestre;

• que elas criam uma situação onde todas as pessoas são iguais (independente de 

classe, cultura, cor, raça).

 Conceituar qualidade de vida é uma tarefa complexa por tratar-se de organi-

zar muitas diferenças entre elementos significativos: geográficos locais, costumes, hábitos 

urbanos, culturais, religiosas, etc. Porém, a análise dos estudos acima mostra, que existem 

coincidências entre os diversos estudos e neste campo onde são encontrados os pontos co-

muns, foi trabalhada a tabela que será usada como base para medida qualitativa das calçadas 

da Avenida Faria Lima. 

CRITÉRIOS DE QUALIDADE DAS CALÇADAS / 
NOTAS

EXCELENTE - 
Nota 4

 COM 
QUAIDADE  - 
Nota 3

SATIS 
FATÓRIO - 
Nota 2

INSATIS 
FATÓRIO - 
Nota 1

NÃO EXISTE - 
Nota 0

1.  Material do piso adequado ao caminhar e demais 
funções.

2. Manutenção do livre caminhar – conitnuidade Peso 2

3. Projeto paisagístico

4. Piso com coletor de águas pluviais / guias e  
sarjetas.

5. Piso com previsão da manutenção das redes sub-
terrâneas

6. Piso deve acomodar deficientes  fisicos / auditivos 
/ idosos e crianças  

Peso 2

7. Projeto do piso deve prever iluminação noturna

8. Projeto do piso deve respeitar declividades  
(degraus e rampas)

9. Mobiliário de apoio e abrigos contra intempéries 
e catástrofes

10. Fachadas ativas com galerias, recuos, marquises 
ou terraços

11. Segurança do pedestre Peso 2

12. Manutenção geral   

13. Obstáculos na faixa livre Peso 2

Tabela 6 – Critérios de Qualidade das Calçadas
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CRITÉRIOS DE QUALIDADE DAS CALÇADAS / 
NOTAS

EXCELENTE - 
Nota 4

 COM 
QUAIDADE  - 
Nota 3

SATIS 
FATÓRIO - 
Nota 2

INSATIS 
FATÓRIO - 
Nota 1

NÃO EXISTE - 
Nota 0

1.  Material do piso adequado ao caminhar e demais 
funções.

2. Manutenção do livre caminhar – conitnuidade Peso 2

3. Projeto paisagístico

4. Piso com coletor de águas pluviais / guias e  
sarjetas.

5. Piso com previsão da manutenção das redes sub-
terrâneas

6. Piso deve acomodar deficientes  fisicos / auditivos 
/ idosos e crianças  

Peso 2

7. Projeto do piso deve prever iluminação noturna

8. Projeto do piso deve respeitar declividades  
(degraus e rampas)

9. Mobiliário de apoio e abrigos contra intempéries 
e catástrofes

10. Fachadas ativas com galerias, recuos, marquises 
ou terraços

11. Segurança do pedestre Peso 2

12. Manutenção geral   

13. Obstáculos na faixa livre Peso 2

Tabela 6 – Critérios de Qualidade das Calçadas
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Opções de notas que o lote pode receber e respectiva classificação feita pela autora/
observadora.

NOTA 0 – inexistência ou não atendimento do item; 
NOTA 1 – atendimento insatisfatório ou prejudicado; 
NOTA 2 – atendimento satisfatório; 
NOTA 3 – com qualidade; 
NOTA 4 – excelente (TOTAL = 68 pontos).

Classificação das NOTAS de 0 a 4, conforme o maior ou menor grau de atendimento  aos 12 
Criérios de Qualidade.

CRITERIO 1. Material do piso adequado ao caminhar e demais funções.
Nota 4 – Material adequado e projeto correto.
Nota 3 – Material adequado e sem projeto.
Nota 2 – Tem piso completo só.
Nota 1 – Tem piso – precário/incompleto.
Nota 0 – Não tem piso – está na terra.

CRITERIO 2.Manutenção do livre caminhar – continuidade.
Nota 4 – Calçadas dentro das normas de padronização de calçadas (rampas e degraus).
Nota 3 – Calçadas um pouco fora das normas, mas acomodam as dificuldades do terreno.
Nota 2 – Calçadas fora das normas, mas sem obstáculos.
Nota 1 – Calçadas tem obstáculos (degraus e rampas), que dificultam a continuidade do livre 
caminhar.

Nota 0 – Calçadas tem obstáculos (degraus, rampas) que impedem a continuidade do livre 
caminhar.
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CRITERIO 3. Projeto paisagístico no lote.
Nota 4 – Verde com projeto paisagístico.
Nota 3 – Verde completo.
Nota 2 – Tem verde natural, desajeitado.
Nota 1 – Não tem verde nenhum.
Nota 0 – Verde com plantas erradas tipo - coroa de cristo que machucam as pessoas. 

CRITÉRIO 4. Piso com coletor de águas pluviais / guiais e sarjetas / pisos drenantes.
Nota 4  – Tem calçadas, guias e sarjetas com rede de drenagem de águas pluviais e tampas bem-feitas.
Nota 3 – Tem calçadas, guias e sarjetas com rede de drenagem de águas pluviais.
Nota 2 – Tem calçadas e sarjetas.
Nota 1 – Tem calçadas. 
Nota 0 – Não tem nada.

CRITERIO 5. Piso com previsão da manutenção das redes subterrâneas.
Nota 4 – Piso feito com previsão feito por material removível e decorado.
Nota 3 – Piso feito com previsão feito por material removível.
Nota 2 – Piso com previsão da manutenção feita por orifícios cobertos com tampas.
Nota 1 – Piso com previsão da manutenção feita por orifícios mal feito.
Nota 0 – Piso coberto na totalidade ignorando a manutenção das redes subterrâneas.

CRITERIO 6. Piso deve acomodar deficientes físicos / auditivos / idosos e crianças.
Nota 4 – Inclinação corretas para acessos e guias para cegos – rugosidade e mobiliário de apoio, 
ou corrimãos. 
Nota 3 – Inclinação corretas para acessos e guias para cegos – rugosidade.
Nota 2 – Inclinação corretas para acesso e guias para cegos. 
Nota 1 – Inclinações corretas para acessos.
Nota 0 – Piso sem sinalização alguma, dentro da norma, em perfeito estado. 
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CRITERIO 7. Projeto do piso deve prever iluminação noturna.
Nota 4 – Tem iluminação suficiente para a Avenida e para calçadas e para o lote. 
Nota 3 – Tem iluminação suficiente para a Avenida ou rua. E para calçadas.
Nota 2 – Tem iluminação suficiente para a Avenida ou rua.
Nota 1 –Tem iluminação precária para a Avenida ou rua.
Nota 0 – Não tem iluminação.

CRITERIO 8. Projeto do piso no lote deve respeitar normas de declividade (degraus e rampas).
Nota 4 – Piso atende todas as normas e decorado.
Nota 3 – Piso fora da norma e confortável.
Nota 2 – Piso fora das normas de declividade e desconfortável. 
Nota 1 – Piso fora das normas de declividade e com degraus perigosos. 
Nota 0 – Piso perigoso provocando acidentes. 

CRITÈRIO 9. Mobiliário de apoio e abrigos contra intempéries e catástrofes.
Nota 4 – Mobiliário de apoio aos passageiros, com fachadas com aberturas complementando 
abrigos para permanecer e abrigos contra intempéries.
Nota 3 – Mobiliário de apoio aos passageiros e abrigos. 
Nota 2 – Mobiliário de apoio para permanecer. 
Nota 1 – Mobiliário de apoio simples.
Nota 0 – Sem mobiliário nenhum.

CRITERIO 10. Fachadas ativas com galerias, recuos, marquises ou terraços.
Nota 4 - Fachadas ativas com transparência, galerias passagem e abrigos para permanecer. 
Nota 3 - Recuos e abrigos.
Nota 2 - Fachadas com recuos. 
Nota 1 - Fachadas com recuos e coberturas.
Nota 0 - Fachada cega, muros altos e fechados.
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CRITERIO 11. Segurança do pedestre. 
Nota 4 – Pedestre usa calçadas para permanecer com liberdade – idosos e crianças.
Nota 3 – Pedestre usa calçadas para passagem e permanecer .
Nota 2 – Pedestre usa calçadas para passagem só.
Nota 1 – Pedestre evita o local à noite.
Nota 0 – Pedestre deixa de passar no local por medo.

CRITERIO 12. Manutenção geral.
Nota 4 – Manutenção do material torna agradável, limpa e desimpedida.
Nota 3 – Manutenção do material boa e não está limpa.
Nota 2 – Pouca manutenção. 
Nota 1 – Sem manutenção, desagradável e transitável.
Nota 0 –Sem manutenção alguma - intransitável.

CRITERIO 13. Obstáculos na faixa livre.
Nota 4 – Faixa totalmente livre  – 1,20m – com sobra.
Nota 3 – Faixa livre. 
Nota 2 – Faixa livre insuficiente.
Nota 1 – Faixa livre com objetos obstruindo.                                                                                
Nota 0 – Faixa livre (1,20m) obstruída para pedestre.    
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3.7. Legislação de Calçadas

As leis e normas técnicas brasileiras sobre a construção e manutenção de calça-
das são:

Norma técnica NBR 9050  Acessibilidade as edificações, mobiliário, espaços e equi-
pamentos urbanos. Calçada é a parte da via, normalmente segregada e em nível diferente, não 
destinada à circulação de veículos, reservada ao trânsito de pedestres e, quando possível, à im-
plantação de mobiliário, sinalização, vegetação e outros fins.

Lei 7.853/1989 – Dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência, sua integração 
social, sobre a Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência  
– Corde, institui a tutela jurisdicional de interesses coletivos ou difusos FONTE SITE  
DA PMSP42.

Lei 8.160/1991 – Dispõe sobre a caracterização de símbolo que permita a identificação de pes-
soas portadoras de deficiência auditiva43. 

Lei 9.503/1997 – Institui o Código de Trânsito Brasileiro44. 

Lei 10.098/2000 – Estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilida-
de das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências.

Lei 10.048/2000 – Dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e dá outrasprovidências45.

42 http//www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8160.htm

43 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9503.htm

44 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L10098.htm

45 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L10048.htm

Figura 63 – Rua Quintino Bocaiúva  
Foto: Lucas Lima 
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Lei nº 5.296 de 2004 – (regulamenta duas leis, a nº 10.098 sobre acessibilidade e nº 10.048)46. 
Decreto Lei 5296/2004. Regulamenta as Leis nos 10.048, de 8 de novembro de 2000, que dá 
prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e 10.098, de 19 de dezembro de 2000, 
que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas 
portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências.

46 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5296.htm

Figura 63 – Rua Quintino Bocaiúva  
Foto: Lucas Lima 
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Figura 64 – Rua Vergueiro, na altura do número 
2765: uma raiz de árvore destruiu o mosaico com o 
mapa de São Paulo (Foto: Lucas Lima) Fonte: Mo-
bilize

Figura 65 – Rua dos Estudantes, na Liberdade: pos-
te no meio do caminho (Foto: Antonio Milenar)

Figura 66 – Rua Antônio Tavares, no Cambuci: es-
cadaria interminável (Foto: Lucas Lima).

Figura 67 – Perdizes 
Foto: Lucas Lima
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Figura 64 – Rua Vergueiro, na altura do número 
2765: uma raiz de árvore destruiu o mosaico com o 
mapa de São Paulo (Foto: Lucas Lima) Fonte: Mo-
bilize

Figura 65 – Rua dos Estudantes, na Liberdade: pos-
te no meio do caminho (Foto: Antonio Milenar)

Figura 66 – Rua Antônio Tavares, no Cambuci: es-
cadaria interminável (Foto: Lucas Lima).

Figura 67 – Perdizes 
Foto: Lucas Lima
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Figura 68 – Paisagismo inadequado da calçada si-
tuada na Rua Teodoro Sampaio esquina Rua Henri-
que Schuman (continuação Avenida Brasil) classifi-
cadas como arterias principais da cidade.

Levantamento realizado em agosto de 2013, no Hospital das Clínicas: 
O médico Jorge dos Santos Silva, diretor clínico do Instituto de Ortopedia e Trau-

matologia do HC mostrou que uma a cada cinco vítimas de queda atendidas no pronto-socorro 
havia ocorrido em calçadas. Os buracos foram responsáveis por 40% dos casos; as lesões mais 
frequentes são as entorses (45%), seguidas pelas contusões (35%) e pelas fraturas (8,5%), prin-
cipalmente no pé e no tornozelo, mas também no joelho, punho, cotovelo e ombro. A faixa etária 
mais frequente neste tipo de acidentes não é a de idosos, mas sim a faixa etária entre 36 e 50 
anos. É sabido pelos médicos que acidentes em calçadas enchem as clinicas de ortopedia. 

Figura 69 – Rua Apinajés, em Perdizes: piso des-
gastado prejudicando a passagem das pessoas. 
Foto: Lucas Lima.
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Genericamente, as vias são consideradas como elemento estruturador do território 
da cidade, principais responsáveis pela mobilidade urbana e pela construção de um sistema de 
ligações e deslocamentos sobre o território, conectando diversas partes do município. É preciso 
que as infraestruturas urbanas de superfície, como calçadas e espaços públicos, todos sejam in-
tegrados com às redes subterrâneas de água, gás, esgoto, eletriciade e outros. 

Na cidade de São Paulo existem 32 000 quilômetros de vias públicas e, embora as 
calçadas sejam instaladas em área pública, a responsabilidade pela sua conservação é do proprietário 

Figura 68 – Paisagismo inadequado da calçada si-
tuada na Rua Teodoro Sampaio esquina Rua Henri-
que Schuman (continuação Avenida Brasil) classifi-
cadas como arterias principais da cidade.

Figura 69 – Rua Apinajés, em Perdizes: piso des-
gastado prejudicando a passagem das pessoas. 
Foto: Lucas Lima.
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ou usuário do imóvel, leis existem para sua regularização porem falta uma fiscalização rigorosa 
por parte dos órgãos públicos e maior controle por parte dos cidadãos. Apenas o percentual de 3% 
desse número aquelas diante de prédios públicos — são mantidos pela prefeitura. 

A PMSP propôs uma meta de fazer 1 milhão de calçadas até 2016 com intuito de 
que os proprietários se responsabilizem pela manutenção de suas calçadas depois de feitas. 
Para atingi-la ela está apostando numa metodologia que passa por quatro etapas: 

1. fiscalização das calçadas pelas Subprefeituras 
2. multa aos proprietários de imóveis com calçadas irregulares 
3. possibilidade de o proprietário executar a reforma e reaver o valor pago pela 

multa em até 60 dias 
4. caso o proprietário não arrume sua calçada, a prefeitura poderá aplicar nova 

multa, realizar o serviço com recursos próprios e ainda cobrar do proprietário 
valor da reforma sem isenção.

O Programa Emergencial de Calçadas – o PEC (Lei municipal nº 14.675, de 
2008), obrigou a prefeitura a reformar 600 quilômetros de calçadas em trechos escolhidos 
nas chamadas Rotas Estratégicas e Estruturais, que compreendem os principais serviços ofe-
recidos nos bairros como: escolas, bancos, correios, postos de saúde, paradas de embarque e 
desembarque de passageiros. Porém a Lei de nº 15.442, de 2011, determina que a manutenção 
posterior, fica a encargo do proprietário do lote defronte, ou usuário, e caso não o faça, estará 
sujeito a multa no prazo de 60 dias. 

Uma das principais legislações sobre acessibilidade é o decreto nº 5.296 de 2004 (re-
gulamenta duas leis, a nº 10.098 sobre acessibilidade e nº 10.048 sobre atendimento prioritário, 
e ela é incisiva quanto à obrigação de o Estado Nacional se adequar para atender as necessidades 
de cidadãos com deficiência. Abrange ainda os veículos de transporte coletivo, edificações de 
usos públicos e privados, livros, sites, espetáculos e atendimento. 

Figura 70 – Av. Brig. F. Lima - ímpar.   
Foto da Autora    

Figura 71 – Av. Brig. F. Lima – par.   
Foto da Autora. 
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O Ministério das Cidades, faz uma distinção entre calçada e passeio: 
1. Calçada é todo o pavimento de pedestres, com o mínimo de 1,20 m 
2. Passeio é a faixa livre, que deve ter mais de 0,90 m.
A implantação das redes de infraestrutura até a década de 70 em São Pau-

lo era feita de maneira independente e descoordenada pelas empresas concessionárias de 
água, esgoto, telefonia, e energia, causando grandes transtornos à população. Em 1975 as  
empresas passaram a participar da Comissão de Entendimentos com Concessionárias – CEC, cria-
da para aperfeiçoar o entrosamento entre os serviços destas empresas. Hoje a aprovação de todos os 
projetos, para utilização das vias públicas municipais, inclusive dos respectivos subsolos e espaço 
aéreo e das obras de arte de domínio municipal, para a implantação e instalação de equipamentos 
de infraestrutura urbana destinados à prestação de serviços públicos e privados, devem ser subme-
tidos à análise e aprovação de CONVIAS, conforme Lei Municipal nº 13.614 / 2003 e Decreto nº 
44.755 / 2004.  Porem a sincronicidade entre as obras ainda não pode ser constatada.

As redes de drenagem (água pluvial) não se enquadram nos termos da Lei 13.614/03, 
pois estas redes integram o sistema de drenagem do município que é gerenciado pela própria Pre-
feitura. Tal gerenciamento é realizado pela Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras – SIURB, 
que contrata e supervisiona a elaboração de projetos (pela Divisão de Águas Pluviais – PROJ-4 e 
a execução das obras (pela Divisão de Obras de Drenagem – Obras 1). As obras de drenagem de 
caráter local são fiscalizadas pelas Subprefeituras, porem não funcionam efetivamente.

3.7.1  Decreto 45.904/2005 de padronização de calçadas

Em São Paulo, o Decreto 45.904 de 2005, criou uma PADRONIZAÇÃO PARA 
PASSEIOS PUBLICOS DA CIDADE , pela qual fica estabelecido que as calçadas paulistanas 
devem ser feitas com alguns pisos pré-determinados, com especificações de largura, inclina-
ção e faixas de ocupação. Figura 70 – Av. Brig. F. Lima - ímpar.   

Foto da Autora    
Figura 71 – Av. Brig. F. Lima – par.   
Foto da Autora. 
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Figura 72 – Paisagismo inadequado da calçada si-
tuada na Rua Teodoro Sampaio esquina Rua Henri-
que Schuman (continuação Avenida Brasil) classifi-
cadas como arterias principais da cidade.

As calçadas devem ter 3 faixas:

1ª Faixa de Serviço (próxima da rua). Destinada à colocação de árvores, rampas 
de acesso para veículos ou portadores de deficiências, poste de iluminação, sina-
lização de trânsito e mobiliário urbano como bancos, floreiras, telefones, caixa de 
correio e lixeiras. 

2ª Faixa livre (do meio = 1,20 metros fixos). A faixa livre é destinada exclusiva-
mente à circulação de pedestres, portanto deve estar livre de quaisquer desníveis, 
obstáculos físicos, temporários ou permanentes, mesmo vegetação. Deve atender as 
seguintes características:

• possuir superfície regular, firme, contínua e antiderrapante sob qualquer condição;                           

• possuir largura mínima de 1,20m (um metro e vinte centímetros);                                            

• ser contínua, sem qualquer emenda, reparo ou fissura seguindo o modelo original.

3ª Faixa de Acesso ao lote (junto à divisa do imóvel, tamanho variável). A área 
em frente ao terreno e junto ao imóvel, onde pode estar a vegetação, as rampas, 
os toldos, propaganda e mobiliário (bancos, mesas de bar e floreiras, desde que 
não impeçam o acesso aos imóveis). É a faixa de apoio à propriedade particular, 
geralmente verde.

Também devem ser observados os níveis das calçadas dos vizinhos, para que 
haja um padrão harmônico entre os níveis das calçadas já executadas, desde que estas tam-
bém estejam em conformidade com a inclinação descrita acima; as tampas das concessio-
nárias (rede de água, esgoto e telefonia) devem ficar livres para visita e manutenção; o piso 
construído na calçada não poderá obstruir estas tampas, nem formar degraus ou ressaltos 
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Figura 72 – Paisagismo inadequado da calçada si-
tuada na Rua Teodoro Sampaio esquina Rua Henri-
que Schuman (continuação Avenida Brasil) classifi-
cadas como arterias principais da cidade.
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com elas. Os materiais utilizados no passeio livre serão definidos pela PMSP conforme os 

critérios da tabela abaixo.  

Configuração das calçadas de acordo com o tipo de via

Tipo de via pelo Plano Diretor Regional Material adequado

Via Local Todos os pavimentos que constam neste decreto.

Via Coletora Todos os pavimentos que constam neste decreto.

Via Coletora c/ comércio Concreto pré-moldado em placas, bloco de concreto 
intertravado, ladrilho hidráulico.

Via Estrutural Concreto pré-moldado em placas, bloco de concreto 
intertravado e ladrilho hidráulico.

Via Estrutural com comércio Concreto pré-moldado em placas, bloco de concreto 
intertravado, ladrilho hidráulico.

Classificação Avenida Faria Lima: via estrutural com comércio

Material: Concreto pré-moldado em placas, bloco de concreto intertravado, ladrilho hidráulico.

A “Revitalização da Faria Lima tem Acessibilidade e Padronização de Calçada”. Este 

foi um dos exemplos da atuação do PEC, conforme noticiou o jornal da Câmara de São Paulo, em 

26 de outubro de 2011. Trata-se de uma intervenção com custo de 7,5 milhões, no trecho com-

preendido entre as avenidas Rebouças e Cidade Jardim, e que deveria contemplar a acessibilidade, 

nova iluminação, ciclovia no canteiro central, mobiliário urbano e padronização da calçada. Figura 73 – Foto:http://www.gazetadepinheiros.com.br/editorial/pedestres-sofrem-na-faria-lima-06-07-2012-htm
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Figura 73 – Foto:http://www.gazetadepinheiros.com.br/editorial/pedestres-sofrem-na-faria-lima-06-07-2012-htm
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Relação das obras do PEC na Av. Faria Lima

Trecho compreendido entre Av. Cidade Jardim e Av. Rebouças, conforme publi-
cado em 23/01/2014 pela Assessoria de Comunicação SPOBRAS  e pode ser acessado em: 
http://www. prefeitura.sp.gov.br.

 Dele constam as seguintes obras:
1. 18.000m de implantação das valas-estruturas subterrâneas para enterramen-

to de redes aéreas, sendo 6.000m de infraestrutura destinada às redes primárias 
(Eletropaulo) e 12.000m de infraestrutura destinada às redes secundárias (telefonia 
/ telecomunicação);

2. 38.000m2 = total de pavimentação em metros, sendo 23.000m2 de pavimento flexí-
vel e 15.000m2 de pavimento rígido; 

3. 26.000m2 = total de calçadas em metros quadrados;
4. 23.000m2 = total de área das praças;
5. 3.000m2 = total de área verde.

Esses números são pequenos se comparados com a extensão da rede pública de calça-
das em São Paulo, 32.000.000 de metros construídos de calçadas.

Vias construídas dentro do perímetro da Operação Urbana Consorciada 
Faria Lima 

O Largo da Batata passou por obras de remodelação e melhoria:
• construção de infraestruturas subterrâneas para aterramento das redes aéreas;
• obras de acessibilidade; novo sistema de drenagem;
• novo e moderno sistema de iluminação pública;
• novo paisagismo e novo pavimento das vias carroçáveis das ruas da região;
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• e a construção do novo Terminal Intermodal de Pinheiros.
  A ampliação do sistema viário local trouxe maior fluidez ao tráfego de veículos e 

mais segurança para a região, porque o Largo da Bata é um elemento importante no contexto da 
mobilidade da região.

Passaram pelas obras de requalificação e já foram entregues pela SP OBRAS as seguintes: 
praças de Pinheiros (Nova Praça de Pinheiros, Praça das Araucárias e a Praça defronte à Igreja Nossa 
Senhora de Monte Serrat), a Rua Teodoro Sampaio (entre a Av. Faria Lima e Rua Cunha Gago e em 
frente à Engeform), Rua Sebastião Gil, Rua Atuaú, Rua Orlando Vessoni, Rua Bartolomeu Zunega, 
Rua Martim Carrasco, Rua Choppin Tavares de Lima, Rua Cristóvão Buarque, Rua Campo Ale-
gre, Rua Guaçu, Rua Padre Carvalho, Rua Ferreira de Araújo, Rua Amaro Cavalheiro (trecho entre 
Sumidouro e Paes Leme), Rua Pedro Cristi, Rua Capri, Rua Conselheiro Pereira Pinto, Rua Balta-
zar Carrasco, Rua Cardeal Arcoverde, Rua Paes Leme, Av. Brigadeiro Faria Lima, Rua Eugênio de 
Medeiros (entre Rua Sumidouro e Rua Paes Leme), Rua Fernão Dias, Rua Cunha Gago, Rua Su-
midouro, Rua Gilberto Sabino e o novo Terminal Intermodal de Pinheiros.

3.8. Considerações parciais do capítulo 3

Nesse capítulo foram avaliados vários aspectos teóricos e práticos da realidade dos 
passeios públicos para o uso do pedestre em São Paulo. 

Observou-se a precariedade das calçadas, em função da negligência do poder público 
e a falta de cobrança da população. 

Apesar de existir legislação sobre o tema, o fato do proprietário do lote não ser ainda 
o responsável direto pela execução e manutenção da calçada é um fator negativo. 

A dessincronização por parte do poder público, na execução das obras realizadas 
para manutenção das redes subterrâneas, de água, esgoto, gás etc., ocasiona irregularidades 
nas ruas e calçadas.
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Figura 74 – Abertura capítulo 4.

tuloca pí
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4. Método para avaliação da qualidade das calçadas 
da Av. Faria Lima

Conceituação

A metodologia é o caminho e o instrumental, próprios para abordagem da realidade 
escolhida. Porque inclui simultaneamente a teoria da abordagem (o método), os instrumentos 
de operacionalização do conhecimento (as técnicas) e a criatividade do pesquisador (experiên-
cia, capacidade pessoal e sensibilidade).

No que se refere a avaliação da qualidade de espaços públicos urbanos construí-
dos, é preciso dizer que o nosso corpo humano, por si só, já é capaz de avaliar instintivamente 
as condições de conforto, se o espaço a seu redor está mais ou menos atrativo ao fluxo a pé, 
através da reação às sensações absorvidas das mais variadas formas: pelo prazer, pela descon-
centração, pelo desconforto, pelo pânico causado, ou mudando o ritmo das passadas para mais 
ou para menos. O grande desafio é criar parâmetros que associem estes padrões de comporta-
mento às características apresentadas pelos espaços.

A descrição do método do trabalho adotado se baseia na bibliografia conhecida, em 
função da hipótese apresentada e a sua necessária verificação científica. Pela natureza da pesquisa, 
entende-se que simplesmente computar determinada quantidade de metros quadrados construídos 
de calçada, seria um dado sem significado, pois não se pode medir qualidade usando números, nem 
réguas e nem equipamentos, somente. No entanto, a qualidade pode ser comparada com outras 
como referências e daí elas podem ser graduadas, criando escalas, com graduação de valores, para 
orientar os novos projetos de melhoria de uma determinada realidade, objeto deste estudo. Figura 74 – Abertura capítulo 4.

tuloca pí
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No Brasil o campo das avaliações de políticas públicas e demais instrumentos congêne-
res, firmou-se na década de sessenta, quando os pesquisadores ansiavam por imprimir às ações dos 
governos um caráter mais cientifico e baseado em evidências. Esse campo veio crescendo e se aperfei-
çoando, embora não tenha conseguido ainda atingir os objetivos e ideais nele propostos, de correção 
automática de rumo das políticas públicas. 

A institucionalização da função avaliatória se deu na década de noventa, quando pre-
valecia a ideia de instrumentalização deste tipo de pesquisa para o sucesso da reforma do Estado. 
O campo ainda é incipiente e há carência de estudos dos processos e métodos de avaliação, o que 
pode ser atribuído ao pouco uso que as diversas gestões vem fazendo dele, em qualquer dos três 
níveis de governo, embora as tendências mundiais apontem nesta direção. Isto também ocorreu na 
legislação brasileira, uma vez que a pesquisa de satisfação do usuário, nesta década, tem sido cada vez 
mais requisitada pelas normativas das Leis Federais como, por exemplo, pelo “Estatuto da Cidade”.47  
 Os métodos qualitativos são mais indicados nos casos em que são associados aspectos sub-
jetivos, porque definem reações de conforto (especialidade dos projetos de desenho urbano ambiental) 
que podem ser classificadas de acordo com uma graduação de valores, condicionados à qualidade do 
melhor ou pior caminhar. Este tipo de pesquisa também reflete posições frente à realidade, momentos 
do desenvolvimento e da dinâmica social e preocupações e interesses de classe. Numa busca qualitativa, 
a preocupação é maior com o aprofundamento, a compreensão e menor com a generalização. Existem 
vários exemplos de pesquisas na linha de identificar as características que tornam o ambiente mais agra-
dável para o pedestre: Carvalho (2006); Malatesta (2007); Ferreira e Sanches (2001).

Do ponto de vista epistemológico, nenhuma das duas abordagens é mais científica do 
que a outra (MINAYO, 2008). De que adiantaria ao investigador utilizar instrumentos altamente 
sofisticados de mensuração, se estes não se adequam à compreensão de seus dados ou não respon-
dem às perguntas fundamentais? Ou seja, uma pesquisa por ser quantitativa, não se torna “objetiva” 

47 FARIA , 2003.

Figura 75 – Camelôs na Av. Brig. Faria Lima. 
Foto da Autora. 25 jun. 2016.
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No Brasil o campo das avaliações de políticas públicas e demais instrumentos congêne-
res, firmou-se na década de sessenta, quando os pesquisadores ansiavam por imprimir às ações dos 
governos um caráter mais cientifico e baseado em evidências. Esse campo veio crescendo e se aperfei-
çoando, embora não tenha conseguido ainda atingir os objetivos e ideais nele propostos, de correção 
automática de rumo das políticas públicas. 

A institucionalização da função avaliatória se deu na década de noventa, quando pre-
valecia a ideia de instrumentalização deste tipo de pesquisa para o sucesso da reforma do Estado. 
O campo ainda é incipiente e há carência de estudos dos processos e métodos de avaliação, o que 
pode ser atribuído ao pouco uso que as diversas gestões vem fazendo dele, em qualquer dos três 
níveis de governo, embora as tendências mundiais apontem nesta direção. Isto também ocorreu na 
legislação brasileira, uma vez que a pesquisa de satisfação do usuário, nesta década, tem sido cada vez 
mais requisitada pelas normativas das Leis Federais como, por exemplo, pelo “Estatuto da Cidade”.47  
 Os métodos qualitativos são mais indicados nos casos em que são associados aspectos sub-
jetivos, porque definem reações de conforto (especialidade dos projetos de desenho urbano ambiental) 
que podem ser classificadas de acordo com uma graduação de valores, condicionados à qualidade do 
melhor ou pior caminhar. Este tipo de pesquisa também reflete posições frente à realidade, momentos 
do desenvolvimento e da dinâmica social e preocupações e interesses de classe. Numa busca qualitativa, 
a preocupação é maior com o aprofundamento, a compreensão e menor com a generalização. Existem 
vários exemplos de pesquisas na linha de identificar as características que tornam o ambiente mais agra-
dável para o pedestre: Carvalho (2006); Malatesta (2007); Ferreira e Sanches (2001).

Do ponto de vista epistemológico, nenhuma das duas abordagens é mais científica do 
que a outra (MINAYO, 2008). De que adiantaria ao investigador utilizar instrumentos altamente 
sofisticados de mensuração, se estes não se adequam à compreensão de seus dados ou não respon-
dem às perguntas fundamentais? Ou seja, uma pesquisa por ser quantitativa, não se torna “objetiva” 

47 FARIA , 2003.

e “melhor”, ainda que se prenda à manipulação sofisticada de instrumentos de análise, desconhe-
cendo aspectos importantes dos fenômenos ou processos sociais estudados. Da mesma forma, uma 
abordagem qualitativa, não garante a compreensão em profundidade do objeto em estudo.

A solução escolhida foi a Pesquisa de Métodos Mistos (MIXED METHODS RESEARCH), 
autoria de CRESWELL, & CLARK (2007) um método misto cujo maior recurso é seu pluralismo meto-
dológico ou ecletismo. É uma forma expansiva e criativa de pesquisa, inclusiva, plural e complementar, 
que permite ao pesquisador utilizar-se de múltiplas abordagens para responder às perguntas da pesquisa, 
ao invés de restringir-lhes as escolhas, portanto muito adequada para os objetivos complexos como este. 

Formalmente, o método foi classificado como a classe de pesquisa onde o pesquisador com-
bina técnicas quantitativas e qualitativas de pesquisa, outros métodos e abordagens, conceitos ou lingua-
gens, em um único estudo. É considerado como o terceiro movimento de pesquisa, que une e completa 
as duas técnicas anteriores (quantitativa e qualitativa), obtendo a compreensão dos pontos fortes e fracos 
de cada uma, de tal forma que possa encadear sequencialmente uma fase qualitativa, informando outra 
fase quantitativa e vice-versa. Este é o princípio fundamental da investigação mista que possibilita a in-
tegração dos resultados mediante a sua interpretação, colocando o pesquisador em posição de combinar 
ou misturar estratégias a favor de obter maior aproximação da realidade estudada.

Esta terceira linha de pesquisa oferece uma alternativa lógica e prática, que permite a 
utilização de indução (ou descoberta de padrões), a dedução (teste de teorias e hipóteses) e abdução 
(descobrindo e contando com a melhor explicação para compreender os próprios resultados).

O presente estudo é composto por  cinco etapas: 
ETAPA 1 – Trata da concepção da Tabela 6 de Avaliação dos Critérios de Qualidade, fun-
damentada em vários autores e depois aplicada às calçadas construídas da Av. Faria Lima. 

ETAPA 2 –  Trata do fluxo de pedestres medidos nos trechos determinados pela autora e 
classificados conforme NORMA 9050 da ABNT e Decreto 45.904/ 2005, de Padronização 
de Passeios Públicos do Município (Tabelas14 e 15).
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Figura 76 – Mercado de Pinheiros, na Rua Pedro 
Cristi. Foto da autora. 22 jun. 2016.

Figura 77 – Mobilidade a pé. Fonte: http://viatro-
lebus.com.br/category/pedestre/. Consultado em: 
20/08/2016.
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ETAPA 3 – Avaliação dos níveis de serviço das calçadas, nos mesmos trechos, utili-
zando os mesmos dados de fluxo de pedestres da Etapa 2 (Tabela 15), tomando por 
base o estudo de Malatesta (2007), que traz uma reflexão sobre as alterações nas 
medidas de conforto entre as pessoas (de culturas diferentes, portes fisicos diferentes, 
raça, hábitos e costumes diferenteso qual se baseou em quatro autores, gerando qua-
tro subetapas (Tabelas 16 e 17).

Sub-etapa 3.1 – High Capacity Manual, Special Report 209 , 3ª ed. Transportation 
Research Board, pg 13-7a 13-10, National Research Council,  Washigton D.C. 1994.
(HCM, designação da autora).
Sub-etapa 3.2 – Designing for Pedestrians a Level of Service, de John J. Fruin, 
dissertação de mestrado para Polytechnic Institute of Brooklyn, New York, (1970); 
(FRUIN, designação da autora).
Sub-etapa 3.3 – Capacity of Walkways, de Boris Push Karev e Jeffrey Zupan, 
Committee on Highway Capacity and Quality of Service, Toronto, (1975).
(TORONTO, designação da autora).
Sub-etapa 3.4 – Level of Service Standards for Pedestrian Facilities in Bangkok: 
A case Study, ITE Journal, pg 39 a 41, Bangkok, (1989).
(BANGKOK, designação da autora).

ETAPA 4 – Pesquisa de satisfação dos usuários da Faria Lima com 60 questioná-
rios aplicados à população local e interpretação dos resultados;

ETAPA 5 – Entrevista sobre a situação da violência nos bairros da OUCFL, nos 
últimos dez anos, com técnicos da 14ª Delegacia do Bairro de Pinheiros, delegado 
Dr. Roberto Krasovic.

Figura 76 – Mercado de Pinheiros, na Rua Pedro 
Cristi. Foto da autora. 22 jun. 2016.

Figura 77 – Mobilidade a pé. Fonte: http://viatro-
lebus.com.br/category/pedestre/. Consultado em: 
20/08/2016.

O r g a n i z a -
ção das Etapas do Mé-
todo:
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4.1. ETAPA 1 - Qualidade das Calçadas

Para poder medir Qualidade das calçadas construídas da Av. Faria Lima, que 

receberam melhorias decorrentes das OUCFL, foi feita uma Tabela de Critérios de Quali-

dade, tomando como referência o estudo feito no capítulo 3.6 deste trabalho, que analisa 

a concepção de vários autores: Penalosa, Ghel, Jacobs, grupo Arch Daily Brasil, e Grupo 

Mobilize Brasil. A autora consumou o resultado destes estudos em uma tabela, que abaixo 

será devidamente detalhada.

A Tabela 6 (pg. 2018) foi aplicada em cada um dos lotes, (cada lote tem uma 

tabela própria) contidos nos trechos abaixo especificados: um nos Jardins, entre a Rua Al. 

Gabriel Monteiro da Silva e Rua Escócia; e outro o quarteirão que inclui o Mercado de Pi-

nheiros e a Rua Teodoro Sampaio, via comercial principal do bairro de Pinheiros. Os mes-

mos foram escolhidos por apresentarem entre si qualidades homogêneas ao mesmo tempo 

evidenciado as diferenças de Qualidades ao longo da Avenida  e nas demais ruas dentro do 

perímetro da OUCFL.

A tabela 6 é constituída de critérios (à esquerda) e notas  (acima) onde, ao lado es-

querdo em coluna  encontram-se os treze  quesitos desejáveis para uma calçada com qualida-

de.  Cada um dos treze quesitos, em linha, cruzará  com as cinco opções de  notas, que variam 

de zero a quatro ( melhor especificadas abaixo ), conforme o maior ou menor atendimento 

dado ao quesito, formando a casela. A somatória das caselas resultará na nota do lote. Como 

foi atribuído peso 2 aos critérios  2 – 6 – 11  e 13,  dada sua importância,  a nota máxima  a ser 

atingida  pelo do lote será 68. Figura 78 – Rua Teodoro Sampaio e Rua Cardeal Arcoverde.
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Figura 78 – Rua Teodoro Sampaio e Rua Cardeal Arcoverde.

Shopping Iguatemi

Clube Pinheiros

Lgo. da Batata
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CRITÉRIOS DE QUALIDADE DAS CALÇADAS   

X    NOTAS

EXCELENTE - 
Nota 4

COM 
QUAIDADE  - 
Nota 3

SATIS 
FATÓRIO - 
Nota 2

INSATIS 
FATÓRIO - 
Nota 1

NÃO EXISTE - 
Nota 0

1.  Material do piso adequado ao caminhar e demais 
funções.

2. Manutenção do livre caminhar - conitnuidade Peso 2

3. Projeto paisagístico

4. Piso com coletor de águas pluviais / guias e  
sarjetas.

5. Piso com previsão da manutenção das redes  
subterrâneas

6. Piso deve acomodar deficientes  fisicos / auditivos 
/ idosos e crianças  Peso 2

7. Projeto do piso deve prever iluminação noturna

8. Projeto do piso deve respeitar declividades  
(degraus e rampas)

9.  Mobiliário de apoio e abrigos contra intempéries 
e catástrofes

10. Fachadas ativas com galerias, recuos, marquises 
ou terraços

11. Segurança do pedestre Peso 2

12. Manutenção geral   

13. Obstáculos na faixa livre Peso 2

Tabela 7 – Critérios de Qualidade das Calçadas /NOTA MAXIMA  =  68
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CRITÉRIOS DE QUALIDADE DAS CALÇADAS   

X    NOTAS

EXCELENTE - 
Nota 4

COM 
QUAIDADE  - 
Nota 3

SATIS 
FATÓRIO - 
Nota 2

INSATIS 
FATÓRIO - 
Nota 1

NÃO EXISTE - 
Nota 0

1.  Material do piso adequado ao caminhar e demais 
funções.

2. Manutenção do livre caminhar - conitnuidade Peso 2

3. Projeto paisagístico

4. Piso com coletor de águas pluviais / guias e  
sarjetas.

5. Piso com previsão da manutenção das redes  
subterrâneas

6. Piso deve acomodar deficientes  fisicos / auditivos 
/ idosos e crianças  Peso 2

7. Projeto do piso deve prever iluminação noturna

8. Projeto do piso deve respeitar declividades  
(degraus e rampas)

9.  Mobiliário de apoio e abrigos contra intempéries 
e catástrofes

10. Fachadas ativas com galerias, recuos, marquises 
ou terraços

11. Segurança do pedestre Peso 2

12. Manutenção geral   

13. Obstáculos na faixa livre Peso 2

Opções de notas que o lote pode receber e respectiva classificação feita pela autora/
observadora.
NOTA 0 – inexistência ou não atendimento do item; 
NOTA 1 – atendimento insatisfatório ou prejudicado; 
NOTA 2 – atendimento satisfatório; 
NOTA 3 – com qualidade; 
NOTA 4 – excelente (TOTAL = 68 pontos).

Classificação das NOTAS de 0 a 4, conforme o maior ou menor grau de atendimento  aos 12 
Criérios de Qualidade.

CRITÉRIO 1. Material do piso adequado ao caminhar e demais funções.

Nota 4 – Material adequado e projeto correto.
Nota 3 – Material adequado e sem projeto.
Nota 2 – Tem piso completo só.
Nota 1 – Tem piso – precário/incompleto. 
Nota 0 – Não tem piso – está na terra.

CRITÉRIO 2.Manutenção do livre caminhar - continuidade 

Nota 4 – Calçadas dentro das normas de padronização de calçadas (rampas e degraus).
Nota 3 – Calçadas um pouco fora das normas, mas acomodam as dificuldades do terreno.
Nota 2 – Calçadas fora das normas, mas sem obstáculos.
Nota 1 – Calçadas tem obstáculos (degraus e rampas), que dificultam a continuidade do livre 
caminhar.

Nota 0 – Calçadas tem obstáculos (degraus, rampas) que impedem a continuidade do livre ca-
minhar.
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CRITÉRIO 3. Projeto paisagístico no lote.
Nota 4 - Verde com projeto paisagístico.
Nota 3 - Verde completo.
Nota 2 - Tem verde natural, desajeitado.
Nota 1 - Não tem verde nenhum.
Nota 0 - Verde com plantas erradas tipo - coroa de cristo que machucam as pessoas. 
CRITÉRIO 4. Piso com coletor de águas pluviais / guiais e sarjetas / pisos drenantes.
Nota 4 - Tem calçadas, guias e sarjetas com rede de drenagem de águas pluviais e tampas bem-feitas. 
Nota 3 - Tem calçadas, guias e sarjetas com rede de drenagem de águas pluviais.
Nota 2 - Tem calçadas e sarjetas.
Nota 1 - Tem calçadas. 
Nota 0 - Não tem nada. 
CRITÉRIO 5. Piso com previsão da manutenção das redes subterrâneas.
Nota 4 - Piso feito com previsão feito por material removível e decorado.
Nota 3 - Piso feito com previsão feito por material removível.
Nota 2 - Piso com previsão da manutenção feita por orifícios cobertos com tampas.
Nota 1 - Piso com previsão da manutenção feita por orifícios mal feito.
Nota 0 - Piso coberto na totalidade ignorando a manutenção das redes subterrâneas.
CRITÉRIO 6. Piso deve acomodar deficientes físicos / auditivos / idosos e crianças.
Nota 4 - Inclinação corretas para acessos e guias para cegos – rugosidade e mobiliário de apoio, 
ou corrimãos. 
Nota 3 - Inclinação corretas para acessos e guias para cegos – rugosidade.
Nota 2 - Inclinação corretas para acesso e guias para cegos. 
Nota 1 - Inclinações corretas para acessos.
Nota 0 - Piso sem sinalização alguma, dentro da norma, em perfeito estado. 
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CRITÉRIO 7. Projeto do piso deve prever iluminação noturna.
Nota 4 - Tem iluminação suficiente para a Avenida e para calçadas e para o lote. 
Nota 3 - Tem iluminação suficiente para a Avenida ou rua. E para calçadas.
Nota 2 - Tem iluminação suficiente para a Avenida ou rua.
Nota 1 -Tem iluminação precária para a Avenida ou rua.
Nota 0 - Não tem iluminação.
CRITÉRIO 8. Projeto do piso no lote deve respeitar normas de declividade (degraus e rampas)
Nota 4 - Piso atende todas as normas e decorado.
Nota 3 - Piso fora da norma e confortável.
Nota 2 - Piso fora das normas de declividade e desconfortável. 
Nota 1 - Piso fora das normas de declividade e com degraus perigosos. 
Nota 0 - Piso perigoso provocando acidentes. 
CRITÉRIO 9. Mobiliário de apoio e abrigos contra intempéries e catástrofes.
Nota 4 - Mobiliário de apoio aos passageiros, com fachadas com aberturas complementando abri-
gos para permanecer e abrigos contra intempéries.
Nota 3 - Mobiliário de apoio aos passageiros e abrigos. 
Nota 2 - Mobiliário de apoio para permanecer. 
Nota 1 - Mobiliário de apoio simples.
Nota 0 - Sem mobiliário nenhum.
CRITÉRIO 10. Fachadas ativas com galerias, recuos, marquises ou terraços.
Nota 4 - Fachadas ativas com transparência, galerias passagem e abrigos para permanecer. 
Nota 3 - Recuos e abrigos.
Nota 2 - Fachadas com recuos. 
Nota 1 - Fachadas com recuos e coberturas.
Nota 0 - Fachada cega, muros altos e fechados.
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CRITÉRIO 11. Segurança do pedestre.

Nota 4 - Pedestre usa calçadas para permanecer com liberdade – idosos e crianças.
Nota 3 - Pedestre usa calçadas para passagem e permanecer .
Nota 2 - Pedestre usa calçadas para passagem só.
Nota 1 - Pedestre evita o local à noite.
Nota 0 - Pedestre deixa de passar no local por medo.

CRITÉRIO 12. Manutenção geral

Nota 4 - Manutenção do material torna agradável, limpa e desimpedida.
Nota 3 - Manutenção do material boa e não está limpa.
Nota 2 - Pouca manutenção. 
Nota 1 – Sem manutenção, desagradável e transitável.
Nota 0 –Sem manutenção alguma - intransitável.

CRITÉRIO 13. Obstáculos na faixa livre.

Nota 4 - Faixa totalmente livre -1,20 – com sobra.
Nota 3 - Faixa livre. 
Nota 2 - Faixa livre insuficiente.
Nota 1 - Faixa livre com objetos obstruindo.                                                                               
Nota 0 - Faixa livre (1,20) obstruída para pedestre.      

Resultados

Aplicação nos lotes compeendidos entre a Rua Escócia e Rua Iramaia, nos Jardins, 
resultando nas tabelas de 8 a 11, e ruas ao redor do Mercado de Pinheiros, tabelas de 12 a 15.

TRECHO A -  Av. Faria Lima 2378 a 2484, Clube Pinheiros Nº 2378 a 2484

1.  Material do piso adequado ao caminhar e demais funções. 4

2. Manutenção do livre caminhar - conitnuidade 1 x 2 = 2

3. Projeto paisagístico 0

4. Piso com coletor de águas pluviais / guias e sarjetas. 4

5. Piso com previsão da manutenção das redes subterrâneas 4

6. Piso deve acomodar deficientes  fisicos / auditivos / idosos e crianças  1 x 2 = 2

7. Projeto do piso deve prever iluminação noturna 2

8. Projeto do piso deve respeitar declividades (degraus e rampas) 4

9.  Mobiliário de apoio e abrigos contra intempéries e catástrofes 4

10. Fachadas ativas com galerias, recuos, marquises ou terraços 0

11. Segurança do pedestre 3 x 2 = 6

12. Manutenção geral   1 x 2 = 2

13. Obstáculos na faixa livre 36 pontos

Total 36

Tabela 8 – s/t
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TRECHO A -  Av. Faria Lima 2378 a 2484, Clube Pinheiros Nº 2378 a 2484

1.  Material do piso adequado ao caminhar e demais funções. 4

2. Manutenção do livre caminhar - conitnuidade 1 x 2 = 2

3. Projeto paisagístico 0

4. Piso com coletor de águas pluviais / guias e sarjetas. 4

5. Piso com previsão da manutenção das redes subterrâneas 4

6. Piso deve acomodar deficientes  fisicos / auditivos / idosos e crianças  1 x 2 = 2

7. Projeto do piso deve prever iluminação noturna 2

8. Projeto do piso deve respeitar declividades (degraus e rampas) 4

9.  Mobiliário de apoio e abrigos contra intempéries e catástrofes 4

10. Fachadas ativas com galerias, recuos, marquises ou terraços 0

11. Segurança do pedestre 3 x 2 = 6

12. Manutenção geral   1 x 2 = 2

13. Obstáculos na faixa livre 36 pontos

Total 36

Tabela 8 – s/t
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Tabela 10 – s/t

TRECHO B -  Rua Iramaia até Rua Prudente Correa Nº 2225 e 2237 Nº 2517 e 2523 Nº 2537 e 2553

1.  Material do piso adequado ao caminhar e demais funções. 4 3 4

2. Manutenção do livre caminhar - conitnuidade 1 x 2 3 x 2 4 x 2

3. Projeto paisagístico 1 2 4

4. Piso com coletor de águas pluviais / guias e sarjetas. 4 2 4

5. Piso com previsão da manutenção das redes subterrâneas 4 3 4

6. Piso deve acomodar deficientes  fisicos / auditivos / idosos e crianças  2 x 2 2 x 2 4 x 2

7. Projeto do piso deve prever iluminação noturna 2 2 2

8. Projeto do piso deve respeitar declividades (degraus e rampas) 4 4 4

9.  Mobiliário de apoio e abrigos contra intempéries e catástrofes 1 2 0

10. Fachadas ativas com galerias, recuos, marquises ou terraços 2 4 1

11. Segurança do pedestre 2 x 2 4 x 2 4 x 2

12. Manutenção geral   2 4 4

13. Obstáculos na faixa livre 1 x 2 4 x 2 4 x 2

Total 36 52 58

Tabela 9 – s/t

TTRECHO C - Rua Prudente Correa até Pca Buritama. Nº 2337 Nº 
2369/2355 Nº 2391 Nº 2413 Nº 2451

1.  Material do piso adequado ao caminhar e demais funções. 3 4 4 4 4

2. Manutenção do livre caminhar - conitnuidade 3 x 2 3 x 2 2 x 2 3 x 2 2 x 2

3. Projeto paisagístico 0 2 2 3 4

4. Piso com coletor de águas pluviais / guias e sarjetas. 4 3 4 4 4

5. Piso com previsão da manutenção das redes subterrâneas 4 3 4 4 4

6. Piso deve acomodar deficientes  fisicos / auditivos / idosos e crianças  2 x 2 2 x 2 3 x 2 1 x 2 1 x 2

7. Projeto do piso deve prever iluminação noturna 2 2 2 2 2

8. Projeto do piso deve respeitar declividades (degraus e rampas) 3 4 4 4 1

9.  Mobiliário de apoio e abrigos contra intempéries e catástrofes 0 4 4 2 1

10. Fachadas ativas com galerias, recuos, marquises ou terraços 3 4 4 4 1

11. Segurança do pedestre 3 x 2 2 x 2 1 x 2 3 x 2 2 x 2

12. Manutenção geral   4 2 1 1 4

13. Obstáculos na faixa livre 1 x 2 2 x 2 1 x 2 4 x 2 4 x 2

Total 41 44 43 50 43
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Tabela 10 – s/t

TRECHO B -  Rua Iramaia até Rua Prudente Correa Nº 2225 e 2237 Nº 2517 e 2523 Nº 2537 e 2553

1.  Material do piso adequado ao caminhar e demais funções. 4 3 4

2. Manutenção do livre caminhar - conitnuidade 1 x 2 3 x 2 4 x 2

3. Projeto paisagístico 1 2 4

4. Piso com coletor de águas pluviais / guias e sarjetas. 4 2 4

5. Piso com previsão da manutenção das redes subterrâneas 4 3 4

6. Piso deve acomodar deficientes  fisicos / auditivos / idosos e crianças  2 x 2 2 x 2 4 x 2

7. Projeto do piso deve prever iluminação noturna 2 2 2

8. Projeto do piso deve respeitar declividades (degraus e rampas) 4 4 4

9.  Mobiliário de apoio e abrigos contra intempéries e catástrofes 1 2 0

10. Fachadas ativas com galerias, recuos, marquises ou terraços 2 4 1

11. Segurança do pedestre 2 x 2 4 x 2 4 x 2

12. Manutenção geral   2 4 4

13. Obstáculos na faixa livre 1 x 2 4 x 2 4 x 2

Total 36 52 58

TTRECHO C - Rua Prudente Correa até Pca Buritama. Nº 2337 Nº 
2369/2355 Nº 2391 Nº 2413 Nº 2451

1.  Material do piso adequado ao caminhar e demais funções. 3 4 4 4 4

2. Manutenção do livre caminhar - conitnuidade 3 x 2 3 x 2 2 x 2 3 x 2 2 x 2

3. Projeto paisagístico 0 2 2 3 4

4. Piso com coletor de águas pluviais / guias e sarjetas. 4 3 4 4 4

5. Piso com previsão da manutenção das redes subterrâneas 4 3 4 4 4

6. Piso deve acomodar deficientes  fisicos / auditivos / idosos e crianças  2 x 2 2 x 2 3 x 2 1 x 2 1 x 2

7. Projeto do piso deve prever iluminação noturna 2 2 2 2 2

8. Projeto do piso deve respeitar declividades (degraus e rampas) 3 4 4 4 1

9.  Mobiliário de apoio e abrigos contra intempéries e catástrofes 0 4 4 2 1

10. Fachadas ativas com galerias, recuos, marquises ou terraços 3 4 4 4 1

11. Segurança do pedestre 3 x 2 2 x 2 1 x 2 3 x 2 2 x 2

12. Manutenção geral   4 2 1 1 4

13. Obstáculos na faixa livre 1 x 2 2 x 2 1 x 2 4 x 2 4 x 2

Total 41 44 43 50 43
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Tabela 11 – s/t Tabela 12 – s/t

TRECHO D - Praça Buritama até Rua Escócia. Nº 2491 Nº 2517 Nº 2537 S/N Nº 2587 Nº 2627 S/N

1.  Material do piso adequado ao caminhar e demais funções. 4 4 4 4 4 4 4

2. Manutenção do livre caminhar - conitnuidade 3 x 2 3 x 2 4 x 2 4 x 2 4 x 2 3 x 2 3 x 2

3. Projeto paisagístico 1 2 4 1 2 4 4

4. Piso com coletor de águas pluviais / guias e sarjetas. 4 4 4 3 4 4 4

5. Piso com previsão da manutenção das redes subterrâneas 4 4 4 4 4 4 4

6. Piso deve acomodar deficientes  fisicos / auditivos / idosos e crianças  3 x 2 3 x 2 4 x 2 3 x 2 4 x 2 4 x 2 4 x 2

7. Projeto do piso deve prever iluminação noturna 2 2 2 2 2 2 2

8. Projeto do piso deve respeitar declividades (degraus e rampas) 4 3 4 3 4 4 4

9.  Mobiliário de apoio e abrigos contra intempéries e catástrofes 0 2 3 0 3 4 3

10. Fachadas ativas com galerias, recuos, marquises ou terraços 1 3 3 1 3 4 4

11. Segurança do pedestre 3 x 2 4 x 2 4 x 2 3 x 2 2 x 2 4 x 2 4 x 2

12. Manutenção geral   1 3 4 2 3 4 3

13. Obstáculos na faixa livre 2 x 2 3 x 2 4 x 2 3 x 2 2 x 2 3 x 2 1 x 2

Total 44 55 64 46 55 62 56

TRECHO E - Rua Teodoro Sampaio. 2550 2542 2530 2522 2514 2504 2486 2480 2472

1.  Material do piso adequado ao caminhar e demais funções. 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2. Manutenção do livre caminhar - conitnuidade 1 x 2 2 x 2 2 x 2 2 x 2 2 x 2 2 x 2 2 x 2 2 x 2 2 x 2

3. Projeto paisagístico 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Piso com coletor de águas pluviais / guias e sarjetas. 4 4 4 4 4 4 4 4 4

5. Piso com previsão da manutenção das redes subterrâneas 4 4 4 4 4 4 4 4 4

6. Piso deve acomodar deficientes  fisicos / auditivos / idosos e crianças  0 x 2 0 x 2 0 x 2 0 x 2 0 x 2 0 x 2 0 x 2 0 x 2 0 x 2

7. Projeto do piso deve prever iluminação noturna 1 1 1 1 1 1 1 1 1

8. Projeto do piso deve respeitar declividades (degraus e rampas) 3 3 2 2 2 2 2 2 2

9.  Mobiliário de apoio e abrigos contra intempéries e catástrofes 3 3 2 2 2 2 2 2 2

10. Fachadas ativas com galerias, recuos, marquises ou terraços 4 4 4 4 4 4 4 4 4

11. Segurança do pedestre 3 x 2 3 x 2 3 x 2 3 x 2 3 x 2 3 x 2 3 x 2 3 x 2 3 x 2

12. Manutenção geral   2 2 2 2 2 2 2 2 2

13. Obstáculos na faixa livre 1 x 2 1 x 2 1 x 2 1 x 2 1 x 2 1 x 2 1 x 2 1 x 2 1 x 2

Total 34 36 34 34 34 34 34 34 34
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Tabela 12 – s/t

TRECHO D - Praça Buritama até Rua Escócia. Nº 2491 Nº 2517 Nº 2537 S/N Nº 2587 Nº 2627 S/N

1.  Material do piso adequado ao caminhar e demais funções. 4 4 4 4 4 4 4

2. Manutenção do livre caminhar - conitnuidade 3 x 2 3 x 2 4 x 2 4 x 2 4 x 2 3 x 2 3 x 2

3. Projeto paisagístico 1 2 4 1 2 4 4

4. Piso com coletor de águas pluviais / guias e sarjetas. 4 4 4 3 4 4 4

5. Piso com previsão da manutenção das redes subterrâneas 4 4 4 4 4 4 4

6. Piso deve acomodar deficientes  fisicos / auditivos / idosos e crianças  3 x 2 3 x 2 4 x 2 3 x 2 4 x 2 4 x 2 4 x 2

7. Projeto do piso deve prever iluminação noturna 2 2 2 2 2 2 2

8. Projeto do piso deve respeitar declividades (degraus e rampas) 4 3 4 3 4 4 4

9.  Mobiliário de apoio e abrigos contra intempéries e catástrofes 0 2 3 0 3 4 3

10. Fachadas ativas com galerias, recuos, marquises ou terraços 1 3 3 1 3 4 4

11. Segurança do pedestre 3 x 2 4 x 2 4 x 2 3 x 2 2 x 2 4 x 2 4 x 2

12. Manutenção geral   1 3 4 2 3 4 3

13. Obstáculos na faixa livre 2 x 2 3 x 2 4 x 2 3 x 2 2 x 2 3 x 2 1 x 2

Total 44 55 64 46 55 62 56

TRECHO E - Rua Teodoro Sampaio. 2550 2542 2530 2522 2514 2504 2486 2480 2472

1.  Material do piso adequado ao caminhar e demais funções. 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2. Manutenção do livre caminhar - conitnuidade 1 x 2 2 x 2 2 x 2 2 x 2 2 x 2 2 x 2 2 x 2 2 x 2 2 x 2

3. Projeto paisagístico 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Piso com coletor de águas pluviais / guias e sarjetas. 4 4 4 4 4 4 4 4 4

5. Piso com previsão da manutenção das redes subterrâneas 4 4 4 4 4 4 4 4 4

6. Piso deve acomodar deficientes  fisicos / auditivos / idosos e crianças  0 x 2 0 x 2 0 x 2 0 x 2 0 x 2 0 x 2 0 x 2 0 x 2 0 x 2

7. Projeto do piso deve prever iluminação noturna 1 1 1 1 1 1 1 1 1

8. Projeto do piso deve respeitar declividades (degraus e rampas) 3 3 2 2 2 2 2 2 2

9.  Mobiliário de apoio e abrigos contra intempéries e catástrofes 3 3 2 2 2 2 2 2 2

10. Fachadas ativas com galerias, recuos, marquises ou terraços 4 4 4 4 4 4 4 4 4

11. Segurança do pedestre 3 x 2 3 x 2 3 x 2 3 x 2 3 x 2 3 x 2 3 x 2 3 x 2 3 x 2

12. Manutenção geral   2 2 2 2 2 2 2 2 2

13. Obstáculos na faixa livre 1 x 2 1 x 2 1 x 2 1 x 2 1 x 2 1 x 2 1 x 2 1 x 2 1 x 2

Total 34 36 34 34 34 34 34 34 34
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Tabela 14 – s/tTabela 13 – s/t

TRECHO F - Rua Cunha Gago, entre as ruas Teodoro Sampaio e 
Pedro Cristi. Ibi 332 340 348 356 362 370 397

1.  Material do piso adequado ao caminhar e demais funções. 1 1 1 1 1 2 2 2

2. Manutenção do livre caminhar - conitnuidade 4 x 2 4 x 2 4 x 2 4 x 2 4 x 2 4 x 2 4 x 2 4 x 2

3. Projeto paisagístico 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Piso com coletor de águas pluviais / guias e sarjetas. 4 4 4 4 4 4 4 4

5. Piso com previsão da manutenção das redes subterrâneas 4 4 4 4 4 4 4 4

6. Piso deve acomodar deficientes  fisicos / auditivos / idosos e crianças  1 x 2 1 x 2 1 x 2 1 x 2 1 x 2 2 x 2 2 x 2 2 x 2

7. Projeto do piso deve prever iluminação noturna 1 2 2 2 2 2 2 2

8. Projeto do piso deve respeitar declividades (degraus e rampas) 3 1 1 1 1 0 0 2

9.  Mobiliário de apoio e abrigos contra intempéries e catástrofes 1 1 1 1 1 3 3 4

10. Fachadas ativas com galerias, recuos, marquises ou terraços 2 3 3 3 3 3 3 4

11. Segurança do pedestre 2 x 2 3 x 2 3 x 2 3 x 2 3 x 2 3 x 2 3 x 2 3 x 2

12. Manutenção geral   1 2 2 2 2 3 3 3

13. Obstáculos na faixa livre 3 x 2 4 x 2 4 x 2 4 x 2 4 x 2 4 x 2 4 x 2 4 x 2

Total 37 42 42 42 42 47 47 51

TRECHO G - Rua Teodoro Sampaio entre as ruas: Manuel Ferraz e 
Cunha Gago. 2550 2542 2530 2522 2514 2504 2486 2480 2472

1.  Material do piso adequado ao caminhar e demais funções. 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2. Manutenção do livre caminhar - conitnuidade 1 x 2 2 x 2 2 x 2 2 x 2 2 x 2 2 x 2 2 x 2 2 x 2 2 x 2

3. Projeto paisagístico 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Piso com coletor de águas pluviais / guias e sarjetas. 4 4 4 4 4 4 4 4 4

5. Piso com previsão da manutenção das redes subterrâneas 4 4 4 4 4 4 4 4 4

6. Piso deve acomodar deficientes  fisicos / auditivos / idosos e crianças  0 x 2 0 x 2 0 x 2 0 x 2 0 x 2 0 x 2 0 x 2 0 x 2 0 x 2

7. Projeto do piso deve prever iluminação noturna 1 1 1 1 1 1 1 1 1

8. Projeto do piso deve respeitar declividades (degraus e rampas) 3 3 2 2 2 2 2 2 2

9.  Mobiliário de apoio e abrigos contra intempéries e catástrofes 3 3 2 2 2 2 2 2 2

10. Fachadas ativas com galerias, recuos, marquises ou terraços 4 4 4 4 4 4 4 4 4

11. Segurança do pedestre 3 x 2 3 x 2 3 x 2 3 x 2 3 x 2 3 x 2 3 x 2 3 x 2 3 x 2

12. Manutenção geral   2 2 2 2 2 2 2 2 2

13. Obstáculos na faixa livre 1 x 2 1 x 2 1 x 2 1 x 2 1 x 2 1 x 2 1 x 2 1 x 2 1 x 2

Total 35 37 34 34 34 34 34 34 34
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Tabela 14 – s/t

TRECHO F - Rua Cunha Gago, entre as ruas Teodoro Sampaio e 
Pedro Cristi. Ibi 332 340 348 356 362 370 397

1.  Material do piso adequado ao caminhar e demais funções. 1 1 1 1 1 2 2 2

2. Manutenção do livre caminhar - conitnuidade 4 x 2 4 x 2 4 x 2 4 x 2 4 x 2 4 x 2 4 x 2 4 x 2

3. Projeto paisagístico 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Piso com coletor de águas pluviais / guias e sarjetas. 4 4 4 4 4 4 4 4

5. Piso com previsão da manutenção das redes subterrâneas 4 4 4 4 4 4 4 4

6. Piso deve acomodar deficientes  fisicos / auditivos / idosos e crianças  1 x 2 1 x 2 1 x 2 1 x 2 1 x 2 2 x 2 2 x 2 2 x 2

7. Projeto do piso deve prever iluminação noturna 1 2 2 2 2 2 2 2

8. Projeto do piso deve respeitar declividades (degraus e rampas) 3 1 1 1 1 0 0 2

9.  Mobiliário de apoio e abrigos contra intempéries e catástrofes 1 1 1 1 1 3 3 4

10. Fachadas ativas com galerias, recuos, marquises ou terraços 2 3 3 3 3 3 3 4

11. Segurança do pedestre 2 x 2 3 x 2 3 x 2 3 x 2 3 x 2 3 x 2 3 x 2 3 x 2

12. Manutenção geral   1 2 2 2 2 3 3 3

13. Obstáculos na faixa livre 3 x 2 4 x 2 4 x 2 4 x 2 4 x 2 4 x 2 4 x 2 4 x 2

Total 37 42 42 42 42 47 47 51

TRECHO G - Rua Teodoro Sampaio entre as ruas: Manuel Ferraz e 
Cunha Gago. 2550 2542 2530 2522 2514 2504 2486 2480 2472

1.  Material do piso adequado ao caminhar e demais funções. 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2. Manutenção do livre caminhar - conitnuidade 1 x 2 2 x 2 2 x 2 2 x 2 2 x 2 2 x 2 2 x 2 2 x 2 2 x 2

3. Projeto paisagístico 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Piso com coletor de águas pluviais / guias e sarjetas. 4 4 4 4 4 4 4 4 4

5. Piso com previsão da manutenção das redes subterrâneas 4 4 4 4 4 4 4 4 4

6. Piso deve acomodar deficientes  fisicos / auditivos / idosos e crianças  0 x 2 0 x 2 0 x 2 0 x 2 0 x 2 0 x 2 0 x 2 0 x 2 0 x 2

7. Projeto do piso deve prever iluminação noturna 1 1 1 1 1 1 1 1 1

8. Projeto do piso deve respeitar declividades (degraus e rampas) 3 3 2 2 2 2 2 2 2

9.  Mobiliário de apoio e abrigos contra intempéries e catástrofes 3 3 2 2 2 2 2 2 2

10. Fachadas ativas com galerias, recuos, marquises ou terraços 4 4 4 4 4 4 4 4 4

11. Segurança do pedestre 3 x 2 3 x 2 3 x 2 3 x 2 3 x 2 3 x 2 3 x 2 3 x 2 3 x 2

12. Manutenção geral   2 2 2 2 2 2 2 2 2

13. Obstáculos na faixa livre 1 x 2 1 x 2 1 x 2 1 x 2 1 x 2 1 x 2 1 x 2 1 x 2 1 x 2

Total 35 37 34 34 34 34 34 34 34
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Figura 79 – Rua Pedro Cristi. Foto da Autora.  
20 jun. 2016

Tabela 15 – s/t

TRECHO H - Mercado Pinheiros Mercado de Pinheiros Nº 52 – Galeria

1.  Material do piso adequado ao caminhar e demais funções. 3 1

2. Manutenção do livre caminhar - conitnuidade 3 x 2 2 x 2

3. Projeto paisagístico 4 0

4. Piso com coletor de águas pluviais / guias e sarjetas. 4 4

5. Piso com previsão da manutenção das redes subterrâneas 0 3

6. Piso deve acomodar deficientes  fisicos / auditivos / idosos e crianças  1 x 2 1 x 2

7. Projeto do piso deve prever iluminação noturna 2 1

8. Projeto do piso deve respeitar declividades (degraus e rampas) 1 0

9.  Mobiliário de apoio e abrigos contra intempéries e catástrofes 3 1

10. Fachadas ativas com galerias, recuos, marquises ou terraços 4 3

11. Segurança do pedestre 1 x 2 2 x 2

12. Manutenção geral   1 1

13. Obstáculos na faixa livre 3 x 2 1 x 2

Total 38 26
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4.1.1. Considerações parciais da Etapa 1

As tabelas, 8 (trecho A); 9 (trecho B); 10 (trecho C); referem-se às ruas situadas nos 
Jardins e são constituidas por 16 elementos avaliados.

As tabelas, 11 (trecho D) 12 (trecho E); 13 (trecho F); 14 (trecho G); 15 (trecho H) 
referem-se às ruas situadas em Pinheiros, vizinho ao Largo da Batata e Rua Teodoro Sampaio, 
são constituidas por 29 elementos avaliados.

Ao todo foram vistoriados 45 lotes, escolhidos em sequência nos quarteirões. Veri-
ficou-se, que de acordo com os critério de qualidade enumerados na tabela 7 (pg. 218), o valor 
máximo obitido = 68 pontos.

NOTAS acima 50 pontos  7 Jardins x 1   Pinheiros
NOTAS de 40 a 50 pontos   7 Jardins x 6   Pinheiros 
NOTAS de 30 a 40 pontos  2 Jardins x 21 Pinheiros 
NOTAS de 20 a 30 pontos  0 Jardins x 1   Pinheiros  
NOTAS de 10 a 20 pontos  0 Jardins x 0   Pinheiros 
NOTAS até 10 pontos  0 Jardins x 0   Pinheiros

O padrão das Calçadas da Av. Faria Lima está acima de 30 pontos, o que significa 
que está acima do padrão médio aceitável, tomando por base o total de 68 pontos. Então pode 
se concluir que elas já tenham a estrutura básica de superfície suficiente, e também a infraes-
trutura para redes subterrâneas instaladas, bem como atendam às posturas municipais. 

Apenas 2 calçadas têm mais que 60 pontos, o que nos leva a entender que, ainda 
pode haver melhorias nas outras calçadas, com nota abaixo de 60 pontos. 

De acordo com o método de pesquisa Mix Method Research, é possível que um item 
quantitativo faça perguntas que serão respondidas em outra parte do trabalho, justamente o que 

Figura 79 – Rua Pedro Cristi. Foto da Autora.  
20 jun. 2016

TRECHO H - Mercado Pinheiros Mercado de Pinheiros Nº 52 – Galeria

1.  Material do piso adequado ao caminhar e demais funções. 3 1

2. Manutenção do livre caminhar - conitnuidade 3 x 2 2 x 2

3. Projeto paisagístico 4 0

4. Piso com coletor de águas pluviais / guias e sarjetas. 4 4

5. Piso com previsão da manutenção das redes subterrâneas 0 3

6. Piso deve acomodar deficientes  fisicos / auditivos / idosos e crianças  1 x 2 1 x 2

7. Projeto do piso deve prever iluminação noturna 2 1

8. Projeto do piso deve respeitar declividades (degraus e rampas) 1 0

9.  Mobiliário de apoio e abrigos contra intempéries e catástrofes 3 1

10. Fachadas ativas com galerias, recuos, marquises ou terraços 4 3

11. Segurança do pedestre 1 x 2 2 x 2

12. Manutenção geral   1 1

13. Obstáculos na faixa livre 3 x 2 1 x 2

Total 38 26
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Figura 80 – Rua Teodoro Sampaio.   
Foto da Autora. 20 jun. 2016.

Figura 81 – Mercado de Pinheiros.  
Disponível em <http://grupo1info.blogspot.com.
br/2011/07/renovado-mercado-de-pinheiros-recu-
pera.html>
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Figura 80 – Rua Teodoro Sampaio.   
Foto da Autora. 20 jun. 2016.

Figura 81 – Mercado de Pinheiros.  
Disponível em <http://grupo1info.blogspot.com.
br/2011/07/renovado-mercado-de-pinheiros-recu-
pera.html>
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veremos acontecer na Parte 4, a seguir, onde será apresentado um questionário que foi aplicado 
a sessenta pessoas, usuários da Avenida, nos mesmos trechos, na qual ficaram evidentes alguns 
destes desejos, notadamente recorrentes, tais como:

1. maior segurança de dia e noite; 

2. melhorias na sinalização dos cruzamentos de calçada com rua e com ciclovia; 

3. Faróis sincronizados com ciclovia, calçada e rua e Faróis de travessia cronometrados. 

4. mobiliário urbano como bancos e abrigos de ônibus; 

5. melhor localização de pontos de ônibus e visualização de itinerário; 

6. melhorar iluminação noturna; 

7. mais verde, mais flores.

4.2. ETAPA 2 - Avaliação do fluxo de pedestres realizada pela autora de acor-
do com a norma 9050 da ABNT. Tabelas 16 e 17

A Área Objeto da pesquisa nesta etapa (Etapa 2), dentro do perímetro da OUCFL, 
são os cinco trechos resultantes do cruzamento (esquinas) das ruas abaixo citadas com a Av. 
Faria Lima. 

TRECHO 1 - Av. Rebouças (Eusébio Matoso) até a Rua Gabriel Monteiro da Silva; 

TRECHO 2 – Alameda Gabriel Monteiro da Silva até Shopping Iguatemi no 2232;  

TRECHO 3 - Shopping Iguatemi no 2232 até a Av. Cidade Jardim;  

TRECHO 4 - Av. Cidade Jardim até Rua Tabapuã;  

Figura 82 – Subperímetro da Operação Urbana 
Faria Lima – Lei 11.732/95 Fonte: Dissertação de 
mestrado da autora: Operações Urbanas em São 
Paulo – Estudo de caso Faria Lima-Berrini. 1998. 
Universidade Mackenzie, São Paulo. Página 71.
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Figura 82 – Subperímetro da Operação Urbana 
Faria Lima – Lei 11.732/95 Fonte: Dissertação de 
mestrado da autora: Operações Urbanas em São 
Paulo – Estudo de caso Faria Lima-Berrini. 1998. 
Universidade Mackenzie, São Paulo. Página 71.

TRECHO 5 – Rua Tabapuã até a Rua Horácio Lafer. 

O trecho compreendido caracteriza-se por uma certa homogeneidade no que diz res-
peito ao uso comercial e de escritórios de alto padrão, projetadas  por arquitetos de renome, Júlio 
Neves, Ruy Ohtake, Carlos Bratke, Botti e Rubin, Tito Lívio Frascino, entre outros, abrigando 
grandes empresas, confirmando  as tendências da Avenida do Capital, avaliadas como: alto padrão 
construtivo, fachadas em vidro, implantação majestosa e algumas calçadas agradáveis, deixando a 
desejar em alguns acessos para pedestres, principalmente as garagens. 

Uma das razões pela qual o Largo da Batata não fez parte dos trechos escolhidos nesta 
pesquisa foi devido às suas características sui generis, o que dificultaria a comparação entre os ele-
mentos. Outrossim, o Largo da Batata por si só seria merecedor de uma pesquisa única, por tratar-se 

DOUTORADO LIGIA COMPLETO_GRAFICA.indb   235 29/08/2016   11:38:51



236

de um  fenômeno singular na cidade de São Paulo, no qual a comunidade local se manifestar no 
sentido de ocupar um espaço público, mobiliá-lo e responsabilizar-se por ele. A reconversão do 
Largo da Batata foi alvo de um concurso cujo vencedor foi o arquiteto Tito Lívio Frascino, e depois 
de ter sido implantado até a segunda fase, a comunidade local tomou para si a finalização e comple-
mentação do mobiliário urbano,( feitos de caixotes em homenagem às origens do bairro comercial 
de abastecimento), bem como definiram as atividades a serem praticadas pelos freqüentadores e 
cuidaram pessoalmente de regar as árvores recém plantadas na ocasião da seca de 2015.

Harvey (o renomado geógrafo marxista britânico) dedicou seu livro “As Cidades 
Rebeldes” especialmente às manifestações populares ocorridas em 2013 no Largo da Batata 
(Movimento Passe Livre). São várias comunidades do bairro que ali se manifestam, tanto em 
paz como em protestos: skatistas, grafiteiros, cervejeiros, ciclistas, o movimento “A Batata que 
Queremos”, músicos, associações de bairro e outros grupos comunitários.

Para proceder à análise dos fluxos recorremos à fórmula da NORMA 9050, (ABNT), 
que relaciona os fluxos medidos nas calçadas com a largura encontrada, e assim verifica se o 
dimensionamento está correto e adequado para suportar o fluxo. Somente as faixas livres foram 
consideradas no cálculo, excluídas a faixa de serviço junto á rua e a faixa que dá acesso aos lotes. 
A fórmula usada é:

L = F 
K

 + Σ i ≥ 1,20
                     norma ABNT 9050

Onde:

(L) é a largura da faixa livre com mínimo 1,20 metros de largura;
Figura 83 – Estação Faria Lima. 
Foto da autora.
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(F) é o fluxo de pedestres estimado ou medido nos horários de pico (pedestres por 
minuto por metro);
(K) = 25 pedestres por minuto;
(Σ i) é somatório dos valores adicionais relativos aos fatores de impedância. 
Os valores adicionais relativos a fatores de impedância (i) são:
a) 0,45 m junto a vitrines ou comércio no alinhamento;

b) 0,25 m junto a mobiliário urbano;

c) 0,25 m junto à entrada de edificações no alinhamento

A Tabela 15 traz o fluxos de pedestres medidos pela autora a cada 2 minutos em dois 
horários de pico (das 12 horas às 13 horas e das 17 às 18 horas) nos quatro pontos de cada cru-
zamento das citadas ruas com a Av. Faria Lima. Como resultado, obtem-se a média dos fluxos 
medidos e posteriormente transformados em fluxo por minuto.

Figura 83 – Estação Faria Lima. 
Foto da autora.
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   FLUXO PESSOAS POR 2 MINUTOS 

   CRUZAMENTOS COM FARIA 
   LIMA 
   Medidas Calçadas 

 FLUXO PESSOAS POR       
 2  MINUTOS
 no cruzamento 
 c/ Faria Lima
12 às 13 hrs

  FLUXO PESSOAS POR
  2  MINUTOS
  no cruzamento 
  c/ Faria Lima
  17 às 18 hrs

MÉDIA DE FLUXOS 
 
pessoas por 2 minu-
tos

MÉDIA  DE  FLUXOS  

pessoas por 1 minuto

Av.Rebouças
1) IMPAR 63p 14:00 h 49p 17;00 h 56 p  28 p

Av.Reboucas
2) IMPAR 70p 13:55 h 63 p 17;05 h 66.5 p 33.25 p

Av.Eusebio M 
3) PAR 38p 14:03 h 35p 17;00 h 36.5 p 18.25 p

Av.Eusebio M 
4) PAR 47 p 14:07 h 64p 17;05 h 55.5 p 27.75 p

Av Gabriel M. S. 
5) IMPAR 35 p. 14:18 h 26 p 17:11 h 30.5 p 15.25 p

Av Gabriel M. S. 
6) IMPAR 29 p 14:21 h 23 p 17:14 h 26 p  13 p

Av. Gabriel M. S.
7) PAR 52 p 14:15 h 27 p 17:12 h 39.5 p 19.75 p

Av. Gabriel M. S.
8) PAR 48 p 14:24 h 21 p 17:15 h 34.5 p 17.25 p

Tabela 16 – Média dos fluxos de pessoas em horários de pico

FLUXO PESSOAS POR 2 MINUTOS
 
CRUZAMENTOS COM FARIA 
LIMA 
Medidas Calçadas

  FLUXO PESSOAS 
POR     
  2 MINUTOS
  no cruzamento 
  c/ Faria Lima
  12 às 13 hrs

  FLUXO PESSOAS POR
  2  MINUTOS
  no cruzamento 
  c/ Faria Lima
  17 às 18 hrs

MÉDIA DE FLUXOS  

pessoas por 2 minutos

MÉDIA  DE  FLUXOS  

pessoas por 1 minuto

Shop. Iguatemi 
9) IMPAR 38 p 13:55 h 37 p 17:19 h 37.5 p 18.75 p

Shop. Iguatemi 
10) PAR 44 p 12:20 h 40 p 17:19 h 42 p 21 p

Av Cidade Jardim 
11) IMPAR 42 p 12:40 h 22 p 17:27 h 32 p  16 p

Av.Cidade Jardim
12) IMPAR 50 p 12:54 h 28 p 17:30 h 39 p  19.5 p

Av Cidade Jardm
13) PAR 24 p 12:49 h 27 p 17:31 h 20.5 p 10.25 p

Av Cidade Jardim
14) PAR 37 p 12:45 h 30 p 17:36 h 33.5 p 16.75 p

Rua Tabapuã 
15) IMPAR 31 p 13:16 h 30 p 17:38 h 30.5 p 15.25 p

Rua Tabapuã
16) IMPAR 27 p 13:14 h 20 p 17:41 h 23.5 p 11.75 p

Tabela 16 – Média dos fluxos de pessoas em horários de pico

DOUTORADO LIGIA COMPLETO_GRAFICA.indb   238 29/08/2016   11:39:00



239

   FLUXO PESSOAS POR 2 MINUTOS 

   CRUZAMENTOS COM FARIA 
   LIMA 
   Medidas Calçadas 

 FLUXO PESSOAS POR       
 2  MINUTOS
 no cruzamento 
 c/ Faria Lima
12 às 13 hrs

  FLUXO PESSOAS POR
  2  MINUTOS
  no cruzamento 
  c/ Faria Lima
  17 às 18 hrs

MÉDIA DE FLUXOS 
 
pessoas por 2 minu-
tos

MÉDIA  DE  FLUXOS  

pessoas por 1 minuto

Av.Rebouças
1) IMPAR 63p 14:00 h 49p 17;00 h 56 p  28 p

Av.Reboucas
2) IMPAR 70p 13:55 h 63 p 17;05 h 66.5 p 33.25 p

Av.Eusebio M 
3) PAR 38p 14:03 h 35p 17;00 h 36.5 p 18.25 p

Av.Eusebio M 
4) PAR 47 p 14:07 h 64p 17;05 h 55.5 p 27.75 p

Av Gabriel M. S. 
5) IMPAR 35 p. 14:18 h 26 p 17:11 h 30.5 p 15.25 p

Av Gabriel M. S. 
6) IMPAR 29 p 14:21 h 23 p 17:14 h 26 p  13 p

Av. Gabriel M. S.
7) PAR 52 p 14:15 h 27 p 17:12 h 39.5 p 19.75 p

Av. Gabriel M. S.
8) PAR 48 p 14:24 h 21 p 17:15 h 34.5 p 17.25 p

FLUXO PESSOAS POR 2 MINUTOS
 
CRUZAMENTOS COM FARIA 
LIMA 
Medidas Calçadas

  FLUXO PESSOAS 
POR     
  2 MINUTOS
  no cruzamento 
  c/ Faria Lima
  12 às 13 hrs

  FLUXO PESSOAS POR
  2  MINUTOS
  no cruzamento 
  c/ Faria Lima
  17 às 18 hrs

MÉDIA DE FLUXOS  

pessoas por 2 minutos

MÉDIA  DE  FLUXOS  

pessoas por 1 minuto

Shop. Iguatemi 
9) IMPAR 38 p 13:55 h 37 p 17:19 h 37.5 p 18.75 p

Shop. Iguatemi 
10) PAR 44 p 12:20 h 40 p 17:19 h 42 p 21 p

Av Cidade Jardim 
11) IMPAR 42 p 12:40 h 22 p 17:27 h 32 p  16 p

Av.Cidade Jardim
12) IMPAR 50 p 12:54 h 28 p 17:30 h 39 p  19.5 p

Av Cidade Jardm
13) PAR 24 p 12:49 h 27 p 17:31 h 20.5 p 10.25 p

Av Cidade Jardim
14) PAR 37 p 12:45 h 30 p 17:36 h 33.5 p 16.75 p

Rua Tabapuã 
15) IMPAR 31 p 13:16 h 30 p 17:38 h 30.5 p 15.25 p

Rua Tabapuã
16) IMPAR 27 p 13:14 h 20 p 17:41 h 23.5 p 11.75 p

Tabela 16 – Média dos fluxos de pessoas em horários de pico
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FLUXO PESSOAS POR 2 MINUTOS
 
CRUZAMENTOS COM FARIA 
LIMA 
Medidas Calçadas

FLUXO PESSOAS POR     
  2 MINUTOS
  no cruzamento 
  c/ Faria Lima
  12 às 13 hrs

FLUXO PESSOAS POR
  2  MINUTOS
  no cruzamento 
  c/ Faria Lima
  17 às 18 hrs

MÉDIA DE FLUXOS  

pessoas por 2 minutos

MÉDIA  DE  FLUXOS  

pessoas por 1 minuto

Rua Tabapuã
17) PAR 47 p 13:07 h 24 p 17:44 h 35.5 p 17.75 p

Rua Tabapuã
18) PAR 48 p 17:44 h 31 p 17:47 h 39.5 p 19.75 p

Rua Horacio Lafer 
19) IMPAR 18 p 13:31 h 15 p 17:46 h 16.5 p 8.25 p

Rua Horacio Lafer 
20) IMPAR 37 p 13:34 h 21 p 17:49 h 29 p 14.5 p

Rua Horacio Lafer 
21) PAR 28 p 13:40 h 18 p 17:55 h 23 p 11.5 p

Rua Horacio Lafer 
22) PAR 48 p 13:26 h 24 p 17:53 h 36 p  18 p

Tabela 16 – Média dos fluxos de pessoas em horários de pico Figura 84 – Av. Farria Lima, Shopping Iguatemi.  
Foto da autora.
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FLUXO PESSOAS POR 2 MINUTOS
 
CRUZAMENTOS COM FARIA 
LIMA 
Medidas Calçadas

FLUXO PESSOAS POR     
  2 MINUTOS
  no cruzamento 
  c/ Faria Lima
  12 às 13 hrs

FLUXO PESSOAS POR
  2  MINUTOS
  no cruzamento 
  c/ Faria Lima
  17 às 18 hrs

MÉDIA DE FLUXOS  

pessoas por 2 minutos

MÉDIA  DE  FLUXOS  

pessoas por 1 minuto

Rua Tabapuã
17) PAR 47 p 13:07 h 24 p 17:44 h 35.5 p 17.75 p

Rua Tabapuã
18) PAR 48 p 17:44 h 31 p 17:47 h 39.5 p 19.75 p

Rua Horacio Lafer 
19) IMPAR 18 p 13:31 h 15 p 17:46 h 16.5 p 8.25 p

Rua Horacio Lafer 
20) IMPAR 37 p 13:34 h 21 p 17:49 h 29 p 14.5 p

Rua Horacio Lafer 
21) PAR 28 p 13:40 h 18 p 17:55 h 23 p 11.5 p

Rua Horacio Lafer 
22) PAR 48 p 13:26 h 24 p 17:53 h 36 p  18 p

Figura 84 – Av. Farria Lima, Shopping Iguatemi.  
Foto da autora.

Na Tabela 16 , a média dos fluxos obtida na Tabela 15 foi submetida à formu-
la da Norma ABNT 9050, acima descrita, que relaciona fluxos de pedestre com largura 
mínima necessárias para as calçadas - MEDIDA ESTIMADA DA FAIXA LIVRE DAS 
CALÇADAS de cada lote. Assim esta medida pode ser comparada com a MEDIDA REAL 
apurada pela autora  no local, e chegar à conclusão se elas estão em conformidade com 
as exigências da ABNT. Evidentemente que a exigência da Prefeitura referente aos 1,20 
metros para faixa livre foi atendida  e superada  em todos os casos. 
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FLUXO DE 
PESSOAS P/ 
MINUTO 
TAB.15 

Medidas calçadas

  Aplicação da Fórmula 

  L=   F   pess/min/m
          K (25 p/min)

  L= metros

 MEDIDA  
 ESTIMADA
 DAS
 CALÇADAS

(metros)

 MEDIDA 
 REAL  
 DAS 
 CALÇADAS

 (metros)

 Comparação 
 MEDIDA  
 ESTIMADA  
 pela fórmula 
  X
 MEDIDA REAL                
 do local

Av.Rebouças
1) IMPAR 28 / 25 = 1.12 m 1.12 metros 3.80 m 

n.1461 F.L. Ok

Av.Reboucas
2) IMPAR 33.25 / 25 = 1.33 m 1.33 metros 3,20 m

B. Safra Ok

Av.Eusebio M
 3) PAR 18.25 / 25 = 0.73 m 0.73 metros 2,80 m 

n.1478 F.L. Ok

Av.Eusebio M 
4) PAR 27.75 / 25 = 1.11 m 1.11 metros 4,80 m

n.1572 Ok

Av Gabriel M. S. 
5) IMPAR 15.25 / 25 = 0.61 m 0.61 metros 4,00 m

n. 2015 Ok

Av Gabriel M. S.
 6) IMPAR 13 / 25 = 0.52 m 0.52 metros 2,30 m

n. 2055 Ok

Av. Gabriel M. S.
7) PAR 19.75 / 25 = 0.79 m 0.79 metros 2,75 m

n. 2018 Ok

Av. Gabriel M. S.
8) PAR 17.25 / 25 = 0.69 m 0.69 metros 3,30 m

n. 2056 Ok

Tabela 17 - Fluxo de pessoas em atendimento à norma 9050 da ABNT.

FLUXO DE 
PESSOAS P/ 
MINUTO 
TAB.15 

Medidas calçadas

  Aplicação da Fórmula 

  L=   F   pess/min/m
          K (25 p/min)

  L= metros

MEDIDA  
 ESTIMADA
 DAS
 CALÇADAS

(metros)

 MEDIDA 
 REAL  
 DAS 
 CALÇADAS

 (metros)

Comparação 
 MEDIDA  
 ESTIMADA  
 pela fórmula 
  X
 MEDIDA REAL                
 do local

Shop. Iguatemi 
9) IMPAR 18.75 / 25 = 0.75 m 0.75 metros 2,40 m

n. 2255 Ok

Shop.Iguatemi 
10) PAR 21 / 25 = 0.84 m 0.84 metros 3,60 m

n. 2232 Ok

Av Cidade Jardim 
11) IMPAR 16 / 25 = 0.64 m 0.64 metros 3,08 m

Bradesco Ok

Av.Cidade Jardim
12) IMPAR 19.5 / 25 = 0.78 m 0.78 metros 2,90 m

n. 2859 Ok

Av Cidade Jardim
13) PAR 10.25 / 25 = 0.41 m 0.41 metros 4,00 m Ok

Av Cidade Jardim
14) PAR 16.75 / 25 = 0.67 m 0.67 metros 4,60 m

Itaú Ok

Tabela 17 - Fluxo de pessoas em atendimento à norma 9050 da ABNT.
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FLUXO DE 
PESSOAS P/ 
MINUTO 
TAB.15 

Medidas calçadas

  Aplicação da Fórmula 

  L=   F   pess/min/m
          K (25 p/min)

  L= metros

 MEDIDA  
 ESTIMADA
 DAS
 CALÇADAS

(metros)

 MEDIDA 
 REAL  
 DAS 
 CALÇADAS

 (metros)

 Comparação 
 MEDIDA  
 ESTIMADA  
 pela fórmula 
  X
 MEDIDA REAL                
 do local

Av.Rebouças
1) IMPAR 28 / 25 = 1.12 m 1.12 metros 3.80 m 

n.1461 F.L. Ok

Av.Reboucas
2) IMPAR 33.25 / 25 = 1.33 m 1.33 metros 3,20 m

B. Safra Ok

Av.Eusebio M
 3) PAR 18.25 / 25 = 0.73 m 0.73 metros 2,80 m 

n.1478 F.L. Ok

Av.Eusebio M 
4) PAR 27.75 / 25 = 1.11 m 1.11 metros 4,80 m

n.1572 Ok

Av Gabriel M. S. 
5) IMPAR 15.25 / 25 = 0.61 m 0.61 metros 4,00 m

n. 2015 Ok

Av Gabriel M. S.
 6) IMPAR 13 / 25 = 0.52 m 0.52 metros 2,30 m

n. 2055 Ok

Av. Gabriel M. S.
7) PAR 19.75 / 25 = 0.79 m 0.79 metros 2,75 m

n. 2018 Ok

Av. Gabriel M. S.
8) PAR 17.25 / 25 = 0.69 m 0.69 metros 3,30 m

n. 2056 Ok

FLUXO DE 
PESSOAS P/ 
MINUTO 
TAB.15 

Medidas calçadas

  Aplicação da Fórmula 

  L=   F   pess/min/m
          K (25 p/min)

  L= metros

MEDIDA  
 ESTIMADA
 DAS
 CALÇADAS

(metros)

 MEDIDA 
 REAL  
 DAS 
 CALÇADAS

 (metros)

Comparação 
 MEDIDA  
 ESTIMADA  
 pela fórmula 
  X
 MEDIDA REAL                
 do local

Shop. Iguatemi 
9) IMPAR 18.75 / 25 = 0.75 m 0.75 metros 2,40 m

n. 2255 Ok

Shop.Iguatemi 
10) PAR 21 / 25 = 0.84 m 0.84 metros 3,60 m

n. 2232 Ok

Av Cidade Jardim 
11) IMPAR 16 / 25 = 0.64 m 0.64 metros 3,08 m

Bradesco Ok

Av.Cidade Jardim
12) IMPAR 19.5 / 25 = 0.78 m 0.78 metros 2,90 m

n. 2859 Ok

Av Cidade Jardim
13) PAR 10.25 / 25 = 0.41 m 0.41 metros 4,00 m Ok

Av Cidade Jardim
14) PAR 16.75 / 25 = 0.67 m 0.67 metros 4,60 m

Itaú Ok

Tabela 17 - Fluxo de pessoas em atendimento à norma 9050 da ABNT.
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FLUXO DE 
PESSOAS P/ 
MINUTO 
TAB.15 

Medidas calçadas

Aplicação da Fórmula 

  L=   F   pess/min/m
          K (25 p/min)

  L= metros

MEDIDA  
 ESTIMADA
 DAS
 CALÇADAS

(metros)

MEDIDA 
 REAL  
 DAS 
 CALÇADAS

 (metros)

Comparação 
 MEDIDA  
 ESTIMADA  
 pela fórmula 
  X
 MEDIDA REAL                
 do local

Rua Tabapuã
15) IMPAR 15.25 / 25 = 0.61 m 0.61 metros 3,10 m

Burger King Ok

Rua Tabapuã
16) IMPAR 11.75 / 25 = 0.47 m 0.47 metros 4,80 m

Santander Ok

Rua Tabapuã
17) PAR 17.75 / 25 = 0.71 m 0.71 metros 4,03 m

HSBC Ok

Rua Tabapuã
18) PAR 19.75 / 25 = 0.79 m 0.79 metros 1,90 m

Mercedes Ok

Rua Horacio Lafer 
19) IMPAR 8.25 / 25 = 0.33 m 0.33 metros 2,10 m

Vitaco Ok

Rua Horacio Lafer 
20) IMPAR 14.5 / 25 = 0.58 m 0.58 metros 2,16 m

Casa Band. Ok

Rua Horacio Lafer 
21) PAR 11.5 / 25 = 0.46 m 0.46 metros 3,37 m

Financial Ok

Rua Horacio Lafer 
22) PAR 18 / 25 = 0.72 m 0.72 metros 3,20 m

Praça Ok

Tabela 17 - Fluxo de pessoas em atendimento à norma 9050 da ABNT.
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FLUXO DE 
PESSOAS P/ 
MINUTO 
TAB.15 

Medidas calçadas

Aplicação da Fórmula 

  L=   F   pess/min/m
          K (25 p/min)

  L= metros

MEDIDA  
 ESTIMADA
 DAS
 CALÇADAS

(metros)

MEDIDA 
 REAL  
 DAS 
 CALÇADAS

 (metros)

Comparação 
 MEDIDA  
 ESTIMADA  
 pela fórmula 
  X
 MEDIDA REAL                
 do local

Rua Tabapuã
15) IMPAR 15.25 / 25 = 0.61 m 0.61 metros 3,10 m

Burger King Ok

Rua Tabapuã
16) IMPAR 11.75 / 25 = 0.47 m 0.47 metros 4,80 m

Santander Ok

Rua Tabapuã
17) PAR 17.75 / 25 = 0.71 m 0.71 metros 4,03 m

HSBC Ok

Rua Tabapuã
18) PAR 19.75 / 25 = 0.79 m 0.79 metros 1,90 m

Mercedes Ok

Rua Horacio Lafer 
19) IMPAR 8.25 / 25 = 0.33 m 0.33 metros 2,10 m

Vitaco Ok

Rua Horacio Lafer 
20) IMPAR 14.5 / 25 = 0.58 m 0.58 metros 2,16 m

Casa Band. Ok

Rua Horacio Lafer 
21) PAR 11.5 / 25 = 0.46 m 0.46 metros 3,37 m

Financial Ok

Rua Horacio Lafer 
22) PAR 18 / 25 = 0.72 m 0.72 metros 3,20 m

Praça Ok

4.2.1. Considerações parciais da Etapa 2

Os resultados do estudo QUANTITATIVO de fluxos de pedestres na calçada da 
Av. Faria Lima medidos e apresentados na tabela 16 e 17 deste trabalho, demonstraram que 
todos eles estão em conformidade com as normas da ABNT, ou seja, as calçadas medidas 
foram dimensionadas para atender ao fluxo de pedestres atual, e ainda apresentam potencial 
para dobrar ou triplicar este fluxo, atendendo a demandas futuras ou situações extremas, 
evitando congestionamentos.

Outrossim, este estudo demonstrou que todas as calçadas estão dentro da exigên-
cia de 1,20 metros para faixa livre, atendendo ao decreto 45 904/ 2005 de “Padronização de 
Passeios Públicos do Município”.

A seguir o mesmo dado de Fluxo de pedestre da Tabela 15, será utilizado com caráter 
Qualitativo, de avaliar a qualidade destes fluxos de  pedestres, em comparação com parâmetros 

internacionais.

4.3. ETAPA 3 - Fluxos de pedestres qualificados por 4 estudiosos interna-
cionais e relacionado com o nível de serviço encontrado nas calçadas da 
Av. Faria Lima.

Malatesta, 200748 , fez um trabalho brilhante sobre estas variações, que permite 
estabelecer os padrões correspondentes aos níveis de serviço das calçadas, e descobriu que 
esta medida pode variar de acordo com a percepção do espaço pelos corpos dos usuários e 
suas diferentes reações, devido:  formação física, cultural, geografia local,  idade,  tempo do 

48 Malatesta, Maria Ermelinda Brosh, Dissertação de mestrado intitulada: “Andar a pé: uma forma de transporte 
para acidade de São Paulo “ apresentada na Universidade de São Paulo, em 2007 pgs 59 a 64) 

DOUTORADO LIGIA COMPLETO_GRAFICA.indb   245 29/08/2016   11:39:10



246

percurso, velocidade da caminhada, hábitos e costumes. O conceito de nível de serviço surgiu  
desta associação dos padrões de comportamento aos espaços de caminhada, e será adotado da 
etapa 3 do trabalho, complementando o método de abordagem da realidade em estudo. 

  A velocidade da caminhada foi  um critério importante para avaliar o nível do 
serviço  das calçadas porque pode ser facilmente observada no contexto do caminhar huma-
no. O primeiro contato entre duas pessoas (sentidos opostos) em uma rua é o visual, uma 
forma de contato que já pode sinalizar atração ou repulsão. Na medida em que se aproxi-
mam,  o contato ocorre sob outra  ordem, talvez energética e causa variadas reações como: 
a redução da passada ou mudança de direção ou contato físico. Aumentando a quantidade 
de pessoas na rua, o pedestre  demonstra sua capacidade em cruzar uma corrente de fluxo 
de forma transversal, o que já dificulta o caminhar. Mais pessoas e o espaço entre elas vai 
diminuindo, mas é possível manter fluxo continuo, porem retardado, e nesta categoria algu-
mas pessoas já são excluídas como: pessoas doentes, gestantes, idosos e deficientes físicos.  
Mais pessoas e menos espaço entre elas e o fluxo se torna descontinuo – anda /para, e tem 
inicio o desconforto e a reação de impaciência. Daí por diante, nesta linha do desconforto, as 
reações vão num crescente desde empurrões e solavancos até a chegar a  violência, facilitan-
do assaltos e roubos. A maior reação humana a esta ultima categoria de lugares é evitá-los, 
e desta forma  restrigem o caminhar a pé pela cidade. 

 O estudo de Malatesta compreende quatro autores, abaixo citados e designados 
neste trabalho como:

• H.C.M.-High Capacity Manual (1994);

• FRUIN - Designing of Pedestrians (1970);

• TORONTO - Capacity of Walkways in Toronto, de autoria de Push Karev, 
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Boris e Zupan, Jeffrey – Committee on Highway Capacity and Quality of 
Service, Toronto (1975).

• BANGKOK- Level of Services Standards for Pedestrian Facilities in Ban-
gkok: A case Study – ITE Journal – November, pg 39 a 41(1989).

Cada um dos estudos chega a uma medida de conforto diferente da outra, porem 
muito próximas como veremos na Tabela 18, a seguir. Estas medidas, quando comparadas aos 
resultados das medidas de fluxo da Av. Faria Lima, servirão como parâmetros  para qualificar 
este tipo de fluxo encontrado em São Paulo.                                                    

   De forma conclusiva,  o método HCM é um pouco mais exigente em conforto 
do que  BANGKOK, porem as relações entre fluxo e conforto  de ambas são muito próximas 
e também próximas de FRUIN . O Método de Toronto é  o mais exigente em conforto.     

Há grandes semelhanças entre o método HCM  e TORONTO e o mesmo  ocorre  
entre o método de Fruim e Bangkok.  O desenvolvimento das escalas de cada um  apresentam 
características diferenciadas entre si.

O H.C.M. - O High Capacity Manual é uma das mais importantes referencias da 
Teoria da Engenharia de Trafego, que perdurou por muito tempo como sendo única, utilizando 
conceitos de Hidrodinâmica que configuraram um modelo para veículos motorizados. A partir 
dele, foi feita uma adaptação para pedestres com algumas inconsistências porque os carros 
têm movimentação mais previsível do que pedestres.

FRUIN - fez uma adaptação do estudo do HCM de acordo com as especificidades 
humanas ao caminhar, como por exemplo, a velocidade do caminhar, o espaçamento entre os 
pedestres e as possibilidades de conflito com situações de trafego, prevendo para o pedestre 
possibilidades de escolha de ultrapassar os mais lentos, mudança de direção em áreas de con-
centração de pedestres. 
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NÍVEL A

HCM: pedestre se move nas passadas escolhidas, sem alterar seu movi-
mento em função dos outros. A velocidade do andar é selecionada livre-
mente e os conflitos com outros são raros.

FRUIM: A área disponível é suficiente para a escolha da velocidade da 
caminhada, ou para ultrapassar pedestres mais lentos e evitar conflitos ao 
cruzar com outros pedestres. É encontrado em praças sem características 
severas de pico ou com restrições de trafego.

Figura 85 – Av. Faria Lima. Foto: José Cordeiro.

NÍVEIS DE SERVIÇO MÉTODO
H.C.M.

MÉTODO 
J.FRUIN

MÉTODO 
TORONTO

MÉTODO 
BANGKOK

Espaço m² Fluxo Pedes-
treminuto /
metro

Espaço 
m²

Fluxo Pedes-
treminuto / 
metro

Espaço 
m²

Fluxo Pedes-
treminuto /
metro

Espaço m² Fluxo Pedes-
treminuto / 
metropedestre pedestre pedestre pedestre

A >=12,8 <=6,56 >=3,25 <23 >50 <1,6 >2,38 <28

B >=3,71 <=22,96 2,3 a 3,25 23 a 33 50 a 12 1,6 a 6,5 1,6 a 2,4 28 a 40

C >=2,23 <=32,81 1,4 a 2,3 33 a 49 12 a 3,7 6,5 a 20 1,0 a 1,6 40 a 61

D >=1,39 <=49,21 0,9 a 1,4 49 a 66 3,7 a 2,2 20 a 33 0,6 a 1,0 61 a 81

E >=0,56 <=82,02 0,5 a 09 66 a 82 2,2 a 1,5 33 a 46 0,4 a 0,6 Variável

F <0,56 Variável <=0,5 >=82 1,5 a 1,0 46 a 60 <0,4 >101

Tabela 18 – Níveis de serviço segundo estudos dos quatro pesquisadores internacionais.Malatesta
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NÍVEL A

HCM: pedestre se move nas passadas escolhidas, sem alterar seu movi-
mento em função dos outros. A velocidade do andar é selecionada livre-
mente e os conflitos com outros são raros.

FRUIM: A área disponível é suficiente para a escolha da velocidade da 
caminhada, ou para ultrapassar pedestres mais lentos e evitar conflitos ao 
cruzar com outros pedestres. É encontrado em praças sem características 
severas de pico ou com restrições de trafego.

NÍVEL B

HCM: permite ao pedestre escolher livremente a velocidade para ultra-
passar e evitar conflitos em rotas cruzadas. Neste nível pedestre come-
çam a ser notados pelos outros e reagem com seleção da velocidade.

FRUIM: é possível selecionar a velocidade normal ao caminhar e ul-
trapassar fluxo unidirecional, e quando houver direção cruzada, podem 
ocorrer conflitos pequenos. É encontrado em terminais ou edifícios 
onde ocorrem picos, não muito severos.

Figura 85 – Av. Faria Lima. Foto: José Cordeiro. Figura 86 – Av. São João. Foto: Thiago Torres.

NÍVEIS DE SERVIÇO MÉTODO
H.C.M.

MÉTODO 
J.FRUIN

MÉTODO 
TORONTO

MÉTODO 
BANGKOK

Espaço m² Fluxo Pedes-
treminuto /
metro

Espaço 
m²

Fluxo Pedes-
treminuto / 
metro

Espaço 
m²

Fluxo Pedes-
treminuto /
metro

Espaço m² Fluxo Pedes-
treminuto / 
metropedestre pedestre pedestre pedestre

A >=12,8 <=6,56 >=3,25 <23 >50 <1,6 >2,38 <28

B >=3,71 <=22,96 2,3 a 3,25 23 a 33 50 a 12 1,6 a 6,5 1,6 a 2,4 28 a 40

C >=2,23 <=32,81 1,4 a 2,3 33 a 49 12 a 3,7 6,5 a 20 1,0 a 1,6 40 a 61

D >=1,39 <=49,21 0,9 a 1,4 49 a 66 3,7 a 2,2 20 a 33 0,6 a 1,0 61 a 81

E >=0,56 <=82,02 0,5 a 09 66 a 82 2,2 a 1,5 33 a 46 0,4 a 0,6 Variável

F <0,56 Variável <=0,5 >=82 1,5 a 1,0 46 a 60 <0,4 >101

Tabela 18 – Níveis de serviço segundo estudos dos quatro pesquisadores internacionais.Malatesta
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Figura 87 – Rua XV de novembro. Disponível em < https://saopauloesuasruas.wor-
dpress.com/2015/04/rua-15-de-novembro>.

Figura 88 – Ladeira Porto Geral. Disponível em < https://familiadamianiduarte.
wordpress.com/>.

NÍVEL C

HCM: espaço suficiente para escolha de velocidade de caminhada normal 
e ultrapassar os outros. Onde houver fluxo contrário, pode haver conflitos 
menores reduzindo a velocidade e o volume.

FRUIM: A liberdade de escolha da velocidade individual prejudicada. 
Onde houver fluxos cruzados ocorrerão conflitos e ajustes de velocidade 
e direção para evita-los. Tem fluxo multidirecional. Encontrado em termi-
nais de transporte ou Edifícios públicos espaços abertos com picos bem 
caracterizados e restrição de espaço.

NÍVEL D

HCM: A Liberdade de escolha da velocidade da caminhada e a ultra-
passagem restritas onde houver fluxo reverso pode haver conflito e, 
portanto, para evita-lo é necessário alterar a rota e a velocidade.

FRUIN: a maioria das pessoas cruzados são restringidos com a ocorrência 
de conflitos múltiplos...é necessário alterar o ritmo e a tem a velocidade 
reduzida, devido aos mais lentos evitar conflitos. Os fluxos contrários e 
rota ou se submeter a paradas repentinas do fluxo.

NÍVEL E

HCM: todas as velocidades da caminhada ficam severamente restri-
tas e a caminhada adiante é arrastada. Há um inevitável e frequente 
contato com outros pedestres. Movimentos em sentido contrário ou 
transversal são praticamente impossíveis. O fluxo do tráfego veicular 
torna-se esporádico e instável. 

FRUIN: ...todas as velocidades de pedestres ficam extremamente res-
tritas e o movimento a diante só pode ser feito de forma arrastada. 
Torna-se frequente o contato com outros pedestres e os movimentos 
transversais tornam-se impossíveis. 

Figura 89 – Ladeira Porto Geral. Autor desconhecido
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Figura 88 – Ladeira Porto Geral. Disponível em < https://familiadamianiduarte.
wordpress.com/>.

NÍVEL D

HCM: A Liberdade de escolha da velocidade da caminhada e a ultra-
passagem restritas onde houver fluxo reverso pode haver conflito e, 
portanto, para evita-lo é necessário alterar a rota e a velocidade.

FRUIN: a maioria das pessoas cruzados são restringidos com a ocorrência 
de conflitos múltiplos...é necessário alterar o ritmo e a tem a velocidade 
reduzida, devido aos mais lentos evitar conflitos. Os fluxos contrários e 
rota ou se submeter a paradas repentinas do fluxo.

NÍVEL E

HCM: todas as velocidades da caminhada ficam severamente restri-
tas e a caminhada adiante é arrastada. Há um inevitável e frequente 
contato com outros pedestres. Movimentos em sentido contrário ou 
transversal são praticamente impossíveis. O fluxo do tráfego veicular 
torna-se esporádico e instável. 

FRUIN: ...todas as velocidades de pedestres ficam extremamente res-
tritas e o movimento a diante só pode ser feito de forma arrastada. 
Torna-se frequente o contato com outros pedestres e os movimentos 
transversais tornam-se impossíveis. 

NÍVEL F

HCM: todos os pedestres têm suas velocidades limitadas com frequen-
tes ajustes de rota. Nos limites inferiores o movimento adiante é possível 
de forma arrastada. Não há espaço de ultrapassagem para pedestres mais 
lentos. Movimentos transversais ou cruzados só são possíveis com muita 
dificuldade.

FRUIN: a velocidade normal fica restrita com ajustes frequentes..Esta si-
tuação só poderá ser permitida por curtos picos em áreas mais congestio-
nadas, como em saídas de estádios ou terminais ferroviários.

Figura 89 – Ladeira Porto Geral. Autor desconhecido Figura 90 – Ladeira Porto Geral. Foto Gabriela di Bella. 
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A seguir, na tabela 19, será feita uma analise qualitativa que relacio-

na o FLUXO DE PESSOAS POR MINUTO POR METRO (tabela 18, pg. 248), 

com a LARGURA REAL DA FAIXA LIVRE das calçadas (tabela 19, pg. 253), 

com o objetivo de obter o “FLUXO PROCURADO”, e classificado com os padrões  

A, B, C, D, E e F. 
Os trechos analisados são :
• Trecho 1 – Av. Rebouças;                                                                 
• Trecho 2 – Al. Gabriel Monteiro da Silva; 
• Trecho 3 – Shopping Iguatemi; 
• Trecho 4 – Av. Cid. Jardim; 
• Trecho 5 – Rua Tabapuã;
• Trecho 6 – Rua Horácio Lafer
A fórmula utilizada para obter o fluxo procurado foi deduzida a partir da Tabela 16:

Fluxo medido
 pessoas por minuto por metro

 Largura real da faixa livre 
(metro)

Fluxo procurado =  
(pessoas/minuto/metro) 

Na Tabela 19 a seguir analisaremos o trecho 1,  que corresponde a Avenida 
Rebouças número 1 461 (lado ímpar), o fluxo  procurado e obtido como resultado 
da formula foi 7,36 pessoas / minuto / metro, resultado da divisão do fluxo de 28 
pedestres pela largura real da faixa, 3,80m. Isso corresponde seguintes níveis pela 
Tabela 17:

HCM = nível B FRUIN = nível A
TORONTO = nível C BANGKOK = nível A
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Tabela 19 – Aplicação do método nos fluxos.
RUAS
TRANSVERSAIS
 AV. FARIA
 LIMA 
TRECHOS                    NIVEIS
                            DE SERVIÇO                                              

         ABCDEF

 Medida real da
 Faixa livre das 
 calçadas 
 Tabela  16 
 (metros) 

 Fluxo estimado
 Pedestre por
 Minuto por
 metro. 
 (Tabela 15)

   CRITÉRIOS

   H = H.C.M.
   F = Fruin
   T = Toronto
   B = Bangkok

Níveis de
Serviço

A
B
C
D
E
F

Av.Rebouças 
1) IMPAR 

3.80 m 
n.1461 F.L.

28 p /3.8m =
7,36 p/min/m

H = nível B
T = nível C

F = nível A
B = nível A

Av.Reboucas
 2) IMPAR 

3,20 m
B. Safra

33.25p/3.2m = 
10.39 p/min/m

H = nível B
T = nível C

F = nível A
B = nível A

Av.Eusebio M 
3) PAR 

2,80 m 
n.1478 F.L.

18.25p/2.8m = 6.51 p/
min/m

H = nível A
T = nível C

F = nível A
B = nível A

Av.Eusebio M 
4) PAR 

4,80 m
n.1572

27.75p/4.8m = 5.78 p/
min/m

H = nível B
T = nível B

F = nível A
B = nível A

Av Gabriel M. S.
5) IMPAR 

4,00 m
n. 2015

15.25p/4m = 
3.81 p/min/m

H = nível A
T = nível B

F = nível A
B = nível A

Av Gabriel M. S.
6) IMPAR 

2,30 m
n. 2055

13p/2.3m = 
5.65 p/min/m

H = nível A
T = nível B

F = nível A
B = nível A
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Tabela 19 – Aplicação do método nos fluxos.

RUAS
TRANSVERSAIS
 AV. FARIA
 LIMA 
TRECHOS                    NIVEIS
                            DE SERVIÇO                                              

         ABCDEF

Medida real da
 Faixa livre das 
 calçadas 
 Tabela  16 
 (metros) 

 Fluxo estimado
 Pedestre por
 Minuto por
 metro. 
 (Tabela 15)

   CRITÉRIOS

   H = H.C.M.
   F = Fruin
   T = Toronto
   B = Bangkok

Níveis de
Serviço

A
B
C
D
E
F

 Av. Gabriel M. S.
7) PAR

2,75 m
n. 2018

19.75p/2.75m = 
7.18 p/min/m

H = nível B
T = nível C

F = nível A
B = nível A

Av. Gabriel M. S.
8) PAR

3,30 m
n. 2056

17.25p/3.3m =
 5.22 p/min/m

H = nível B
T = nível B

F = nível A
B = nível A

Shop. Iguatemi
 9) IMPAR 

2,40 m
n. 2255

18.75p/2.4m = 
7.81 p/min/m

H = nível B
T = nível C

F = nível A
B = nível A

Shop.Iguatemi 
10)  PAR

3,60 m
n. 2232

21p/3.6m =
5.83 p/min/m

H = nível A
T = nível B

F = nível A
B = nível A

Av Cidade Jardim
 11) IMPAR

3,08 m
Bradesco

16p/3.08m = 
5.19 p/min/m

H = nível A
T = nível B

F = nível A
B = nível A

Av.Cidade Jardim
12) IMPAR

2,90 m
n. 2859

19.5p/2.9m = 
6.72 p/min/m

H = nível B
T = nível C

F = nível A
B = nível A

Tabela 19 – Aplicação do método nos fluxos.
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RUAS
TRANSVERSAIS
 AV. FARIA
 LIMA 
TRECHOS                    NIVEIS
                            DE SERVIÇO                                              

         ABCDEF

Medida real da
 Faixa livre das 
 calçadas 
 Tabela  16 
 (metros) 

Fluxo estimado
 Pedestre por
 Minuto por
 metro. 
 (Tabela 15)

  CRITÉRIOS

  H = H.C.M.
  F = Fruin
  T = Toronto
  B = Bangkok

Níveis de
Serviço

A
B
C
D
E
F

Av Cidade Jardm
13) PAR

4,00 m 10.25p/4m = 
2.56 p/min/m

H = nível A
T = nível B

F = nível A
B = nível A

Av Cidade Jardim
14) PAR

4,60 m
Itaú

16.75p/4.6m = 3.64 p/
min/m

H = nível A
T = nível B

F = nível A
B = nível A

Rua Tabapuã 
15) IMPAR 

3,10 m
Burger King

15.25p/3.1m =
 4.91 p/min/m

H = nível A
T = nível B

F = nível A
B = nível A

Rua Tabapuã
16) IMPAR

4,80 m
Santander

11.75p/4.8m =
 2.44 p/min/m

H = nível A
T = nível B

F = nível A
B = nível A

Rua Tabapuã
17) PAR

4,03 m
HSBC

17.75p/4.03m = 
4.40 p/min/m

H = nível A
T = nível B

F = nível A
B = nível A

Rua Tabapuã
18) PAR

1,90 m
Mercedes

19.75p/1.9 =
 10.39 p/min/m

H = nível B
T = nível C

F = nível A
B = nível A

Tabela 19 – Aplicação do método nos fluxos.

Tabela 19 – Aplicação do método nos fluxos.
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RUAS
TRANSVERSAIS
 AV. FARIA
 LIMA 
TRECHOS                    NIVEIS
                            DE SERVIÇO                                              

         ABCDEF

Medida real da
 Faixa livre das 
 calçadas 
 Tabela  16 
 (metros) 

Fluxo estimado
 Pedestre por
 Minuto por
 metro. 
 (Tabela 15)

CRITÉRIOS

  H = H.C.M.
  F = Fruin
  T = Toronto
  B = Bangkok

Níveis de
Serviço

A
B
C
D
E
F

Rua Horacio Lafer 19) IMPAR 2,10 m
Vitaco

8.25p/2.1m = 
3.92 p/min/m

H = nível A
T = nível B

F = nível A
B = nível A

Rua Horacio Lafer 20) IMPAR 2,16 m
Casa Band.

14.5p/2.16m = 
6.71 p/min/m

H = nível B
T = nível C

F = nível A
B = nível A

Rua Horacio Lafer 21) PAR 3,37 m
Financial

11.5p/3.37m = 
3.41 p/min/m

H = nível A
T = nível B

F = nível A 
B = nível A

Rua Horacio Lafer 22) PAR 3,20 m
Praça

18p/3.2m =
5.62 p/min/m

H = nível A
T= nível B

F = nível A 
B = nível A

Tabela 19 – Aplicação do método nos fluxos.
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RUAS
TRANSVERSAIS
 AV. FARIA
 LIMA 
TRECHOS                    NIVEIS
                            DE SERVIÇO                                              

         ABCDEF

Medida real da
 Faixa livre das 
 calçadas 
 Tabela  16 
 (metros) 

Fluxo estimado
 Pedestre por
 Minuto por
 metro. 
 (Tabela 15)

CRITÉRIOS

  H = H.C.M.
  F = Fruin
  T = Toronto
  B = Bangkok

Níveis de
Serviço

A
B
C
D
E
F

Rua Horacio Lafer 19) IMPAR 2,10 m
Vitaco

8.25p/2.1m = 
3.92 p/min/m

H = nível A
T = nível B

F = nível A
B = nível A

Rua Horacio Lafer 20) IMPAR 2,16 m
Casa Band.

14.5p/2.16m = 
6.71 p/min/m

H = nível B
T = nível C

F = nível A
B = nível A

Rua Horacio Lafer 21) PAR 3,37 m
Financial

11.5p/3.37m = 
3.41 p/min/m

H = nível A
T = nível B

F = nível A 
B = nível A

Rua Horacio Lafer 22) PAR 3,20 m
Praça

18p/3.2m =
5.62 p/min/m

H = nível A
T= nível B

F = nível A 
B = nível A

Continuando a observação da linha 1 da tabela 19, conclue-se que, o método 
mais exigente quanto aos níveis de serviço é o de Toronto, que estima como melhor a 
densidade acima de 50 m2  por pedestre e o menos rigoroso é o da Tailândia, que estima 
como melhor a densidade acima de 2,38 m2  por pedestre. Aparentemente os canadenses 
suportam menos invasão ao seu espaço pessoal do que os tailandeses. Entretanto con-
forme pondera Malatesta, os canadenses têm um biótipo de maiores dimensões que os 
tailandeses, portanto, suas passadas são maiores e exigem mais espaço para circular com 
conforto e qualidade. 

4.3.1. Considerações parciais da Etapa 3

Pela Tabela 19, que compara a qualidade dos fluxos de pedestres da Av. Faria 
Lima, com os outros quatro métodos internacionais de fluxos, para avaliar em que níveis 
de serviço, A; B; C; D; E e F, se enquadram, as calçadas da Av Faria Lima, verifica-se:

1 - Que as 22 situações analisadas perante os quatro métodos internacionais, 
criam um universo de 88 possibilidades, onde o nível de serviço A aparece 55 vezes, ou 
seja, 62,5 %.

2 - Que em 22 situações de calçadas estudadas, de acordo com os quatro méto-
dos, todas se enquadram nos níveis A; B e C, ou seja, nos melhores e nenhuma. Delas nos 
níveis de serviço D; E e F. 

3 - Os trechos de calçadas analisados lhe garantem nível de serviço das cal-
çadas de padrão internacional. Valeria a pena desenvolver um estudo minucioso para a 
Avenida toda, o que demandaria recursos não disponíveis neste trabalho.
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4.4. Etapa 4 - Pesquisa de satisfação com usuários da Av. Faria Lima  
–  Questionários

A ideia que norteou o levantamento foi colher impressões sobre mobilidade e qua-
lidade dos espaços percorridos pelo pedestre, que frequentemente fazem uso da Av. Faria 
Lima e dos serviços por ela disponibilizados, ou por ela transitam com a finalidade de tra-
balho, lazer, estudo ou moradia. As pessoas entrevistadas foram informadas que o trecho em 
questão não incluía o Largo da Batata. Os questionários originais estarão em anexo (Anexo 1).

O questionário procura estabelecer as relações entre o livre caminhar e a mobi-
lidade nos percursos da Avenida e ao seu redor; reconhecer a qualidade dos espaços públi-
cos construídos; e avaliá-los conforme a percepção do usuário. Não tem por objetivo avaliar 
QUANTITATIVAMENTE todo o sistema que compõe a mobilidade local.

Os sessenta questionários foram aplicados a qualquer pessoa que transitasse pela 
Av. Faria Lima ou estivesse parada nos pontos de ônibus próximos aos trechos estudados no 
item 4.2: Avenida Rebouças, Av Cidade Jardim, Av. São Gabriel, Shopping Iguatemi, Rua 
Tabapuã e Rua Horácio Lafer. As pessoas poderiam residir, ou não, dentro do perímetro da 
Operação Urbana Consorciada Faria Lima, como vizinhos que fazem percursos a pé, ou como 
pessoas que residem em outros bairros e vem para a região (a trabalho, a passeio, estudo, ne-
gócios ou serviços) e utilizam transporte individual e coletivo (ônibus, metrô, trem, bicicleta, 
carro e a pé).

• 20 Questionários feitos a pessoas de nível superior e que residem dento da OUCFL.

• 20 Questionários feitos a pessoas sem nível superior e que residem fora da OUCFL.

• 20 Questionários feitos a pessoas com nível superior que residem fora da OUCFL.

As folhas originais dos questionários encontram-se no anexo 1 deste trabalho. 

Tabela 20 –  

Questionário sobre  

qualidade das calçadas.

Figura 91 – Rua Tucumã.  
Foto da autora.
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Tabela 20 –  

Questionário sobre  

qualidade das calçadas.

ENTREVISTA COM USUÁRIOS SOBRE QUALIDADE DAS CALÇADAS E MOBILIDADE NA AV. BRIG. FARIA LIMA.

1 - Nome: 

2 - Idade: 3 – Profissão / escolaridade
3- A -Reside no bairro B - Outro C - Qual?
5 – Motivo do deslocamento:
6- A) Passeio B) Trabalho C) Estudo D) Negócio serviços 
6 – Qual o tempo de deslocamento?
A) Até 15 min B) Até 30 min C) Até 1 hora D) Até 2 horas
7 – Qual o meio de transporte?
A) A pé B) Carro C) Ônibus D) Metrô E) Bicicleta
8 – Quantas vezes você faz esse deslocamento?
A) Diariamente B) Fins de semana C) De vez em quando
9) A- Manhã B) Tarde  C) Noite
10 – Você acha o preço da passagem caro para o usuário? a)Sim    b)não

11 - Você se sente seguro nas calçadas da avenida Faria Lima, com relação a violência?
A) Sim – dia e noite B) Sim só durante o dia C) Não
12 – Sente seguro ao atravessar a rua? a) Sim b) Não E a ciclovia? a) Sim b) Não
13 - O que você acha do tempo de espera para atravessar a avenida?
Bom Regular Ruim
14 – Como você considera o caminhar na Faria Lima?
a) divertido c) fácil e) barulhento g) agradável
b) chato d) difícil f) silencioso h) desagradável
15) Os prédios altos te oprimem? S / N 
16) Você encontra todos os serviços que precisa? S / N
17) A calçada poderia ter espaços para permanecer, com bancos e etc?S / N
18) Você tem medo de usar bicicleta? S / N 
19 - A Faria Lima foi considerada a melhor calçada do país, em pesquisa feita pelo
 Instituto Mobilize Brasil, você concorda ou discorda? O que acha que pode melhorar?

Figura 91 – Rua Tucumã.  
Foto da autora.
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As perguntas de 1 a 4 são dados pessoais, de 5 a 10 são referentes a Mobilidade e de 
11 a 19 são referentes à Qualidade aferida pela percepção do usuário sobre o ambiente urbano. 

Ao final a pergunta 19, é uma pergunta livre para colher sugestões variadas. 

Dentre as 60 pessoas abordadas, 70% são do sexo feminino; 8,3% estão acima dos 64 

anos de idade e apenas duas pessoas informaram idade até os dezenove anos; 35% são residentes 

da área; 83,5% informaram realizar atividades profissionais na área, como razão significativa para a 

frequentarem; 51,7% se deslocam na região fazendo uso de meios de transporte público (ônibus, trem 

e metrô), os demais, meios próprios (carro, bicicleta ou a pé); 93,3% deles informaram que realizam 

esse tipo de deslocamento diariamente, os demais fazem uso esporádico; 95% dos entrevistados fa-

zem uso desses meios de transporte pelo menos em um dos períodos da manhã ou da tarde. 

Embora esse conjunto de pessoas entrevistadas não corresponda a uma representativi-

dade estatística, a sua vivência do espaço estudado faz da pesquisa um recurso qualitativamente in-

teressante e eficiente para colhermos impressões sobre o grau de satisfação do usuário com relação 

à OUCFL como um todo. As informações gerais encontradas sobre tal grau de satisfação seguem. 

Indagados sobre se sentiam segurança, ao transitar nas calçadas da região, com relação 

à percepção de49 riscos de violência, apenas 16,7% dos 60 entrevistados informaram sentirem-se 

seguros, tanto de dia ou de noite e 35% se sentiam seguros apenas de dia. Os dois grupos totalizaram 

pouco mais da metade (51,7%) dos usuários entrevistados, e essa proporção se repetiu tanto entre os 

que residiam na área (52,4%) quanto entre os que não residiam (51,3%). 

Quanto à percepção de risco da sua integridade física com relação a meramente atra-

vessar a avenida, as proporções foram muito parecidas: 53,3% do total de entrevistados afirmaram 

sentirem-se seguros, ascomo 57,1% dos que residem na área e 51,3% dos que não são residentes.

49  Por violência entenda-se: assaltos, roubos, latrocínios, estupros.
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Ao associarmos a percepção de segurança dos pedestres, relativa a dois destes fatores 
- com relação a riscos de violência física e com relação a sua integridade física ao fazer a travessia 
das vias – descobrimos que 1/3 (31,7%) dos entrevistados informaram ter sensação de segurança 
em relação a ambas as condições e que 26,7% deles sentiam-se inseguros com relação aos mesmos 
dois fatores, ou seja, não se sentiam seguros nem em fazer a travessia, nem com relação aos riscos 
de violência física. Note-se que a sensação de segurança é maior entre os residentes: 38,1% deles 
informaram sentirem-se seguros seja com relação à travessia e seja com relação a riscos de violên-
cia, contra 28,2% dos não residentes.

Quanto a sua avaliação a respeito do tempo que demanda a travessia da avenida, os 
entrevistados consideraram ‘bom’ em 28,3% das situações, mesmo percentual dos que conside-
raram ‘ruim’. Assim, o tempo de travessia foi considerado ‘regular’ ou ‘ruim’, por 71,7% dos 
entrevistados. Comparativamente a diferença de percepção sobre o quesito entre moradores ou não 
moradores foi insignificante.

Com relação à sensação de segurança ao atravessar a ciclovia, a impressão se inver-
teu, de modo que mais da metade dos entrevistados (63,3%), informou que não se sentiam se-
guros ao fazê-lo na condição de pedestre, sendo 71,4% moradores e 59% não residentes na área.

 Indagados se se sentiam seguros em usar a ciclovia na condição de ciclista e 41,7% 
dos entrevistados informaram ter medo em fazê-lo, 42,9% moradores e 41,0% não moradores.  
Portanto, foi expressiva a sensação (63,3%) de insegurança dos pedestres em atravessarem a ci-
clovia, enquanto que 41,7% manifestaram o mesmo sentimento quando se trata de ser o ciclista. 
Assim, a condição de pedestre parece ser determinante para esse sentimento de insegurança, mais 
do que a sensação de ser ciclista.50

Os entrevistados foram instigados a expressar a sensação subjetiva ao realizar o ato de 

50  Esse dado contradiz as proporções reais entre atropelamentos e acidentes envolvendo pedestres e ci-
clistas, em São Paulo, sendo maior esse número no segundo caso, como havíamos mencionado no capítulo 3.
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atravessar a avenida, mediante aferição de estados de ânimo opostos: chato/divertido; difícil/fácil; 
agradável/desagradável; e barulhento/silencioso. Dos entrevistados, 61,7% consideraram a traves-
sia divertida; 86,7%, fácil de atravessar e 76,7% consideraram a travessia agradável, expressando 
nesses três casos valores positivos contrariamente à sensação de um entorno barulhento, conforme 
83,3% dos entrevistados. 

Entre os moradores, foram os seguintes os resultados encontrados: divertido - 71,4%; 
fácil - 90,5%; agradável - 81%; e, barulhento, a totalidade dos moradores (100%). Comparativa-
mente, para os usuários não residentes do espaço assim se expressaram, respectivamente: 56,4%; 
84,6%; 74,4% e igual valor entre os que consideram a travessia barulhenta. Como se vê os mora-
dores expressaram sempre valores acima do apurado para o conjunto dos entrevistados, tanto no 
que se refere aos aspectos positivos - travessia divertida, agradável e fácil de realizar -, quanto ao 
considerado negativo - um entorno barulhento - na travessia. 

Com relação ainda a uma aferição anterior subjetiva da sensação de vivenciar o espaço 
urbano como a pesquisa quis aferir qual a sensação do usuário frente a um ambiente com grande pre-
sença de edifícios verticalizados e assim se dirigiu aos entrevistados: “os prédios altos te oprimem?” 
Diante da pergunta, 13, 3% dos entrevistados revelaram que sim. Entre os residentes essa mesma 
sensação foi manifestada por 9,5% dos indagados, contra 15,4% dos não moradores da área.

Enfim, 51,7% dos entrevistados expressaram sua percepção de que as calçadas da área 
estão entre as melhores do seu conhecimento. Este grau de percepção foi praticamente a mesma 
entre moradores e não moradores.

Indagados sobre os serviços à disposição do pedestre, 88,3% informaram encontrar 
todos os serviços de que necessitam, sendo essa afirmativa pouco menor (87,2%) entre os não 
residentes. Adicionalmente, 82,1% dos não residentes expressaram seu entendimento de que as 
calçadas poderiam ter espaço para permanecerem com bancos, assentos para recostar no passeio 
público. Essa sensação foi compartilhada por 81% dos moradores.
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4.4.1 Considerações parciais da Etapa 4

 O grupo entrevistado foi significativo do ponto de vista qualitativo tanto no que diz 
respeito à vivencia da área, como pela sensibilidade com aspectos de segurança, é possível atestar 
estavam em sua grande maioria envolvidos com a área por razões profissionais (83,5%), sendo 
(35%) residentes. Isso denota sua experiência cotidiana com os espaços urbanos do entorno da 
avenida. Além disso mais da metade deles (51,7%) faz uso constante e preponderante de transporte 
público para seu deslocamento, sendo que isso ocorre maciçamente (95%) nos períodos da manhã 
ou da tarde, horários de chegada e saída do trabalho. Os entrevistados foram abordados com rela-
ção a três dimensões distintas do que estamos chamando de satisfação:                                                                                                     

1. o sentimento direto de segurança;

2. a impressão qualitativa da percepção em vivenciar a mobilidade nas calçadas e recursos / servi-

ços urbanos a sua disposição;

3. uma mistura de ambos os casos, em função de o entrevistado residir na área ou transitar  por  ela 

por razões exclusivamente de lazer ou trabalho.
Com relação ao primeiro aspecto, observou-se que a sensação de sentir-se seguro/inse-

guro quanto ao potencial de violência física encontrada nas vias públicas, distribui-se igualmente 
entre os entrevistados: pouco mais da metade (51,7%) informou  que sentia-se seguro especial-
mente durante o dia. A pesquisa também mostra que os dispositivos de travessia das vias publicas 
transmitem ao usuário sensação semelhante, e pouco mais da metade, (53,3%) sentem-se seguros 
ao realizar a travessia. 

O conjunto de pessoas que não se sentem, ao mesmo tempo, seguros, seja em fazer 
a travessia, seja com relação à sensação de segurança frente a risco de violência totalizou apenas 
26,7% dos entrevistados.  Reunir essa dupla sensação expressa uma situação de vivência angus-
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tiosa e, acomete um em cada 4 usuários, valor nada insignificante, entretanto acreditamos que este 
dado identificado na pesquisa demonstre um aspecto mais generalizado pela sociedade urbana 
brasileira do que um aspectos específico da região estudada, o que não permite avançar por falta 
de dados comparativos,  de cidade ou estado. Porem o sentimento nacional é de que estes índices  
gerais sejam seguramente piores, o que torna o resultado Faria Lima particularmente positivo den-
tro do contexto.

Embora o nível de satisfação do usuário com a segurança da travessia e das calçadas 
possa ser considerado razoável, e até mesmo bom, o tempo demandado para realizar a travessia 
demonstra um desconforto para mais de 70% deles, que consideraram ruim ou regular, ou seja, 
demasiado lento. Este é um aspecto que certamente poderia ser objeto de atenção para melhorias, 
pois a demora em realizar essa operação certamente aguça o grau de vulnerabilidade vivenciada 
pelo pedestre.

Ainda com relação aos aspectos da segurança e mobilidade, os dados a respeito 
da percepção do usuário em relação às ciclovias e a esse meio de deslocamento é particu-
larmente interessante. O pedestre não se sente seguro (63,3%) em fazer a travessia da ciclo-
via, mas bem menos da metade (41,7%) se revelaram inseguros em usá-la na condição de 
ciclista. A vulnerabilidade propiciada pela condição de pedestre é evidente aqui: a maioria 
acha a ciclovia boa, mas não para atravessá-la. Podemos remeter a vulnerabilidade do pe-
destre, nesse caso, à inadequação da ciclovia ao espaço em que se encontra, falta de desenho 
urbano, um defeito recorrente à maioria das ciclovias implantadas pelo poder público em  
São Paulo. 

E de novo ausência de dados sobre acidentes de bicicletas ocorridos em São Paulo não 
permite avançar na comparação, porem um sentimento de autora, usuária deste tipo de transporte, 
permite dizer que na ciclovia Faria Lima esse numero ainda é menor do que a cidade toda, porque 
para o ciclista ela é uma das melhores da cidade. 

Figura 92 – Travessia de cadeirante. Fonte: 
http://www.der.mg.gov.br/notcias/2148-dermg-
-alerta-para-travessia-de-pedestres-com-mobili-
dade-reduzida. Consulado em: 20/08/2016.
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Entrando agora, nos aspectos da satisfação especificamente relacionados ao ânimo que 
envolve o ato de realizar a atividade, ficou evidente que é ampla (83,3%) a sensação de desconforto 
gerado pelo ruído a que está exposto o transeunte. Em contrapartida, a maioria dos entrevistados,  
considera fácil, agradável e divertido caminhar pela avenida.

Encontrou-se pela pergunta 15, que aproximadamente um em cada dez entrevistados 
têm uma sensação de opressão em espaços com edifícios muito altos. Ou seja, 86,7% dos entrevis-
tados revelaram sentir a paisagem urbana atual como incorporada ao seu ambiente natural, que é 
muito distinta obviamente daquela de onde proveio originariamente51.   

Por exemplo a insegurança manifestada pelo entrevistado  ao atravessar uma avenida, 
ou a estar parado na calçada, ou a enfrentar uma ciclovia, entra em contradição quando ele res-
ponde à questão 19 como fez a maioria, considerando que as calçadas da OUCFL  estão entre as 
melhores das que têm conhecimento.

Finalmente, a terceira dimensão dessa análise, traçando os comentários que conside-
ram as percepções sobre o entorno, quer o entrevistado seja ou não um residente da área. 

Entre os residentes, a sensação de segurança quanto ao potencial de violência e ao risco 
da travessia, aferidos isoladamente, mostrou-se ligeiramente superior em ambos os casos, do que 
o sentimento captado entre os não residentes. Quando esses dois fatores foram tomados associa-
damente, a sensação de segurança se revelou muito superior entre os residentes do que entre os 
não residentes: ou seja, enquanto 38,1% dos residentes informaram sentir-se seguros tanto quanto 
ao risco de violência física e aos riscos envolvidos na travessia, apenas 28,2% dos não moradores 
sentiam-se da mesma forma.

Os dois grupos apresentaram a mesma avaliação sobre o tempo demandado para realizar 
a travessia; e, observe-se, a grande maioria considerou “regular” ou “ruim” o tempo usado para isto. 

51  Consideramos isso porque 13,3% dos entrevistados – respectivamente, 9,5% e 15,4%, dos residentes 
e dos não residentes. – disseram não sentir-se oprimidos frente a grandes edifícios. 

Figura 92 – Travessia de cadeirante. Fonte: 
http://www.der.mg.gov.br/notcias/2148-dermg-
-alerta-para-travessia-de-pedestres-com-mobili-
dade-reduzida. Consulado em: 20/08/2016.
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A sensação de segurança ao atravessar a ciclovia foi bem superior entre os morado-
res (71,4%), do que entre os não (59%). Com relação à sensação de fazer uso como ciclistas, 
os dois grupos mostraram-se igualmente suficientemente seguros.

Com relação à percepção sensorial, os valores percentuais expressos pelos mo-
radores mostraram-se sempre bem superiores aos dos entrevistados não residentes na área.  
Os residentes expressaram sensações positivas sempre superiores: consideram em maior quantidade, 
ser divertido, ser fácil e ser agradável o espaço das calçadas, do que os não residentes. Os residen-
tes, entretanto, foram unânimes em considerar barulhenta a vivência no espaço público em questão, 
acompanhados pela grande maioria (74,4%) dos não residentes, que tiveram resposta idêntica.

Finalmente, com relação às comodidades, ou aos serviços urbanos, oferecidos à 
população, a percepção de residentes e de não residentes foi bastante próxima; tanto com rela-
ção ao atendimento de suas necessidades de serviços, que consideraram favorável; quanto em 
relação a sua demanda por ampliar o conforto dos transeuntes incorporando equipamentos de 
descanso para realizar a travessia ou para apreciar o espaço, no passeio público.

O questionário aplicado aos usuários no capitulo 4, em sua parte 4,  traz informa-
ções contraditórias sobre a real satisfação do usuário, que sugerem novos questionamentos 
a respeito da própria  condição humana - o seu sentimento, atávico talvez, de inteirar-se 
com o meio, o que afetaria sua percepção do meio e de si mesmo, inclusive quando divide 
espaço com muitas pessoas e com grandes construções como as que existem nas cidades do 
século XXI. Encontrou-se que aproximadamente um em cada dez entrevistados tem uma 
sensação de opressão em espaços com edifícios muito altos. Ou seja, 86,7% dos entrevista-
dos revelaram sentir a paisagem urbana incorporada ao seu ambiente natural, muito distinta 
obviamente daquela de onde proveio originariamente52. 

52  Consideramos isso porque 13,3% dos entrevistados – respectivamente, 9,5% e 15,4%, dos residentes 
e dos não residentes. – disseram não sentir-se oprimidos frente a grandes edifícios. 

Figura 93 – Travessia ciclista na Av. Faria Lima em 
frente ao Shopping Iguatemi. Foto da autora.
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Figura 93 – Travessia ciclista na Av. Faria Lima em 
frente ao Shopping Iguatemi. Foto da autora.
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O ser humano passou por uma infinidade de modificações até chegar a essa con-

dição e muitos de seus valores e sentimentos originais foram transformados e “adequados”, 

a ponto de suas obras, os edifícios, virem a incorporar-se à sua percepção de  tal forma (dis-

torcida) a parecer  ambiente naturalizado. Então, se esse cenário não lhe gera insegurança 

particular, temos que dar o devido destaque, mencionando abertamente, a imensa opressão 

sugerida quando o entrevistado, em grande parte das vezes, informa insegurança ao atravessar 

uma avenida, ou a estar parado na calçada, ou a enfrentar uma ciclovia. E isso está presente, 

está atuando sobre o indivíduo e as populações, mesmo quando relata, como o fez a maioria 

dos entrevistados, ao considerar as calçadas da  Avenida Faria Lima entre as melhores das que 

têm conhecimento. 

4.5. ETAPA 5 - Avaliação da segurança nas calçadas da Av. Faria Lima

Em decorrência da falta de dados sobre a violência urbana com dados desmembrados 

com relação aos bairros ou avenidas, acusada pela pesquisa da autora aos Órgãos Públicos de Se-

gurança, fez-se necessária uma entrevista com autoridade competente, no caso o delegado da 14ª 

Delegacia de Pinheiros, capaz de fornecer, através de sua experiência, o quadro necessário para o 

entendimento da questão da segurança do pedestre nos últimos anos na região da OUCFL e seu 

contexto:  segurança do pedestre, acidentes de carro e moto, acidentes de transito, assaltos, furtos, 

roubo e mortes etc. 

Neste sentido, foi entrevistado o delegado Dr. Roberto Krasovic, sobre tais informa-

ções referentes à avenida no dia 04 de junho de 2016. O mesmo disse que seria possível requali-

ficar a Av. Faria Lima para oferecer mais conforto a todos os pedestres, porém a tendência de um 

aumento de violência decorre da necessidade e da oportunidade (sua crença particular).Sendo 

nossa cidade feita de desigualdades, é impossível que a população de poder aquisitivo inferior, 
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que habita ou não as imediações e portanto caminha pela  Avenida, veja artigos lindos nas lojas  
ou mesmo nos elegantes transeuntes, e não possa obtê-los. E a oportunidade surge quando as 
pessoas saem dos bancos,  Esta oportunidade surge quando as pessoas saem dos bancos e são 
assaltados por vezes resultando em ferimentos e até mortes. Este é o tipo de violência mais pra-
ticado na avenida, seguido pelo assalto nos pontos de ônibus, fatos estes que foram comprova-
dos pelos questionários junto aos pedestres entrevistados Estes fatos foram comprovados pelos 
questionários feitos aos pedestres usuários (vide CAP 4, Etapa 4).

Além da avenida ser uma vitrine a céu aberto, composta por edifícios luxuosos fre-
qüentados por carros de última geração e motoristas particulares, o que incentiva mais ainda o 
crime, a localização da avenida, por ser próxima à Av. Marginal do Rio Pinheiros, propicia uma 
rota de fuga perfeita para os criminosos fugirem rapidamente logo após os sinistros. 

Por essas razões, o delegado expressou a sua crença futura de que a Av. Faria 
Lima será sempre palco de violência urbana, enquanto nela houver concentração de renda 
em contraste com a população de baixa renda ao redor. Acrescentou ainda o Delegado Dr. 
Roberto Krasovic, que hoje, em São Paulo, o quesito segurança é o mais importante na hora 
da decisão de uma família comprar um imóvel para moradia. Ele disse ser consultado em 
inúmeras ocasiões por pessoas que não pertencem ao bairro e querem adquirir um imóvel ou 
um terreno, e portanto, precisam saber quais as condições de segurança. 

Além da Avenida ser uma vitrine a céu aberto de edifícios lindos, ostentação de 
vida luxuosa e confortável para minoria, e impossível de obter para a grande maioria  da sua 
vizinhança, ela propicia uma rota de fuga perfeita pelas Avenidas Marginais do Rio Pinhei-
ros, concretizando a oportunidade ideal, conforme acredita o  senhor  Delegado. Acrescenta 
ele que: “se o cenário de desigualdade socioeconômica  não diminuir, a Faria Lima será 
sempre um bom alvo”. 
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Acrescenta também Dr. Roberto que, hoje em São Paulo, o quesito Segurança 
seja o mais importante na hora da decisão da moradia. Ele mesmo já foi consultado muitas 
vezes por pessoas que não pertenciam ao bairro, ou investidores, sobre a situação de segu-
rança na vizinhança do imóvel que pretendiam adquirir ou terreno para construir.

4.5.1. Considerações parciais da Etapa 5

A constatação de que a segurança é o fator determinante na escolha do imóvel 
pelo morador é o pior acontecimento para uma cidade, porque este fator diminui a demanda 
no bairro criando bolsões desocupados, possibilitando invasões. Os antigos proprietários 
não conseguindo  conviver com a “indesejavel visinhança”, migram para outras regiões em 
busca de imóveis com mais segurança, prédios ou condomínios fechados. Foi o que ocorreu 
em algumas áreas do bairro do Morumbi, em São Paulo na última década, onde, em um bair-
ro de origem nobre, com mansões suntuosas do passado, algumas áreas foram abandonadas. 
devido a esta “síndrome urbana”, gerando um desequilíbrio de uso e ocupação do solo nas 
áreas urbanas.

Alem disso, a posição defendida pelo delegado Roberto Krasovic, confirma a mesma 
posição dos teóricos já citados no capítulo 3, que reputavam a segurança como requesito deter-
minante para a boa qualidade de vida da cidade, interferindo de forma direta sobre a mobilidade 
do pedestre nas calçadas. 

É preciso melhorar a segurança do pedestre na calçada para que eles possam frequenta-las 
cada vez mais, conquistando melhor mobilidade, através de maior fluidez  e continuidade entre os es-
paço públicos.

Figura 94 – Thera, lançamento imobiliário na Rua 
Pais Leme 215, Pinheiros. Fonte: http://www.viva-
real.com.br/imoveis-lancamento/sao-paulo/zona-
-oeste/pinheiros/. Consultado em: 20/08/2016.
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Figura 94 – Thera, lançamento imobiliário na Rua 
Pais Leme 215, Pinheiros. Fonte: http://www.viva-
real.com.br/imoveis-lancamento/sao-paulo/zona-
-oeste/pinheiros/. Consultado em: 20/08/2016.
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Figura 95 – Abertura capítulo 5.

tuloca pí

5
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Figura 95 – Abertura capítulo 5.

Nesta tese, o ambiente urbano construído enquanto “bem público” foi analisado 
em suas várias dimensões e aprofundado na questão da circulação dos pedestres e nos espa-
ços públicos que receberam melhorias decorrentes das OUFLs. A hipótese a ser verificada 
de forma empírica, baseia-se na possibilidade das Operações Urbanas contribuírem efeti-
vamente com a melhoria da mobilidade urbana na escala do pedestre, nos termos desejados 
pelo planejamento urbano e pela comunidade em São Paulo. Os termos desejados incluem 
o resgate da Qualidade de vida da cidade, priorizando o pedestre ao invés do automóvel, e 
todos os desdobramentos envolvidos nesta transformação. As calçadas e os espaços públi-
cos e verdes, têm sua importância enquanto espaço democrático dentro de uma cidade, onde 
todos cidadãos são iguais e podem se aproximar, mesmo sendo diferentes, abrindo novas 
possibilidades de manifestações  artísticas e  relacionamentos.

No Capítulo 1, são discutidos alguns exemplos bem sucedidos no Brasil e exte-
rior, sobre a experiência de produzir o “bem público” por outros meios, que não sejam as 
parcerias público-privadas, como é o caso das Operações Urbanas. Outras formas distintas 
de se atingir o mesmo objetivo – o bem comum – algumas delas baseadas em governan-
ça (Medellín), outras em creditação de cidades (Florida), outras incluindo novos atores 
(Programa do Banco Mundial para “Cidades Sustentáveis”), ou ainda, Programa de “Cida-
des Inovadoras” 2030, em Curitiba.

5. Considerações finaistuloca pí

5
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O Capítulo 2 define o instrumento Operações Urbanas dentro do contexto de 
planejamento urbano em São Paulo, delineia as vocações desta megacidade e suas relações 
internacionais com o grande capital. As Operações Urbanas Faria Lima, já consolidadas em 
São Paulo desde 1995, foram tomadas como exemplo pela sua história pioneira, pelo vul-
to dos “boons” imobiliários nos bairros do Itaim Bibi, Vila Olímpia e mais recentemente, 
no Largo da Batata. Neste sentido, foram feitas análises sobre: o Histórico, a implantação 
das Operações, as normativas das duas Operações, o montante arrecadado de CEPACs, 
as Obras realizadas (1995 até hoje), a gestão  da SP-Urbanismo, a participação popular e  
controle social. Uma aproximação da realidade das  OUFLs.

O Capítulo 3 apresenta algumas reflexões sobre a avaliação da qualidade das 
calçadas de uma cidade, onde é  possível perceber o grau de importância que os seus gover-
nantes dedicam aos cidadãos na instância local, aquela onde surgem todas as necessidades 
e para onde não chegam os recursos economicos. A escala do pedestre é a mais próxima do 
“dia a dia” do cidadão e portanto é onde a qualidade de vida é mais sentida. Em termos de 
mobilidade, o caminhar a pé é o mais importante dos modais de transporte, portanto, melho-
rar calçadas significa contribuir com a melhoreia da mobilidade urbana .

Capítulo 4, apresenta um novo método analítico denominado Mix Method  
Research, de autoria de Creswel e Clark (2007), que combina varias abordagens de uma 
mesma realidade, possibilitando uma leitura bem próxima do objeto pesquisado. Ele se utili-
za de abordagens quantitativas e qualitativas que vão se alternando sucessivamente e vão se 
complementando com outras abordagens, principalmente, os questionários de satisfação da 
população. Tomando por base os conceitos adotados pelos estudiosos citados, foi possível 
avaliar os resultados encontrados e chegar a uma maior compreensão da temática em estudo. 

O ambiente construído educa e impregna-se dentro das memórias dos seres hu-
manos, dos lugares onde tiveram as suas vivências referenciais sobre algo agradável e belo. 
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É preciso agir hoje, para melhorar o quadro dessas memórias urbanas, minimizando con-
flitos para o futuro. Essa perspectiva, deveria estar presente nas mentes dos planejadores 
urbanos, porque a cidade só será de fato melhor, quando todas as pessoas tiverem acesso às 
melhorias, não apenas um grupo isolado.

A “qualidade acessível e inclusiva”, minimiza o grande abismo criado pelas desi-
gualdades sócio econômicas, um mal generalizado e que só tende a aumentar gerando mais 
vilência e superlotação dos presídios, por falta de solução social.

Dentro desse contexto de violência, o trabalho reforça a importância do fator 
“segurança” no cotidiano dos usuários da Av. Faria Lima e arredores. Há inclusive nos 
questionários, uma evidente percepção desta insegurança entre os entrevistados pedestres 
na calçada, maior até do que a insegurança dos ciclistas na ciclovia. 

Seria mais acertivo, procurar as medidas que aproximassem os cidadãos, como 
acontece no espaço público das boas calçadas, permitindo que todos pudessem circular 
livremente pelos caminhos da cidade, como ocorre nos países mais desenvolvidos. David 
Harvey, afirma que, “a qualquer tempo, é direito de todos os cidadãos reivindicarem trans-
formações no tecido urbano que atendam as suas necessidades de acordo com suas priorida-
des e, na medida em que a cidade vai se transformando, ela também transforma os cidadãos 
que nela vivem”. 

O Movimento Passe Livre, ocorrido no Largo da Batata em 17 de junho de 2013,  
é mais uma das manifestações de massa que vem ocorrendo pelo mundo todo, alertando para 
a necessidade de mudanças positivas. Seguindo a linha de raciocínio de Harvey, existe uma 
sincronia global entre as manifestações dos jovens de todo o mundo, de natureza ainda não 
compreendida, mas que pode anunciar uma grande mudança paradigmática no estilo de vida 
da humanidade, ou seja, novos valores, novos anseios, novas cidades. 

Se considerarmos que a segurança ocupa o primeiro lugar dentre os requisitos na 
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escolha de um imóvel em São Paulo, como foi citado no Capítulo 4.5.1 nas Considerações 
parciais na etapa 5 ( pg 270), seria necessário  um planejamento urbano focado especial-
mente em melhorar  as condições dos bairros em torno da Av. Faria Lima. Esse fenômeno é 
facilmente comprovado pela observação direta e tambem foi confirmado no questionário da  
pesquisa de satisfação dos usuários.        

Neste sentido parece improvável que os atuais proprietários de imóveis desta  ave-
nida tomem uma atitude para melhorar a qualidade de vida imediatamente ao redor  dela, 
(nas ruas transversais  para começar), mesmo que visando sua própria segurança em segundo 
plano. Nos moldes como a avenida foi construída, ela não possibilitou “qualidade de vida” ao 
seu redor e nem incentivou a população vizinha a fazê-lo, como seria desejavel, semelhante à 
prática de creditação de cidades do FGBC na Flórida (Capítulo 1 ítem 1.3 pg 62). 

Como conclusão a avenida atende exclusivamente aos proprietários de imóveis e 
ostenta o alto padrão do grande capital, porém, o controle desejado escapa à população em 
geral e não cria raízes na vizinhança. 

Uma parte ínfima dos recursos arrecadados pelas Operações Urbanas, 10% deles, 
foram aplicados em Habitações de Interesse Social e reurbanização de favelas, por meio do 
Programa de Investimentos (pg. 129), citado na Lei 13 769/2004 da OUCFL § 1º do Art. 15º. 
São áreas vizinhas ao perímetro da OUCFL: comunidade Coliseu, comunidade Real Parque e 
comunidade Panorama (figuras 29; 30; 31; 32;  33; 34; 35; e 36, cap.2).  

Isso foi possível somente depois das  alterações feitas nas normativas da primeira 
Lei OUFL/95 para a segunda Lei OUCFL/ 2004, permitindo a aplicação dos recursos fora 
do perímetro da Operação, exclusivamente nos casos de reurbanização de favelas, em cum-
primento ao programa de H.I.S.. Isso é um ponto bastante favorável à OUCFL, o emprego  
da verba de forma a expandir a melhor “qualidade de vida” pelas áreas carentes, justamente 
no momento em que os cofres públicos não podem fazê-lo.  
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Ponderando-se que o valor total arrecadado pelas OUFLs foi de 2,3 bilhões  
 de reais, e o valor empregado em HIS, até fevereiro de  2016,  foi de 380  milhões de reais, 
conclui-se que este valor representa apenas 19% do total, um percentual maior que os 10 % pre-
vistos pela Lei, ainda assim não é um valor significativo para os 650 hectares da OUCFL.

Entende-se que diante do grave quadro habitacional em São Paulo, piorado pelo 
alto índice de desemprego, seria recomendável que a sociedade se organizasse para dialogar 
com o poder publico sobre a destinação da verba arrecadada pela OUCFL, em prol de um 
planejamento de bairro mais humanizado, focado no pedestre e em calçadas “amigáveis”.

 Se todas as Operações Urbanas que hoje já estão implantadas em São Paulo 
tivessem este mesmo proposito, haveria concretamente, uma mudança significativa no ce-
nário da mobilidade urbana e habitação.

Como cita a urbanista Profª. Dra. Erminia Maricato em seu artigo53, o país tem o 
aparato legal perfeito e mesmo assim o sistema não funciona adequadamente. 

A SP-Urbanismo, gestora de planejamento das OUCFL não tem conseguido um 
bom desempenho de suas funções, embora ela  tenha constituído seu conselho gestor nos 
moldes previstos pela Lei da OUCFL,  com representação dos setores da sociedade civil e re-
presentantes das secretarias de governo (pg. 1234). Isto poderia ter significado um importante 
canal de diálogo aberto para a para a  participação popular, entretanto, a falta de resultados 
significativos “ fala por si”, apesar das reuniões do conselho ocorrerem mensalmente, uma das 
quais a autora participou, em novembro de 2015. 

As Operações Urbanas foram alvo de investigação por parte do Ministério Público, 
sob suspeita de desvio de verbas, apesar dos diversos setores da sociedade estarem representa-
dos no Conselho, muito pouco é feito a favor da populaçãoem geral. 

53  MARICATO, Erminia e FILHO, Candido Malta Campos. Revista do CAUSP - Conselho de Arquite-
tura e Urbanismo de São Paulo, São Paulo, nº 2, pg. 17,  outubro 2014.
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Outro fato que chama a atenção é que, só no Largo da Batata, um importante ponto ar-
ticulador de  mobilidade urbana, foram gastos 414 milhões de reais (até fevereiro de 2016) e apesar 
deste custo ser bem maior do que foi gasto em HIS, ainda assim, não foi suficiente para implemen-
tar a terceira fase do projeto, nem as fases 1 e 2 ja implantadas, possuem uma “Qualidade” dese-
jada, quando comparada com as calçadas da Avenida Faria Lima próximas ao Shopping Iguatemi.

Entende-se que a OUCFL foi capaz de realizar melhorias efetivas nas calçadas da 
AV. Faria Lima, porém, o trabalho identificou inconsistências e fraquezas na forma da aplicação 
deste instrumento, a saber: 

• as melhorias realizadas afetaram uma parcela insignificante da população dentro 
do próprio perímetro da operação urbana; (650 HA);

• não foram realizadas melhorias nos espaços púbicos (nas calçadas dos bairros 
vizinhos), impedindo a continuidade e a fluidez da mobilidade do pedestre;

• apesar das melhorias realizadas terem sido apreciadas pela população que transi-
ta pela Av. Faria Lima a sensação de insegurança dos transeuntes continua eleva-
da, confirmado nos questionários de satisfação popular (pg. 263);

• os recursos aplicados nas H.I.S.s, foram insignificantes perante as necessidades 
de carencias da população, o que seria muito considerável na redução da violên-
cia urbana e aumento da segurança dentro do perímetro da “Operação Urbana”;                                                                                      

• o adensamento desequilibrado, ocorrido na OUCFL, especialmente no que se re-
fere aos usos não comerciais, poderá causar impactos negativos no sistema viário 
e prejudicar a mobilidade, um benefício construído com alto custo;                                                                                                

• a OUCFL dispõe de um mecanismo, que é o controle de estoque da venda de CE-
PACs (pg. 120 e 121), que poderia ter sido usado pelos planejadores para melhor 
distribuir os pontos de adensamento em função do uso do solo e da mobilidade.
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Assim, entende-se que a tese é mais um passo no sentido de contribuir para uma 
avaliação ampla dos recursos conseguidos pelas OUFLs e ao mesmo tempo, voltada aos porme-
nores que constituem a mobilidade do pedestre e a paisagem urbana local, onde a “Qualidade de 
vida” é mais sentida pelo cidadão. Uma visão mais realista dos aspectos positivos e negativos da 
aplicação do instrumento se faz nescessária, tendo em vista sua aplicação generalizada por toda 
a cidade de São Paulo.

5.1. Sugestões

1- Plano Diretor de calçadas e espaços públicos, visando a mobilidade que elas possam pro-
porcionar com calçadas agradáveis, com  segurança e continuidade, integrando áreas verdes, 
de esporte e lazer, equipamentos sociais e educacionais. Um plano de calçadas conectado ao 
Plano Diretor da mobilidade, prevendo conexões com os modais de transporte e ciclovias. 
 2 - Aprimorar o “mixed method research” e fazer das calçadas um indicador  oficial de qua-
lidade de vida urbana. 
3 - A operação Urbana Faria Lima precisa de um plano urbanístico completo, nos moldes de 
governança. Faltou composição de usos  fixos, que mesclassem as atividades de forma que a 
região tivesse mais qualidade de vida. 
Faltou organização da sociedade civil para que se aproximasse da Iniciativa privada e dos 
outros atores.
4 - O estoque das OUFLs permite o controle de todos os metros quadrados construídos na 
área, portando poderia exercer o controle sobre o adensamento, seus limites e distribuição re-
gular  no território, evitando impactos negativos na qualidade de vida e mobilidade da cidade, 
como por exemplo o  “Thera”,  empreendimento finalizado em 2016, no Largo da Batata, e já 
seguido por vários outros do mesmo porte. 
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Figura 96 – Obra de Ricardo Valery Sanzi, 
renomado artista plástico, arquiteto, professor 
de História da Arte e ilustrador.  
“...olhar irônico e questionador, próprio da comme-
dia dell’arte...”.
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Anexos II

Figura 97 – Avenida Faria Lima: Foto da autora
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Anexos II 1) Norma 9050 – Tudo sobre calçadas

Algumas definições extraídas do texto da Lei (segunda edição).
Calçada é a parte da via, normalmente segregada e em nível diferente, não destinada à circulação 
de veículos, reservada ao trânsito de pedestres e, quando possível, à implantação de mobiliário, 
sinalização, vegetação e outros fins.
Calçada rebaixada é a rampa construída ou implantada na calçada ou passeio, destinada a pro-
mover a concordância de nível entre estes e o leito carroçável.

Figura 97 – Avenida Faria Lima: Foto da autora
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Circulação externa é denominado o espaço coberto ou descoberto, situado fora dos limites de 
uma edificação, destinado à circulação de pedestres. As áreas de circulação externa incluem, mas 
não necessariamente se limitam a áreas públicas como: passeios, calçadas, vias de pedestres, fai-
xas de travessia de pedestres, passarelas, caminhos, passagens, calçadas verdes e pisos drenantes. 
Também inclui os espaços de circulação externa em edificações e conjuntos industriais, comer-
ciais ou residenciais e centros comerciais.

Área de resgate é a área com acesso direto para uma saída, destinada a manter em segurança 
pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, enquanto aguardam socorro em 
situação de sinistro. 
Área de transferência é o espaço necessário para que uma pessoa, utilizando cadeira de rodas,  
possa se posicionar próximo ao mobiliário para o qual necessita transferir-se. 

Figura 98 – Avenida Faria Lima: Foto da autora
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Elemento é qualquer dispositivo de comando, acionamento, comutação ou comunicação.  
São exemplos de elementos: telefones, torneiras intercomunicadores, interruptores, registros, vál-
vulas, botoeiras, painéis de comando, entre outros. 

Figura 98 – Avenida Faria Lima: Foto da autora

Figura 99 –   Texto da lei 9050
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Equipamento urbano são todos os bens públicos e privados, de utilidade pública, destinados à 
prestação de serviços necessários ao funcionamento da cidade, implantados mediante autorização 
do poder público, e em espaços públicos e privados. 
Acessibilidade é a possibilidade e condição de alcance, percepção e entendimento, para a uti-
lização com segurança e autonomia de: edificações, espaço, mobiliário, equipamento urbano e 
elementos.

Acessível é o espaço, edificação, mobiliário, equipamento urbano ou elemento que possa 
ser alcançado, acionado, utilizado e vivenciado por qualquer pessoa, inclusive aquelas com 
mobilidade reduzida. O termo acessível implica tanto acessibilidade física como de comu-
nicação.

Figura 100 –    Avenida Faria Lima: Foto da autora

Figura 102 – Avenida Faria Lima: Foto da autora

Figura 101 – Avenida Faria Lima: Foto da autora
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Área de aproximação é um espaço sem obstáculos para que a pessoa que utiliza cadeira de rodas 
possa manobrar, deslocar-se, aproximar-se e utilizar o mobiliário ou o elemento com autonomia 
e segurança.
Faixa livre é a área do passeio, calçada, via ou rota, destinada exclusivamente à circulação de 
pedestres
Faixa de travessia de pedestres: Sinalização transversal às pistas de rolamento de veículos, 
destinada a ordenar e indicar os deslocamentos dos pedestres para a travessia da via - Código de 
Trânsito Brasileiro.
Piso tátil: Piso caracterizado pela diferenciação de textura em relação ao piso adjacente, destina-
do a constituir alerta ou linha guia, perceptível por pessoas com deficiência visual.

Figura 100 –    Avenida Faria Lima: Foto da autora

Figura 102 – Avenida Faria Lima: Foto da autora

Figura 101 – Avenida Faria Lima: Foto da autora
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Local de reunião: Espaço interno ou externo que acomoda grupo de pessoas reunidas para ati-
vidade de lazer, cultural, política, social, educacional, religiosa ou para consumo de alimentos e 
bebidas.
Piso cromo-diferenciado é o piso caracterizado pela utilização de cor contrastante em relação 
ás áreas adjacentes e destinado a constituir guia de balizamento ou complemento de informação 
visual ou tátil, perceptível por pessoas com deficiência visual.
Tecnologia assistiva: Conjunto de técnicas, aparelhos, instrumentos, produtos e procedimentos 
que visam auxiliar a mobilidade, percepção e utilização do meio ambiente e dos elementos por 
pessoas com deficiência.

Figura 103 – Vila Madalena: Foto da autora

Figura 104 – Vila Madalena: Foto da autora 
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Uso público: Espaços, salas ou elementos externos ou internos que são disponibilizados para o 
público em geral. O uso público pode ocorrer em edificações ou equipamentos de propriedade 
pública ou privada.
Dimensionamento das faixas livres de acordo com fluxo pedestres: Admite-se que a faixa 
livre possa absorver com conforto um fluxo de tráfego de 25 pedestres por minuto, em ambos os 
sentidos, a cada metro de largura. Para determinação da largura da faixa livre em função do fluxo 
de pedestres, utiliza-se a seguinte equação:

            L  =   F   +    Σ i ≥ 1,20
                      K

Onde:
L é a largura da faixa livre;  mínimo 1,20 metros .
F é o fluxo de pedestres estimado ou medido nos horários de pico (pedestres por mi-
nuto por metro);
K = 25 pedestres por minuto;
Σ i é o somatório dos valores adicionais relativos aos fatores de impedância.
Os valores adicionais relativos a fatores de impedância (i) são:
a) 0,45 m junto a vitrines ou comércio no alinhamento;
b) 0,25 m junto a mobiliário urbano;
c) 0,25 m junto à entrada de edificações no alinhamento.

Faixas de travessia de pedestres: As faixas devem ser executadas conforme o Código de Trân-
sito Brasileiro – Lei n.º 9.503, de 23 de setembro de 1977, anexo II item 2.2.2 – Marcas transver-
sais, alínea c. As faixas devem ser aplicadas nas seções de via onde houver demanda de travessia, 
junto a semáforo.

Figura 103 – Vila Madalena: Foto da autora

Figura 104 – Vila Madalena: Foto da autora 
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