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| RESUMO 
 

ROMACHELI, Angélica de Amorim. A (des) construção da caminhabilidade: o boom 

imobiliário e a produção do espaço público em Goiânia (2007-2015). 2018. 454 p. Tese 

(Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. 

Essa tese se propõe a realizar uma reflexão acerca da produção dos espaços públicos urbanos 

na cidade de Goiânia, capital do estado de Goiás. Dedica-se, mais especificamente, aos 

espaços públicos produzidos como uma espécie de “resíduo” da atuação de empresas do 

mercado imobiliário formal, no período que a bibliografia convencionou chamar “boom 

imobiliário” (2007-2015). Neste período, as incorporadoras, mais capitalizadas e 

competitivas, desenvolveram estratégias de desenho que aplicadas aos seus produtos 

permitem “criar localizações”. O processo de “criar localizações” possibilita o aumento 

significativo da margem de lucro dos empreendimentos, na medida em que se pode optar 

por terrenos cada vez mais longínquos. Com a possibilidade de poder buscar áreas fora das 

regiões mais equipadas da cidade, torna-se mais fácil encontrar terrenos mais baratos e/ou 

maiores. Terrenos maiores permitem, ainda, ganhos de escala na medida em que 

possibilitam a produção de um maior número de unidades habitacionais por 

empreendimento, o que também incrementa a rentabilidade. O resultado são entornos 

habitacionais, horizontais ou verticais, localizados à nas margens da área urbanizada, 

marcados pela fragmentação física e pelas estratégias de auto segregação. O espaço público 

se torna amorfo e estéril; e se presta unicamente à circulação motorizada. A caminhabilidade 

é a lente através da qual esse processo de deterioração dos espaços públicos urbanos será 

analisado. Para realizar essa reflexão tomou-se o caminho da pesquisa empírica. Primeiro 

foram escolhidas áreas da cidade, que pudessem representar a variedade das estratégias do 

mercado imobiliário na criação desses novos produtos; e que em consequência permitisse 

avaliar processos distintos de rearranjo no desenho dos espaços públicos.  Foram escolhidas 

primeiramente três amostras, diferentes entre si, e que representassem esse processo. 

Posteriormente foi escolhida uma “amostra de referência”, um bairro considerado 

“caminhável”, que servisse de parâmetro para a análise das demais amostras. Para completar 

o panorama estudado foi acrescentada uma ultima amostra, localizada numa área em que 

se agrupam grandes plantas de varejo, na qual é possível observar uma variação do mesmo 

fenômeno aplicada à empreendimentos comerciais. Estudos com abordagens semelhantes 

foram analisados no sentido de fornecer um rol de variáveis urbanísticas que atuassem sobre 

a caminhabilidade. A partir dessas variáveis foi elaborada uma metodologia de análise que, 

uma vez aplicada às cinco amostras, possibilitou um conhecimento mais detalhado do 

impacto da proliferação dos “enclaves fortificados”, sobre a constituição de um espaço 

público de qualidade e em consequência de uma cidade que priorize o transporte a pé. 

Palavras-chaves: caminhabilidade, boom imobiliário, espaço público. 
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| ABSTRACT 

 
ROMACHELI, Angélica de Amorim. The (de)construction of the walkability: the real state 

boom and the creation of urban public spaces in Goiânia (2007-2015). 2018. 454 pages. 

Doctoral Thesis. Faculty of Architecture and Urbanism - University of São Paulo, São Paulo, 

2018. 

This thesis aims to think about the urban public spaces in city of Goiânia, main city in State 

of Goiás. Specifically, the text treats on the created public realm as a remainder from real 

state companies’ agency, between the years 2007 and 2015, period called by researchers 

as “real state boom”. In this run, incorporating companies, vastly more capitalized and 

competitive, developed strategies for engineering design to create literally concepts of sites 

and lucrative addresses. Creating localizations increases profits to companies, once the 

agencies could search for large and far lands. Seeking this type of realty, far from urban 

community facilities, it is possible to find out cheap and/or large places. Consequently, large 

realties mean more housing units, making possible that companies get more profitability by 

unit. In this way, the result is housing environment, horizontal or vertical, located in suburbs, 

based on the self-segregation and the fragmentation. Thus, these spaces become a 

“shapeless” and ungrateful location, serving merely the cars circulating. The perspective, 

wherewith this process of deterioration will be analyzed, is the walkability. Thereunto, the 

empirical research was chosen. City areas – which have performed the variety of real state 

market strategies and also have permitted distinct reshuffles to design some public spaces   

– were selected and, from them, three samples, different from each other. After that, a 

reference sample of a sector was taken: a walkable sector of community. Added to this, a 

last sample was chosen: a neighborhood where large retailer layouts are clustered and, 

besides, it is possible to observe the same conditions as in commercial companies. 

Furthermore, some studies with similar approaches were analyzed to give us a role of urban 

elements that acts on the walkability. From this, a methodology of analysis was elaborated 

and, after applied to the five samples, this methodology enables a knowledge more detailed 

about the impacts from proliferation of fortified enclaves and its relevance to a public space 

with quality and pursuant to a city that prioritizes a transport by foot.  

 

Keywords: walkability, real state boom, public space 
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 | INTRODUÇÃO 
 

 

Essa pesquisa pretende contribuir com os estudos 

acerca da chamada caminhabilidade1, dedicando-se à 

análise de um tipo específico de entorno urbano que vem 

se multiplicando rapidamente nas cidades brasileiras de 

diversos portes, nas últimas décadas. Esses entornos são 

uma espécie de subproduto de processos correntes de 

autosegregação e fragmentação urbana. Em geral não são 

abordados nas pesquisas acerca da caminhabilidade. 

Segundo Speck (2016), a caminhabilidade pode ser um 

fim ou pode ser um meio, mas também pode ser uma 

medida2. Nesse estudo, a caminhabilidade é encarada 

como uma medida, como um parâmetro capaz de indicar 

a qualidade mínima dos espaços públicos urbanos que, ao 

menos, permitam sua utilização para a circulação a pé3.  

O tipo de espaço público, objeto desse trabalho, 

difundiu-se de maneira mais intensa na última década, 

tendo em vista a velocidade dos processos de modificação 

da paisagem urbana que correspondem ao período do 

                                                           
1 O conceito mais conhecido de caminhabilidade, traduzido do inglês “walkability”, é o elaborado pelo ambientalista 

canadense Chris Bradshaw em seu ensaio “Creating – and using – a rating system for neighborhood walkability towards an 

agenda for “local heroes”, de 1993. Segundo ele, a caminhabilidade é composta de quatro características básicas: um 

ambiente amigável à caminhada (calçadas largas e niveladas, interseções pequenas, ruas estreitas, uma boa quantidade 

de lixeiras, uma boa iluminação e a ausência de obstruções), uma boa quantidade de usos e atividades acessíveis a pé 

(lojas, serviços, empregos, escritórios, lazer e livrarias), um ambiente que modere os rigores do clima (como o vento, o sol 

e a chuva, que permita uma espécie de pausa das atividades sem barulho excessivo, poluição do ar ou sujeira) e uma 

cultura local diversa (capaz de incrementar o contato social e as trocas econômicas).  

2  “O pedestre é uma espécie extremamente frágil, o canário na mina de carvão da habitabilidade urbana” (SPECK, 2016, 

p. 20). O urbanista norte-americano Jeff Speck utiliza-se dessa comparação ao descrever o papel da caminhabilidade como 

medida. O canário era utilizado nas minas de carvão para indicar a presença de gases tóxicos. Se algo acontecia ao canário 

era sinal de que havia risco na mina. Utilizada para pensar a caminhabilidade, essa ideia pretende afirmar que, se algo vai 

mal com o pedestre, isso é indicativo de que o entorno urbano tem problemas. Solnit (2016) utiliza uma imagem semelhante 

embora com um enfoque mais amplo: “Talvez seja melhor imaginar o caminhar como uma ‘espécie indicadora’ para usar 

uma expressão dos ecólogos. A espécie indicadora reflete a saúde de um ecossistema, e sua situação de risco ou redução 

pode ser um alerta precoce de problemas sistêmicos. O caminhar é uma espécie indicadora para vários tipos de liberdade 

e prazeres: tempo livre, espaço livre e atraente e corpos desimpedidos”. 

3 O urbanista dinamarquês Jan Gehl classifica as atividades realizadas nos espaços públicos em atividades necessárias, 

atividades opcionais e atividades sociais. Segundo ele, em ambientes físicos de baixa qualidade, as atividades se restringem 

às necessárias, como é o caso da circulação a pé. Em ambientes de alta qualidade, as pessoas passam a permanecer mais 

tempo e então surgem as atividades opcionais e as sociais. (GEHL, 2013) 
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boom imobiliário (2007-2015) considerando-se em 

especial os aspectos de ordem quantitativa. Também se 

tornou mais amplo na medida em que passou a ser 

apropriado por empreendimentos destinados a diversos 

segmentos de renda7, característica que marcou esse boom 

imobiliário recente. Nesse sentido, a partir de um processo 

de superposição de uma certa quantidade de 

empreendimentos concebidos como “ilhas”8 e isolados do 

entorno urbano, surge uma espécie de espaço público que 

se caracteriza por ser um resíduo da atuação do mercado 

privado de habitação. O resultado é um espaço amorfo, 

sem identidade ou conteúdo e que se presta unicamente à 

circulação motorizada9.  

Esse boom imobiliário recente foi marcado por 

uma atuação mais competitiva e profissional das 

incorporadoras como resultado da abertura de capitais de 

empresas do setor a partir de 200510. Daí em diante, um 

grupo de cerca de 20 empresas de capital aberto buscou 

fazer aquisições e realizar parcerias de modo a viabilizar 

seus cronogramas de investimentos. Sediadas 

principalmente na região Sudeste, em especial em São 

Paulo, essas empresas passaram a atuar em um grande 

número de cidades através das empresas parceiras. Com o 

advento da crise de 2008, o mercado passou por ajustes, 

mas seguiu em franco crescimento. A expectativa em torno 

                                                           
7 Segundo Rufino, nas entrevistas realizadas por ela para seu trabalho, que aborda o boom imobiliário em Fortaleza, os 

próprios agentes do mercado indicaram a expansão regional e a diversificação de segmentos como elementos essenciais 

para a compreensão das dinâmicas do mercado de imóveis no período recente. (RUFINO, 2016) 

8 Amendola e Garay (2000) descrevem o que chamam “sociedade em arquipélago”, utilizando a seguinte metáfora: “Devo 

criar um sistema de ilhas e pontes, de tal maneira que os que vivem possam viver e os demais caiam no mar”. 

9 “La decisión de um peatón de realizar sus desplazamientos habituales en automóvil se traduce por un incremiento por 

pequeño que sea de la congestión, la contaminación, el ruído y la inseguridad vial, lo que, a su vez, conduce a inducir a 

más peatones a cambiar su medio de transporte habitual y realimentar el circulo vicioso del aumento del uso del automóvil. 

Estos círculos viciosos minan lenta e inexorablemente las condiciones en las que se desarollan los medios de transporte de 

menores danos ambientales y sociales e impulsan la espiral de las necesidades de motorización”. (SANZ, 1994, p.7) 

10 A abertura de capital das incorporadoras que se iniciou em 2005 trouxe um novo ritmo para o setor, não só para as 

empresas de capital aberto. Essas empresas passaram a imprimir ao mercado um novo patamar de concorrência. Algumas 

empresas fizeram parcerias e fusões e houve também aquisições. As empresas que continuaram operando à margem desse 

processo também tiveram que se reestruturar para se manter no mercado. 
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da abertura de capitais, frustrada em parte pela pouca 

experiência das empresas no negócio, foi sendo substituída 

por um forte empenho do governo federal em disponibilizar 

recursos, especialmente os destinados à aquisição de 

imóveis que permitiram a solvência dos estoques 

(BORGES, 2017) já construídos e ainda um incremento na 

produção de novas unidades.  

A cidade de Goiânia11, por sua vez, foi lócus 

privilegiado (MOYSES e BORGES, 2009) desse processo, 

hajam vistas as condições particularmente favoráveis da 

economia local, a disponibilidade de terrenos e o custo de 

vida mais baixo12. Ainda, ajustes na forma de distribuição 

dos recursos pelas regiões, tanto no âmbito do PMCMV, 

quanto do SFH (FGTS e SBPE) também ajudaram a criar 

condições favoráveis na região. 

A cidade de Goiânia foi concebida na década de 

1930 para abrigar a capital do estado de Goiás em 

substituição à antiga capital de origem mineradora e 

traçado colonial, a cidade de Goiás13. Símbolo da ascensão 

de novos grupos de poder, a mudança da capital deveria 

representar um ideal de modernidade. Embora as 

condições de isolamento geográfico, a economia ainda 

rudimentar e a diminuta população conferissem pequena 

expressão ao estado, a atmosfera de renovação dos 

primeiros anos da era Vargas trazia grandes promessas 

para a região. O plano de Goiânia foi idealizado por dois 

técnicos articulados a ideais urbanísticos bastante 

                                                           
11 Esse processo se estendeu à região metropolitana, de acordo com estudo de Borges (2017). 

12 Renato de Souza Correa, presidente da ADEMI, em entrevista ao jornal O Popular, em janeiro de 2015. 

13 Originalmente denominada Arraial de Sant’Anna, depois Vila Boa, a antiga capital de Goiás teve sua origem na 

descoberta de ouro pela bandeira do Anhanguera (filho) às margens do Rio Vermelho em 1727. A cidade fica a cerca de 

140 km a norte de Goiânia. 
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avançados para a época: o engenheiro Armando de Godoy14 

e o arquiteto Attílio Corrêa Lima15. 

Esses profissionais articularam estratégias em 

diversas áreas que permitiriam, se fossem completamente 

implantadas, avanços significativos nas comunicações 

regionais (sistema rodoviário, aeroporto e ferrovia), no 

fornecimento de energia, em saneamento, em proteção de 

recursos hídricos e mananciais, no controle da especulação 

imobiliária e na qualidade da habitação, das áreas verdes 

e dos espaços públicos. Embora as taxas de motorização 

fossem muito baixas à época e a tração animal e as 

bicicletas é que cobrissem as distâncias já razoavelmente 

longas, se comparadas à velha capital, as largas avenidas 

arborizadas se prestaram perfeitamente à entrada mais 

efetiva dos automóveis na vida da cidade a partir da década 

de 1960.  

Após a queda de Vargas, afastou-se também o 

interventor Pedro Ludovico, agente político da mudança da 

capital e que havia exercido certo controle sobre a 

ocupação do solo e sobre a expansão urbana (MANSO, 

2001). Logo após o seu afastamento, a vastidão de 

terrenos planos no entorno do núcleo inicial cedeu lugar a 

mais de 100 loteamentos que totalizaram cerca de 120 mil 

lotes. Esses loteamentos pertenciam a proprietários que 

foram adquirindo terras em torno da capital16 ao longo das 

décadas de 1930 e 1940.  

Assim, quando a equipe do arquiteto Jorge 

Wilheim17 iniciou os trabalhos do primeiro plano diretor da 

                                                           
14 Armando de Godoy foi um urbanista atuante da fase pioneira. Publicava artigos, participava de congressos e viajou 

várias vezes ao exterior para estudos. Era, ainda profissional atuante no Distrito Federal (Rio de Janeiro) à época e foi 

fortemente influenciado pelo urbanismo norte-americano (Feldman, 2012). 

15 Attílio Correa Lima fez pós-graduação no Instituto de Urbanismo da Universidade de Paris, 1930. Embora tenha morrido 

precocemente, teve atuação destacada tanto em planos urbanísticos quanto em projetos de arquitetura. 

16 Tanto Jerônimo Coimbra Bueno, interventor à época, quanto Pedro Ludovico tiveram loteamentos de sua propriedade 

aprovados nesse período. 

17 Jorge Wilheim chefiava a equipe de elaboração do plano diretor que contava com a participação do escritório Jorge 

Wilheim Consultores Associados e da empresa Serete S.A. Engenharia. 
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cidade, posterior ao período pioneiro, no final da década de 

1960, cerca de 35 anos após o início da ocupação, o 

negócio do loteamento e venda de terrenos urbanos 

chamou a atenção devido a sua grande lucratividade. Após 

a regulamentação do plano e a posterior aprovação de uma 

lei de loteamentos bastante restritiva, tentativas de controle 

e períodos de expansão frouxa de novos loteamentos se 

alternaram na cidade, com impactos inclusive nos 

municípios do entorno.  

Na produção do boom imobiliário dos anos 2000, 

teve papel importante o procedimento de “criação de 

localizações”. O preço do terreno é um componente 

importante na contabilidade de um empreendimento 

imobiliário, pois no setor além de se comercializar metros 

quadrados construídos, comercializa-se também um lugar 

na cidade. Essa localização dá direito ou não à uma série 

de serviços, oportunidades de trabalho, reconhecimento 

social, aproveitamento do tempo livre e qualidade 

ambiental.  

Tradicionalmente, a localização foi elemento 

definidor para o sucesso de um empreendimento e era 

preciso disputar no mercado os terrenos que atendessem 

as expectativas do público-alvo do empreendimento, o que 

onerava os custos e comprometia a rentabilidade. Ainda 

que esse processo continue vital para o setor, nos últimos 

anos desenvolveram-se processos capazes de “criar 

localizações” artificialmente, o que possibilitou um 

aumento significativo da margem de lucro. 

Como pano de fundo para esse processo, ocorrem 

dois movimentos relevantes: a “universalização” dos 

modos de transporte motorizado18 e a difusão do “medo do 

crime”. O primeiro permite que os compradores de novos 

                                                           
18 É importante ressaltar que, no período correspondente ao boom imobiliário, se processa também um boom 

automobilístico incentivado por isenções e pelas boas condições gerais da economia. No período correspondente ao boom 

imobiliário (2007-2015), a frota de veículos licenciados aumentou 62% e a frota de motocicletas aumentou 71%. 
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imóveis percorram longas distâncias, mesmo nos 

segmentos de renda mais baixa19, em geral mais afetados 

pela disponibilidade de transporte público. Esse processo 

confere uma grande flexibilidade quanto à localização do 

empreendimento no território20. O segundo é a construção 

social, com forte participação da grande mídia, do “medo 

do crime”. As notícias de crimes repetidas à exaustão21 e 

outras estratégias de sensibilização da população, agora 

ampliadas pelas redes sociais, geram uma reverberação 

dos crimes no imaginário social a ponto de a população se 

sentir refém de uma guerra nas ruas. Tudo isso garante 

uma demanda de compradores para empreendimentos que 

invistam em estratégias de segurança como diferencial. Os 

compradores se refugiam voluntariamente nesses 

empreendimentos murados, ainda que para isso precisem 

assumir grandes prejuízos financeiros e de tempo devido 

ao incremento de seus tempos de viagem, visto que esses 

empreendimentos se localizam preferencialmente na 

margem da mancha urbanizada22.  

Os empreendimentos concebidos nesse contexto 

apresentam algumas características em comum. Eles têm 

uma grande liberdade quanto à localização no território, 

influenciada pelos critérios mais flexíveis com relação às 

estratégias de mobilidade urbana adotadas pelos 

compradores. Em consequência disso, as empresas têm 

                                                           
19 Segundo dados da ANTP de 2008, levantados em 43 cidades (entre capitais e cidades com mais de 500 mil habitantes) 

o custo médio de um deslocamento de 7km em transporte público era de R$1,96 e o de um deslocamento em motocicleta 

R$1,46. De acordo com o mesmo levantamento, a julgar pelos custos acessíveis, o maior número de compradores de 

motocicletas, pertenciam às classes C e D (POGETTO, 2008). Entre 2000 e 2010, a frota de motocicletas no Brasil cresceu 

312%. Em 2000, os acidentes com motociclistas representavam 13,5% do universo total, subindo para 32,8% em 2010. 

(WEISELFISZ, 2012) 
20 “Da mesma forma que o elevador tornou possível a existência do arranha-céu, o automóvel possibilitou que os cidadãos 

vivessem longe dos centros urbanos” (ROGERS, 2001, p. 35). 
21 “Um estudo recente dos efeitos da televisão nos adultos de Baltimore concluiu que quanto mais assistissem aos telejornais 

locais, com sua ênfase maciça em matérias sensacionalistas sobre a criminalidade, mais temerosos os moradores se 

sentiam” (SOLNIT, 2016, p. 417). 
22 “La explosión de actividades comerciales, recreativas, industriales y de servicios en las periferias urbanas vinculadas a la 

creación de infraestructuras viarias y aparcamiento, junto al crecimiento residencial suburbano, forman el caldo de cultivo 

de la creciente dependencia respecto al automóvil” (SANZ, 2014, p 1). 
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mais opções de escolha de terrenos com a um custo mais 

baixo. Com mais opções, buscam-se terrenos maiores, o 

que reduz significativamente os custos fixos por unidade, 

como: custo das etapas de planejamento, dos gastos com 

o marketing e vendas, da estrutura do canteiro de obras e 

maquinário, facilita o uso de estratégias de padronização 

da construção, instalação de equipamentos de lazer, 

manutenção das áreas comuns, custos de portaria, além 

do próprio custo do terreno.  

Uma vez que conseguem viabilizar 

empreendimentos com um número maior de unidades, 

investem em uma articulada estratégia de marketing e 

numa variedade de peças de publicidade, devidamente 

amparadas por uma estrutura mínima de lazer e 

convivência nas áreas comuns do empreendimento23. 

Embora não passem de ambientes simples com dimensões 

modestas, essas instalações recebem nomes pomposos e 

passam por um processo enfático de construção simbólica 

pelas peças publicitárias e pela equipe de vendas de 

maneira a conferir status e diferenciação aos 

empreendimentos, o que acaba por sensibilizar os 

compradores.  

Assim cria-se uma espécie de ilha, localizada na 

margem da malha urbanizada, e que deverá ser acessada 

prioritariamente por modais motorizados. Os proprietários, 

reféns do medo da violência, se sentem acolhidos pela 

oportunidade de viver protegidos pelos muros, entre iguais 

e em torno de uma vida comunitária que tem espaço nas 

academias e playgrounds. Nesse contexto, evitar o contato 

com a rua através de muros e um aparato de segurança se 

torna fundamental para o sucesso do empreendimento.  

                                                           
23 Na pesquisa que deu base ao livro “Cidade de muros: crime, segregação e cidadania em São Paulo” realizadas no final 

da década de 1990, Caldeira notou uma baixa utilização das áreas comuns dos empreendimentos habitacionais isolados. 

“O pouco uso das áreas comuns poderia indicar que a presença de todas essas instalações [...] é mais uma marca de status 

do que uma condição necessária para uma vida cotidiana mais gratificante”. (CALDEIRA, 2000, p. 268) 
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Outras características reforçam essa separação do 

espaço público, como: o afastamento dos edifícios em 

relação ao alinhamento24 e a adoção de acessos únicos de 

maneira a facilitar o controle de entrada25. As 

consequências para a qualidade do espaço público 

adjacente são drásticas. Em pequena escala ou em 

pequena quantidade, a cidade mostra-se capaz de 

“contaminar” esses entornos hostis com outros usos e 

alguma vitalidade. Mas, à medida que se forma um 

continuum de vários hectares de espaços públicos 

desvitalizados, ela perde essa capacidade26. 

Outro elemento relevente para o entendimento da 

difusão dos enclaves fortificados27 nesse período foi 

decorrência da chamada “diversificação de segmentos”. A 

diversificação de segmentos democratizou os muros, de 

maneira que a população dos estratos de renda mais baixa 

passou, a exemplo das classes mais altas, a poder se 

“abrigar” da violência urbana e usufruir de uma vida “entre 

iguais”. A grande quantidade de recursos destinados a 

aquisição de imóveis nessas faixas de renda facilitou a 

expansão do chamado “segmento popular”. Apartamentos 

e casas de pequenas dimensões, padronizados, produzidos 

e financiados em grande quantidade constituíram-se em 

lucrativo negócio, transformando fortemente a paisagem 

                                                           
24 Isso é facilitado pela legislação que vê com bons olhos o isolamento dos edifícios e suas potencialidades quanto ao 

conforto ambiental. 
25 O que elimina os “olhos da rua”. (JACOBS, 2000) 
26 Nos levantamentos de campo, foram observadas algumas apropriações desses espaços. Percebeu-se um movimento 

significativo de pessoas que chegam às portarias a pé provavelmente oriundas das paradas de transporte coletivo do entorno. 

Alguns grupos, como funcionários de obras se aglomeravam nas proximidades das portarias. Identificou-se também a 

presença de comércio ambulante normalmente utilizando um automóvel ou pequeno veículo de carga como apoio. Eles 

comercializavam refeições e alguns vendiam mudas de plantas e outros insumos para jardins. 
27 “Todos os enclaves fortificados partilham de algumas características básicas. São propriedade privada para uso coletivo 

e enfatizam o valor do que é privado e restrito, ao mesmo tempo que desvalorizam o que é público e aberto na cidade. São 

fisicamente demarcados e isolados por muros, grades, espaços vazios e detalhes arquitetônicos. São voltados para o interior 

e não em direção à rua, cuja vida pública rejeitam explicitamente. São controlados por guardas armados e sistemas de 

segurança, que impõem as regras de inclusão e exclusão. São flexíveis: devido ao seu tamanho, às novas tecnologias de 

comunicação, organização do trabalho e aos sistemas de segurança, eles são espaços autônomos, independentes de seu 

entorno, que podem ser situados praticamente em qualquer lugar [...] O uso de meios literais de separação é complementado 

por uma elaboração simbólica que transforma enclausuramento, isolamento, restrição e vigilância em símbolos de status”. 

(CALDEIRA, 2000, p. 259) 
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em áreas longínquas da cidade até então à margem do 

mercado. 

A hipótese da pesquisa é a de que a proliferação 

desse tipo de empreendimento venha constituindo entornos 

antipedestre28, o que elimina a possibilidade de se optar 

pela marcha a pé. Dito de outra forma, a proliferação 

desses entornos levou à criação de áreas na cidade em que 

os modais motorizados são a única alternativa de 

transporte, o que agrava ainda mais a automóvel-

dependência29. Os efeitos são sentidos na cidade como um 

todo30. Basta uma breve visita a uma dessas áreas para 

perceber que caminham por ali apenas os que não têm 

outra alternativa.  

Nesse sentido, o que se tornou o desafio da 

pesquisa foi a maneira de mensurar o impacto do fenômeno 

e identificar sobre quais variáveis urbanísticas essas 

modificações tinham operado. Avaliar esse processo, sua 

abrangência, as variáveis envolvidas e seu impacto 

quantitativo na cidade pode constituir um primeiro passo 

na compreensão do retrocesso que eles representam em 

termos de políticas ambientais, de saúde e de mobilidade. 

Pode também ser útil num processo de intermediação entre 

interesses movidos pela lucratividade e o interesse coletivo, 

por meio do estabelecimento de regulamentações 

urbanísticas. 

Uma das questões enfrentadas na pesquisa foi o 

fato de que os estudos acerca da caminhabilidade não se 

aplicam a esse tipo de entorno. Desde o final da década de 

                                                           
28 Entornos antipedestre são entornos urbanos que desincentivam o uso do transporte a pé. 
29 Sanz (2004b), comparando a realidade espanhola à norte-americana, ao tratar da questão da automóvel-dependência, 

afirma “hay um amplio espacio para la generación de dependências em la movilidad de nuestro país”. Ele compara, por 

exemplo, os 23 mil km percorridos de automóvel, anualmente, por cada norte-americano, aos 7.500 km percorridos pelos 

espanhóis.  
30 O artigo “Planejamento de trânsito na contramão do boom imobiliário” publicado num jornal local em 2014, já indicava 

sobrecarga nas vias de acesso às principais áreas de expansão no boom. (RODRIGUES, 2014).   
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1950 moradores de bairros consolidados31 em cidades dos 

países centrais já se mobilizavam contra a demolição de 

habitações ou a desfiguração de parques e praças para a 

construção de autopistas. Na década de 1960 houve 

manifestações de moradores contra a construção da 

Embarcadero Freeway em San Francisco e revoltas em 

guetos negros de diversas cidades norte-americanas contra 

a demolição das habitações e respectiva substituição por 

vias expressas32. E, ainda, na década de 1970, o 

movimento Stop de kindermoord mobilizou moradores de 

toda a Holanda contra as mortes de crianças por 

atropelamento.  

Por outro lado, também no final da década de 

1950 aparecem os primeiros calçadões quase 

concomitantemente em Essen na Alemanha e na pequena 

cidade de Kalamazzo nos EUA. Nos anos 1960 surgem as 

woonerven de Delft, que depois se transformam em política 

de alcance nacional na Holanda. Outro caso é o que 

ocorreu no processo de preparação da cidade alemã de 

Munique para as Olimpíadas de 1972, quando foram 

implantadas uma série de áreas para pedestres. Fato 

análogo ocorreu no Brasil, em 1972, com a implantação 

dos calçadões em Curitiba, no Paraná, que a partir daí se 

espalharam por cidades de diversos portes e em diversas 

regiões.  

Conforme foi se consolidando a agenda ambiental 

entre os anos 1970 e 1990, popularizou-se 

paulatinamente o conceito de “mobilidade sustentável” 

                                                           
31 Nos últimos anos, a face de ativista urbana da jornalista norte-americana Jane Jacobs, autora do influente “Morte e vida 

das grandes cidades norte-americanas”, tem ficado cada vez mais conhecida. Seus embates com o prefeito e empresário 

nova-iorquino Robert Moses inspiraram até uma ópera, “A marvelous order”, em 2016. “Sua primeira batalha contra o 

poder do automóvel de destruir coisas belas começou em 1955 ao receber um panfleto” (LORES, 2016). O panfleto tratava 

de uma mobilização dos moradores do bairro de Greenwich Village contra uma via expressa que cortaria a Washington 

Square, importante praça do bairro. Jacobs continuou a ter uma atuação relevante até a sua morte em 2006. 
32 Segundo Speck (2016), as demolições de habitações para dar lugar a vias expressas nos EUA se concentravam sobretudo 

sobre os bairros das minorias étnicas. Em Washington, o movimento de oposição às vias expressas que cortavam a cidade 

denominou-se “Estradas de brancos através de casas de negros”. 
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baseado na priorização dos modos coletivos e dos modos 

não motorizados. Os sistemas de ciclovias da Holanda e de 

Copenhagen, alvo de importantes investimentos desde a 

década de 1970, tornaram-se referência e o chamado 

cicloativismo ganhou força e visibilidade. 

A mobilidade a pé, embora tivesse papel 

secundário, colheu importantes conquistas – algumas 

advindas das políticas de acessibilidade universal – e 

outras em processos de requalificação urbana, em especial 

em áreas centrais. A empresa Urban Ideas documenta em 

seu site, um movimento de alcance global e de relevância 

quantitativa, de processos de intervenção no espaço do 

pedestre. Esses projetos, de implantação bastante simples 

e de baixo custo, geram grandes ganhos para a qualidade 

de vida no ambiente em que são inseridos. No âmbito 

acadêmico e da gestão pública, multiplicam-se esforços no 

sentido de criar estratégias que possibilitem uma avaliação 

da caminhabilidade, de maneira a subsidiar uma agenda 

pública de intervenções.  

No processo de análise dessas intervenções e das 

metodologias, ficou claro que o ambiente em torno do qual 

orbitam as discussões acerca da caminhabilidade é de 

cidades invadidas pelos automóveis, em que os pedestres 

se equilibram em calçadas estreitas e se arriscam em 

travessias perigosas, mas são essencialmente cidades 

caminháveis33. Tratam-se de entornos coesos, densos, 

multifuncionais, onde as atividades se arranjam a 

distâncias relativamente curtas, onde os espaços públicos 

são definidos pelos edifícios e mantêm com eles fortes 

relações de complementaridade.  

Ao iniciar a pesquisa de campo ficou claro que 

seria necessário um instrumento específico de avaliação. 

Foi necessário, então, antes de proceder ao estudo das 

                                                           
33 Em conformidade com os conceitos aqui adotados. 
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áreas em questão, estruturar uma metodologia de análise 

que pudesse se adequar a esse contexto. Para estruturar a 

metodologia, utilizou-se como referência um manual 

produzido por pesquisadores da Universidade Politécnica 

de Madrid para o governo central espanhol e que foi 

publicado em 2009. Denominado de “La ciudad paseable: 

recomendaciones para la consideración de los peatones 

en el planeamiento, el diseño urbano y la arquitectura” 

(CEDEX, 2009), o manual tem como objetivo criar uma 

referência para a elaboração ou reformulação de planos 

diretores, planos de bairro, projetos de requalificação 

urbana e regulamentos de edificações. O diferencial desse 

manual em relação à vasta bibliografia produzida acerca do 

tema da caminhabilidade é a forma de abordar o problema.  

A abordagem tradicional se dá a partir de uma 

perspectiva do “sistema viário do pedestre” que é a 

calçada: largura, qualidade do pavimento, conforto 

térmico, segurança nas travessias, iluminação e até mesmo 

“animação” ou “atração”34. A abordagem de La ciudad 

paseable  ocorre a partir do desenho da cidade tendo como 

foco mais importante as distâncias urbanas. Segundo 

Lamiquiz (s/d) a cidade caminhável é a “ciudad próxima”, 

ou seja, a cidade caminhável é a cidade capaz de manter 

os diversos usos urbanos distribuídos a curtas distâncias de 

maneira que a circulação a pé possa ser aproveitada em 

sua maior potencialidade35. É a partir da noção de 

proximidade que se deve analisar a relevância de se 

controlar a dispersão urbana, manter densidades mais 

altas, fomentar a sobreposição de usos variados e a 

constituição de uma malha urbana de alta conectividade. 

O outro requisito, a forte articulação do espaço público com 

                                                           
34 Esses elementos aventam uma aproximação com variáveis do entorno urbano. 
35 Pesquisa realizada em Madri, em 2008, sugere que em deslocamentos até 500m 96,8% das pessoas utilizam o 

transporte a pé. Nos trajetos maiores que 1.500m esse percentual cai para 13,3%.  
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o privado, permite dar ao pedestre escala, conforto físico e 

sensorial, atratividade, estímulo e segurança.  

A partir dos parâmetros apontados pelo estudo 

espanhol é que foi estruturada a metodologia de análise 

aqui adotada. A metodologia, contudo, não abrange o 

conjunto das questões relacionadas à caminhabilidade. 

Limitou-se apenas às variáveis físicas do espaço construído 

e, ainda assim, apenas àquelas passíveis de serem 

apreendidas na pequena escala. São variáveis sobre a qual 

os agentes do mercado imobiliário, os projetos 

arquitetônicos, proprietários, comerciantes e a legislação 

urbanística têm grande poder de intervenção. Questões 

relevantes pertencentes a macro escala urbana – como a 

acessibilidade da malha urbana, dinâmicas gerais de oferta 

de emprego e assentamento da população, todas com 

grande impacto na caminhabilidade, não foram abordadas. 

A partir de uma análise geral da produção do boom 

imobiliário em Goiânia, chegou-se a algumas tendências 

principais de atuação que foram assim classificadas: 

verticalização central, verticalização periférica, 

loteamentos fechados36 e condomínios horizontais37. A 

escolha das áreas partiu dessa análise preliminar e buscou 

por entornos que pudessem representar processos mais 

gerais em curso na cidade. Houve uma preferência por 

segmentos em que houvesse uma implantação mais 

massiva desses empreendimentos, o que buscava conferir 

uma maior homogeneidade às amostras.  

Foram escolhidas primeiramente três amostras. A 

primeira, denominada amostra Negrão de Lima, abrange 

predominantemente um bairro de morfologia tradicional 

localizado nas proximidades da área central em que se 

concentram vários empreendimentos denominados 

                                                           
36 Regidos pela lei de loteamentos, lei federal no 6.766/79. 
37 Regidos pela lei de incorporação, lei federal no 4.591/64. 
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“condomínios-clube” destinados a estratos de renda média 

baixa. A segunda denomina-se amostra Jardins do Cerrado. 

Trata-se de parte de um empreendimento de grande porte 

constituído por um conjunto de pequenos condomínios 

fechados, destinados a estratos de renda baixa. A terceira 

é a amostra Jardins Valência, composta por conjunto de 

dois loteamentos fechados da geração mais recente, 

voltados a estratos de renda média e média alta. 

Para proceder ao recorte das amostras, utilizou -se 

o raio caminhável38 de 500m que, simplificado, resulta 

numa amostra quadrada de 1km por 1km. A ideia é de que 

esse recorte, além de constituir uma “unidade de 

caminhabilidade”, se utilizado de forma sistemática, 

permite obter indicadores que possam ser comparados. Na 

medida do possível, a representação gráfica dos 

indicadores levantados foi normatizada de maneira a 

também permitir comparações visuais. Buscou-se ainda a 

produção de indicadores quantitativos que facilitassem 

esse processo. Como não havia critérios consagrados na 

bibliografia que pudessem servir de referência para o 

estudo, adotou-se a estratégia de criar referências internas 

à pesquisa. Para isso, foi incluída na pesquisa uma 

“amostra de referência”, colhida num bairro central, 

caminhável (amostra Setor Oeste) com tamanho igual às 

outras amostras, de maneira a constituir uma espécie de 

unidade de caminhabilidade de referência.  

A quinta e última amostra enfoca uma área com 

forte presença de “enclaves fortificados” de uso comercial. 

Nessa área, estão implantados um shopping de escala 

regional, dois hipermercados e outras grandes lojas de 

varejo especializado. Essa amostra foi incluída com o 

                                                           
38 A literatura norte-americana consagrou como um raio caminhável ¼ de milha, cerca de 402 metros. A referência mais 

antiga ao raio caminhável é o diagrama da unidade de vizinhança de Clarence Perry de 1929. Mais recentemente essa 

“unidade caminhável” recebeu o nome de pedestrian shed (STEUTEVILLE, 2017). GEHL (2010) e Instituto Mobilidade 

Verde (2015) usam a referência de 500 m.  
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objetivo de oferecer uma compreensão do mesmo 

fenômeno de avanço de empreendimentos isolados, mas 

nesse caso aplicados a entornos não residenciais. A 

proliferação desse tipo de empreendimento comercial ao 

longo do sistema viário básico acontece de maneira 

complementar à difusão dos empreendimentos 

habitacionais isolados. Em Goiânia houve, no período do 

boom imobiliário, também um avanço significativo desse 

tipo de empreendimento.  

Embora as diversas partes da pesquisa tenham 

muitas vezes sido executadas de maneira concomitante e 

tenham havido idas e vindas, o relatório corresponde ao 

processo básico de estruturação da mesma. No capítulo 1, 

foram discutidas questões de ordem mais geral acerca do 

espaço do pedestre, tendo como ponto referência o 

processo de avanço da motorização nas cidades. Relata o 

processo de adaptação das cidades aos automóveis e as 

perdas para o transporte a pé. Descreve o processo de 

conversão do automóvel ao papel de protagonista no 

desenho dos espaços urbanos e nas políticas públicas 

através de estratégias articuladas por empresas do setor. 

Trata ainda do papel do pedestre na mobilidade analisando 

estatísticas de viagens e a problemática gerada por um 

descaso sistemático com a questão.  

No capítulo 2, as discussões focam os elementos 

que fundamentaram a pesquisa empírica. Apresentam-se 

as variáveis urbanísticas capazes de impactar a 

caminhabilidade e posteriormente são analisadas algumas 

metodologias de mensuração da caminhabilidade. Ao final, 

é descrita a metodologia proposta a ser adotada na análise 

das amostras.  

O capítulo 3 se dedica à compreensão sobre as 

dinâmicas da produção imobiliária que vêm se constituindo 

sobre o território goianiense desde o processo de mudança 
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da capital na década de 1930. A compreensão desse 

processo serve como pano de fundo para o entendimento 

das dinâmicas atuais. Discute o processo de mudança e 

seu papel modernizador, os ideais dos técnicos envolvidos 

com o projeto e o posterior protagonismo dos loteadores. 

Apresenta uma discussão geral acerca do contexto em que 

se deu o boom imobiliário recente (2007-2015) e, 

posteriormente, busca mapear as condicionantes que 

moldaram o processo local. Realiza também uma análise 

geral da produção do período, buscando identificar lógicas 

e estratégias de ação e as características dessa produção.  

O capítulo 3 apresenta ainda um Tópico Especial 

que trata do Setor Sul. O Setor Sul foi um bairro concebido 

na década de 1930 sob forte influência do subúrbio-jardim 

norte-americano de Radburn (1928), que havia causado 

forte impressão no engenheiro Armando de Godoy quando 

esteve em visita aos EUA. O projeto que se autointitulava 

“cidade da era do motor” apresenta um esquema radical 

de separação de tráfego em que o pedestre se desloca por 

um conjunto de áreas verdes no interior do quarteirão. O 

projeto tornou-se uma referência na época e, embora a 

separação radical de tráfego seja hoje questionada, é 

constantemente citado por estudos que abordam a questão 

do ambiente do pedestre (SOUTHWORTH, 2005; CEDEX, 

2009; GEHL, 2010; GEHL, 2013). 

O capítulo 4 apresenta a pesquisa empírica 

propriamente dita. Contextualiza as amostras, descreve os 

procedimentos de pesquisa e apresenta cada um dos 

indicadores obtidos realizando um estudo comparativo. São 

apresentados dados quantitativos e o material gráfico 

produzido com estratégias que permitem a comparação 

visual dos diversos elementos analisados. Por fim, a síntese 

dos indicadores subsidia as considerações finais. 
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| CAPÍTULO 01 
ALGUMAS CONSIDERAÇÕES ACERCA DO PEDESTRE NAS CIDADES  

1.1 A CHEGADA DO AUTOMÓVEL E A REESTRUTURAÇÃO DA VIDA URBANA 

 

 

Los peatones y peatonas somos un invento del 

automóvil. (SANZ, 2012, p 1) 

 

 

Por milênios, as cidades se organizaram a partir 

das limitações da marcha a pé (fig. 2). Os núcleos urbanos 

cresceram então, mais ou menos, compactos e as 

atividades se misturavam de forma que a vida cotidiana 

pudesse ser resolvida caminhando. As ruas eram uma 

grande mistura. Em meio aos pedestres39, circulavam os 

animais de carga e os veículos de tração animal, além de 

uma série de atividades diferentes da circulação como o 

trabalho, a sociabilização e as brincadeiras infantis (fig. 1).  

 

                                                           
39 Pedestre. [Do lat. Pedestre] adj. 2 g 1. Que anda ou se acha a pé. 2. Que se faz a pé. 3. Fig. Humilde, modesto. (NOVO 

AURÉLIO SEC. XXI, 1999) 

Figura 1 - Hester Street em Manhatann no Lower East Side em 1912.  
Fonte: STRAMBERG, 2015 (Maurice Branger/Roger Viollet/ Getty Images) 
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Em meados do século XIX, cidades como Madri, 

então com 500 mil habitantes, Nova York com 750 mil 

habitantes, Paris com um milhão e Londres com mais de 

dois milhões se organizavam quase que exclusivamente a 

partir do transporte a pé40. (CEDEX, 2009). Só no final do 

século XX o surgimento dos bondes elétricos, das estradas 

de ferro e das primeiras linhas de metrô41 passou a 

imprimir uma nova dinâmica ao funcionamento das 

cidades.  

 

  

Em suas versões coletivas, essas modalidades de 

transporte continuavam a imprimir às cidades um 

crescimento em núcleos compactos ao redor das estações. 

Datam dessa época os primeiros subúrbios de Londres, que 

começaram a ser implantados mesmo antes do influente 

“Garden Cities of Tomorrow”44 (1902), de Ebenezer 

Howard e do grande esforço em pensar o crescimento 

urbano por meio de um processo de desconcentração, que 

fariam os arquitetos nas décadas seguintes. 

Tratavam-se de subúrbios voltados para a massa 

trabalhadora londrina, concebidos em torno das estações 

de trem, metrô ou bonde elétrico. Em 20 anos, a área de 

                                                           
40 “Cidades mais antigas quase sempre cresciam em torno do rastro dos pés: trilhas, esquinas, caminhos, entroncamentos, 

cruzamentos. Essas cidades seguiam os padrões inerentes aos pés, em vez de plantas desenhadas pelos olhos” (HILLMAN, 

1993, p. 55) 
41 Algumas das primeiras linhas de metrô foram: Londres (1863), Paris (1900), Berlim (1902) e Nova York (1904). 
44 O título original era “To-morrow: a peaceful path to real reform” (1898), mas a publicação ganhou notoriedade a partir 

de sua segunda versão. Alguns estudiosos atribuem à mudança de título parte da confusão acerca do conteúdo da teoria de 

Howard. 

Figura 2 - Linha do tempo: as cidades x a presença do automóvel na cidade.  
Fonte: Elaboração da autora. Desenho: Yoshida, 2017.  
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Londres triplicou sempre articulada ao transporte sobre 

trilhos. As novas tecnologias permitiram a desconcentração 

da cidade, visto que, onde quer que os trilhos se 

instalassem a terra se valorizava, dando início ao processo 

de ocupação urbana. 

 

O mesmo aconteceu nos Estados Unidos, onde os 

primeiros subúrbios clássicos Llewellyn Park [1853] em 

Nova Jersey, Lake Forest [1856] e Riverside [1869] nos 

arrabaldes de Chicago e Forest Hills Gardens [1909] em 

Nova York – foram planejados ao redor de estações 

ferroviárias. (HALL, p 327) 

 

Os automóveis chegaram aos poucos e, de início, 

pouco alteraram a rotina das cidades. Na medida em que 

se avolumaram e passaram a desenvolver velocidades mais 

altas passaram a se impor no espaço público. “Pequeñas 

renuncias han reconfigurado física y mentalmente las 

ciudades” (FERNANDEZ, 2016, p. 1 – grifo nosso). 

Primeiro, houve uma redefinição do espaço da via. Aos 

poucos, os pedestres foram sendo impelidos em direção às 

fachadas dos edifícios até que quase não sobrasse mais 

espaço para passar, de modo que ao mesmo tempo os 

automóveis ganhavam o centro da via.  

Quando o traçado das acanhadas cidades 

tradicionais se transformou em um obstáculo para esse 

novo modo de circulação, passou-se ao desenho de novas 

áreas da cidade já concebidas a partir dessa referência 

(fig.3). 

Es entonces cuando se da un paso más: se rompen las 

estructuras tradicionales de la ciudad y se busca un 

espacio urbano adaptado totalmente al coche. [...] En 

esta batalla para la adaptación de la ciudad al coche 

siempre encontramos como justificación el progreso. 

(SANZ, 2014, p. 4) 



50 

  

Embora estivesse sendo fabricado desde o final do 

século XIX, o automóvel permanecia, devido a seu alto 

custo, restrito às classes de renda mais altas, que podiam 

fazer frente a esse investimento. Só com os esforços de 

Henry Ford para produzir carros em massa é que a era do 

automóvel efetivamente teve início e o carro se tornou o 

“cavalo da família”, como ele pretendia. 

 

Só com a revolução levada a cabo por Henry Ford no 

circuito magnético de suas oficinas em Highland Park 

em 1913, é que as técnicas de produção – 

desenvolvidas todas, por outros em outros lugares, mas 

aqui devidamente conjugadas – tornaram o carro mais 

acessível às massas. (HALL, 2007, p. 327) 

 

 

Figura 3 - Com a chegada do automóvel 
uma outra escala diferente das pessoas se 

imprime ao desenho e construção das 
cidades.  

Fonte: www.magnoliabox.com (Ilustração 
de Jonathan Swift/As viagens de Gulliver 

de 1864) 
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Ainda na década de 1920, o automóvel já havia 

reconfigurado as cidades e o modo de vida norte-

americanos. Em 1927, já havia nos Estados Unidos um 

automóvel para cada duas famílias. Os congestionamentos 

eram um problema, a ponto de algumas cidades cogitarem 

proibir a circulação de veículos nas áreas centrais. Já nessa 

época os empresários Sears Roebuck e Montgomery 

Ward46 planejaram suas primeiras lojas suburbanas 

concebidas em função do automóvel. E por tudo isso, no 

censo de 1930 os subúrbios já haviam crescido mais que 

a cidade-base47.  

Sistemas de transporte público de cidades como 

Detroit e Los Angeles já registravam quedas nos números 

de passageiros e perdas nos lucros. A construção dessas 

cidades passou a ser regida então por uma nova lógica: a 

escala do automóvel. 

O rápido desenvolvimento do automóvel individual 

trouxe um lucro tal de rendimento de velocidade, 

flexibilidade e autonomia dos transportes, que se impôs 

muito rapidamente e fez com que parecesse normal 

organizar a cidade a partir desta circunstância. 

(ASCHER: 2010, p 18). 

 

De início, a inadequação das vias de circulação 

gerou dificuldades à popularização do automóvel. A partir 

do modelo da parkway48, Nova York construiu na década 

de 1930 o que pode ser considerada a primeira 

autoestrada do mundo, a Henry Hudson Parkway. Essas 

obras eram bem recebidas por arquitetos e planejadores 

que viam nas rodovias uma oportunidade de se constituir 

uma rede de pequenas cidades com alta qualidade de vida 

e contato com a natureza.   

                                                           
46 Ambos fundadores de grandes redes de varejo, os empresários Sears Roebuck e Montgomery Ward, ampliaram seus 

negócios ao se dedicar às grandes lojas suburbanas. Esse tipo de estabelecimento é hoje responsável por 60% dos negócios 

no varejo norte-americano.  

47 Numa proporção de 39% para 19% (HALL, 2007) 

48 “Empregada pela primeira vez por Olmsted em seu projeto para o Central Park de Nova York em 1858, a parkway fora 

largamente utilizada pelos arquitetos paisagistas no planejamento de parques e novas áreas residenciais em cidades 

totalmente dessemelhantes como Boston, Kansas City e Chicago”. (HALL, 2007, p. 330) 
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Foi na Alemanha de Hitler que se constituiu o 

primeiro sistema rodoviário do mundo. Na época, a taxa de 

motorização europeia era bastante baixa, sendo de um 

automóvel para cada dez famílias. Baseado em planos 

preexistentes, Hitler iniciou a construção das Autobahnen 

como uma solução para o desemprego e como estratégia 

militar. O ritmo de construção foi acelerado. Em 1934 a 

construção das rodovias empregava 250 mil trabalhadores, 

já nesse ano haviam 600 milhas de estradas construídas, 

em 1938 havia 1.900 milhas e 2.400 milhas ao se iniciar 

a guerra. 

Durante a grande Depressão e a Segunda Guerra 

Mundial, as vendas de automóveis e de moradias nos 

subúrbios, nos EUA, mantiveram-se em níveis baixos, mas 

logo após a guerra os subúrbios voltaram a crescer ainda 

mais vertiginosamente. “Os subúrbios do pós-guerra eram 

diferentes dos anteriores, entretanto. O chamariz dos 

subúrbios do pós-guerra era principalmente o preço”. 

(RYBCZYNSKI, 1996, p.176). Muitos quilômetros 

quadrados de áreas rurais decadentes deram lugar a casas 

unifamiliares padronizadas vendidas a baixos custos. Os 

bairros se tornaram mais espalhados e maiores. 

Levittown49, por exemplo, chegou a ter 80 mil habitantes. 

E o tamanho era importante hajam vistas as operações de 

padronização das construções que permitiram a redução de 

custos, de maneira que na década de 1950, os subúrbios 

cresceram dez vezes mais que as cidades-base. Todo esse 

processo recebeu grande quantidade de recursos públicos 

do governo central norte-americano.  

 

 

 

                                                           
49 Levittown (Long Island, NY) é um bairro emblemático dessa nova geração de subúrbios norte-americanos. Foi construído 

por Abraham Levitt e seus filhos Willian e Alfred. A construção de Levittown foi iniciada em 1948 baseada na produção em 

série, divisão do trabalho, projetos e lotes padronizados e uso de novos materiais e ferramentas. (HALL, 2007) 
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As grandes construções de Moses em Nova York e 

arredores nos anos 1920 e 30 serviram de ensaio para 

a reconstrução infinitamente maior de toda a tessitura 

dos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial. As 

forças motrizes dessa reconstrução foram o 

multibilionário Programa Rodoviário Federal e as vastas 

iniciativas habitacionais da Administração Federal de 

Habitação. Essa nova ordem integrou o conjunto da 

nação num fluxo unificado cuja força vital era o 

automóvel. Concebia as cidades principalmente como 

empecilhos ao fluxo de tráfego e como depósitos de 

moradias inferiores e bairros decadentes dos quais os 

norte-americanos deveriam fazer o possível para fugir. 

(BERMAN, 2005, p. 346) 

 

 

 

 

 

Figura 4 -  Foto Teatro Michigan, série 2008-2009, da exposição “Detroit Disassembled” do fotógrafo Andrew Moore. O 
teatro Michigan(1929) na área central de Detroit transformou-se como tantos edifícios históricos num estacionamento. 

Ironicamente foi construído no local das primeiras oficinas de Henry Ford. Hoje é um símbolo dos impactos negativos do 
automóvel na cultura norte-americana e da decadência da cidade de Detroit. 

Fonte:http://revistacasaejardim.globo.com/Revista/Common/0,,EMI319688-16938,00 
TEATRO+VIRA+ESTACIONAMENTO.html 
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Entre 1945 e 1975, a Europa suplantou os EUA 

como fabricante de automóveis. A popularização do 

automóvel afetou profundamente as cidades e os modos de 

vida tradicionais. Embora a motorização tivesse demorado 

a se consolidar, as cidades europeias também foram 

fortemente submetidas à influência do transporte individual 

motorizado como estratégia prioritária de mobilidade. 

Novos bairros na periferia das cidades também atrairiam 

um relevante contingente de população. “O carro foi, 

portanto, na Europa como em sua primeira pátria, um 

agente de suburbanização. O que veio antes a galinha 

suburbana ou o ovo automobilístico, é impossível dizer”. 

(HALL, 2007, p. 372) 

 

1.2. PRIMEIROS PASSOS DO AUTOMÓVEL NO BRASIL 

 

O primeiro automóvel chegou ao Brasil em 1893, 

pelas mãos de Henrique Dumont, pai de Santos Dumont. 

Até a Primeira Guerra, o Brasil só importava automóveis 

montados. Em 1919, a Ford instalou uma fábrica no Brasil, 

num armazém na Rua Florêncio de Abreu em São Paulo 

(fig.5), onde montava o Ford T (conhecido como Ford 

bigode). Em 1925, a GM também instalou uma filial no 

bairro do Ipiranga em São Paulo. Em 1938, foi inaugurada 

por Getúlio Vargas, a Fábrica Nacional de Motores (FNM), 

dedicando-se ela inicialmente à fabricação de motores para 

os aviões da Força Aérea Brasileira (FAB) e do Correio 

Aéreo Nacional. Mais tarde em 1949, tornou-se uma 

empresa de economia mista e passou a montar caminhões.  

Durante a Segunda Grande Guerra começa a se 

estruturar uma indústria nacional de autopeças devido à 

dificuldade de importação de peças de reposição. Em 

1952, Getúlio Vargas criou a Comissão de 

Desenvolvimento Industrial (CDI) coordenada pelo 
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almirante Lúcio Meira, considerada o embrião da indústria 

automobilística. 

 

 

 

A criação da Companhia Siderúrgica Nacional 

(CSN) em 1941 e da Petrobrás em 1951 são passos 

estruturais para a consolidação de uma indústria 

automobilística nacional. No ano de 1956, Juscelino 

Kubitscheck (figs. 6 e 7), deu o passo que é considerado 

um marco para a indústria automobilística nacional, a 

criação do Grupo Executivo da Indústria Automobilística 

(GEIA). “Durante o governo JK, o Brasil tornou-se o 10o 

produtor mundial de veículos, o 5o maior produtor de 

caminhões e o 1o produtor de ônibus”. (SILVA, p. 24).  

  

 

Figura 5 -  Modelos Ford T em frente à linha de montagem da empresa no Brasil, inaugurada em 1921. 
Fonte: https://quatrorodas.abril.com.br/noticias/a-pre-historia-da-industria-automobilistica-no-brasil 
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Figura 7 - Juscelino Kubitschek dirige um caminhão aberto na fábrica da Mercedes em 
1956.   

Fonte: https://caminhoes.salaodocarro.com.br/revista/comemoracao-de-2-milhoes-
veiculos-comerciais-vendidos-pela-mercedes-benz.html 

Figura 6  - Juscelino Kubitscheck apresenta a estrutura rodoviária que compõe o Plano 
de Metas. Fonte:  http://m.memorialdademocracia.com.br/card/nacional-

desenvolvimentismo/4 
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O gráfico 1, apresenta os dados da Associação 

Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores 

(ANFAVEA) relativos ao licenciamento de veículos, a partir 

da criação da instituição em 1956. No gráfico podem ser 

lidos os períodos de expansão e de retração do setor. 

Segundo Silva (2011), o pico de licenciamento de novos 

veículos nos anos 1970 corresponde à entrada do carro a 

álcool no mercado, em decorrência da crise do petróleo. 

Entre 1994 e 1998, outro pico equivale à estabilização 

financeira decorrente do Plano Real e, a partir de 2008, à 

redução da alíquota do IPI. As imagens abaixo (figs. 8,9 e 

10) ilustram os primeiros anos do processo de motorização 

e seus reflexos nas cidades.  
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Gráfico 1 - Veículos licenciados ano 1957- 2017. Séries históricas ANFAVEA, 2018.  
Fonte: Elaboração da autora. 
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Figura 9 - Criança, homem e vendedor na rua - década de 40. Foto: Hildegard Rosenthal.  
Fonte: http://saopaulosao.com.br/conteudos/outros/1667-s%C3%A3o-paulo-antiga-tinha-organiza%C3%A7%C3%A3o-e-

classe-tipicamente-europ%C3%A9ia.html# 
 

Figura 8 - Rua João Brícola entre 1915 e 1920, retratada por Aurélio Bacherini 
Fonte: http://revistacrescer.globo.com/Revista/Crescer/0,,ERT66732-15565,00.html 
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1.3 A FORÇA ECONÔMICA E SIMBÓLICA DO MODELO AUTOCÊNTRICO 

 

1.3.1 ASPECTOS GERAIS 

 

 

A grande importância do automóvel no modo de 

vida contemporâneo pode ser parcialmente explicada pela 

enorme relevância econômica do setor50. Além dos 

fabricantes, estão envolvidos os setores de autopeças, 

combustíveis, seguradoras, financeiras, construtoras de 

estradas e viadutos, fornecedores de insumos e outros (fig. 

15). “Exploração, refinamento e comercialização do 

petróleo, com as extensas e significativas redes de 

distribuição são, na verdade, a parte mais importante na 

disputa pelo poder no mundo”. (MARICATO, 2011, p. 

176). Várias das maiores empresas do mundo estão no 

                                                           
50 Sanz (1994) chama a atenção para a presença de um lobby em torno dos interesses do automóvel. É interessante notar 

a articulação que ele estabelece com os interesses do mercado imobiliário. “La construcción de autopistas representa no 

solo um negócio por si mesmo, sino la oportunidad de abrir y desarollar otros muchos, incluso más suculentos con el 

inmobiliário a la cabeza”. (SANZ, 1994) 

Figura 10 - Elevado Costa e Silva, década de 1970 
Fonte: https://ano70.com.br/cidade-de-sao-paulo-anos-70/ 

https://ano70.com.br/cidade-de-sao-paulo-anos-70/
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negócio de fabricação de automóveis ou de petróleo. Como 

se tratam de grandes empresas multinacionais a maior 

parte dos recursos migra para os grandes centros 

financeiros, deixando uma pequena parte nas economias 

locais (fig. 16).  

A propaganda também tem papel essencial na 

construção da automóvel-dependência (figs 13 e 14). 

Velocidade, liberdade e virilidade51 são vendidas em 

elaboradas peças de publicidade52. A indústria 

automobilística é um dos maiores anunciantes do mercado 

nacional, utilizando-se de verbas altíssimas aplicadas na 

mídia de massa, sobretudo na televisão. 

O automóvel está no centro de vultosos investimentos 

mercadológicos e publicitários e é protagonista de 

anúncios e filmes de alta qualidade que associam o 

desejo individual de liberdade, velocidade e status social 

a uma máquina que tem o poder de reduzir o tempo e o 

espaço. (STEVENS, 2013, p.20) 

 

A agressiva estratégia de propaganda dos 

automóveis tem efeito inclusive nos índices de acidente por 

abuso de velocidade, em especial entre os homens jovens. 

Em países como os EUA e Austrália, apesar dos 

investimentos massivos em segurança, as mortes no 

trânsito nessa faixa seguem altas devido à força da cultura 

do automóvel e da velocidade53 nesses países. Embora 

essas dinâmicas sejam velhas conhecidas estão longe de 

cercear as estratégias de atuação do setor automobilístico. 

 

¿Como es posible que la industria siga produciendo 

vehículos con unas características de diseño, de 

potencia, de aceleración, de velocidad más allá de lo 

que es legítimo y legal en nuestras calles y carreteras? 

(SANZ, 2009, p. 2). 

 

                                                           
51 “A propaganda de carros continua oferecendo virilidade e glamour, enquanto entrega congestionamento, estresse, doenças 

e aquecimento global”. (SERVA, 2016, p.1) 
52 “La fuerza gigantesca del automóvil reside en su perfecta sintonía con el entramado cultural e ideológico que sustenta a 

las sociedades industrializadas”. (SANZ, 1994, p.9) 
53 “Enquanto determinarmos desenvolvimento por aumento, por uma medida quantitativa, em vez de por uma distinção 

qualitativa, caímos na armadilha da velocidade, mais rápido é igual a melhor”. (HILLMAN, 1993, p. 61) 
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Boa parte do sucesso comercial do automóvel se 

deve ao fato de que uma parte dos custos de dirigir não são 

pagos pelo motorista. Estruturas por onde circular, 

estacionar, custos ambientais e de saúde pública são pagos 

coletivamente. “Enquanto os benefícios resultantes da 

utilização do automóvel são exclusivamente apropriados 

por uma minoria, as consequências negativas produzidas 

são compartilhadas”. (DUARTE, 2006, p. 23) 

Uma vez que tem acesso a essas benesses 

gratuitamente, os motoristas resistem quanto a qualquer 

tentativa de aproximar os custos de dirigir de seus custos 

reais. Também são impopulares iniciativas em que se 

constrange a vontade dos proprietários de automóveis 

acostumados a uma “terra de ninguém”, como no caso em 

que a prefeitura de Bogotá passou a controlar o 

estacionamento de veículos nas calçadas. “Estou seguro de 

que nenhuma constituição inclui o direito ao 

estacionamento”. (PENALOSA, 2014)  

Mesmo os custos de dirigir que devem ser pagos 

pelo proprietário, como os custos do financiamento, a 

desvalorização do automóvel (20% a.a.), impostos (2,5% 

a.a.), seguro (4% a.a.) e manutenção (3% a.a.) são em 

geral desconhecidos ou subestimados54 em razão das 

vantagens simbólicas de dirigir55.  

 

 

                                                           
54 Serva (2016) no artigo intitulado “Carro, o pior investimento do mundo” afirma que o custo de dirigir é de cerca de 30% 

do valor do automóvel por ano. Serva soma a esse dado, o fato de que a utilização do automóvel não passa de 2 horas por 

dia, na média. Esse panorama levou a empresa financeira norte-americana Morgan Stanley, a chamar o automóvel de “o 

ativo mais mal utilizado do planeta”. 
55 “Si el automóvil es un objecto de por si deseado, que sentido tiene medirlo por el mesmo rasero que otros medios de 

transporte, ¿que no exercen esa fascinación? Si su simple posesion origina desfrute y admiración, si el tiempo de condución 

es tiempo de placer y no de trabajo, no parece justificado atribuir todos sus costes a función de medio de transporte”. 

(NAREDO in SANZ, 1994, p. 6) 
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Figura 15 e 16 - Fabricantes automotivos   
Fonte: ttps://direitosurbanos.files.wordpress.com/2012/07/ic_city_graph_large.jpg  

 
 

Figuras 11 e 12 -   A crise imobiliária norte-americana atingiu fortemente as famílias dos subúrbios já impactadas pelos 
grandes gastos com a mobilidade motorizada 

Fonte: https://direitosurbanos.files.wordpress.com/2012/07/ic_city_graph_large.jpg 
 

-  
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Para Bradshaw (1993), um dos impactos 

relevantes da priorização do automóvel são as mudanças 

na estrutura dos negócios urbanos. Para ele, com a 

popularização do automóvel, as pessoas abandonam a 

escala local em detrimento das escalas mais amplas como 

a de bairro ou a urbana. Assim as atividades que se 

realizariam em pequenos estabelecimentos migram para 

centros maiores onde estão concentrados os grandes 

negócios. “At its heyday, the corner store was the block’s 

refrigerator56” (BRADSHAW, 2008). O fortalecimento 

desses negócios, por sua vez, compromete a vida dos 

pequenos negócios locais. 

Em Amsterdã, os urbanistas locais apontam um 

processo de adaptação do comércio às compras mais 

frequentes e realizadas em pequena escala, conforme 

avançava a estrutura cicloviária nos últimos 40 anos 

(HEMEL in SHORTO, 2011, p. 2). Na crise imobiliária 

norte-americana de 2008, incidiram fatores relativos aos 

custos da vida e da mobilidade nos subúrbios. Depois de 

seguidos aumentos no preço dos combustíveis, as famílias 

sobrecarregadas optaram por não pagar suas hipotecas e 

entregar suas casas aos bancos (figs. 11 e 12). “Não é de 

se estranhar, portanto, que o epicentro das penhoras tenha 

ocorrido nos arredores das cidades quando o preço da 

gasolina explodiu e a bolha imobiliária estourou” (SPECK, 

2016, p. 38). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
56“No apogeu [quando existiam menos carros], a loja da esquina era a geladeira”. (BRADSHAW, 2008)  
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1.3.2 A BATALHA PARA ESTABELECER A PRIMAZIA DO AUTOMÓVEL  

 

 

Automobiles had to win the battle for hearts and minds 

before they could take over streets where people had 

once swarmed57. (HSU, 2012, p. 1) 

 

Quando os automóveis iniciaram sua entrada nas 

cidades, sofreram uma reação negativa devido à 

periculosidade e aos acidentes. O processo de promover o 

automóvel ao centro da cena da mobilidade urbana foi 

construído por agentes do setor após essa rejeição inicial. 

O conhecido caso de amor dos norte-americanos com os 

automóveis58, muito divulgado pelo cinema e pela 

televisão, tornou-se marca distintiva da cultura do país. 

Seria natural, portanto, olhar as cidades norte-americanas 

e ver os enormes estacionamentos que tomam quarteirões 

inteiros e os grandes entroncamentos viários.  

O historiador norte-americano Peter Norton da 

Universidade da Virgínia pesquisou as origens do “love 

affair” dos norte-americanos com os automóveis. Ele 

encontrou provas documentais em jornais, processos 

judiciais e outros de que a sociedade norte-americana do 

início do século 20 rejeitava os automóveis.  

 

Automobiles were often seen as frivolous playthings, 

akin to the way we think of yachts today (they were often 

called pleasure cars). And on the streets, they were 

considered violent intruders59. (STROMBERG, 2015, p. 

2). 

 

  

 

                                                           
57 “Os automóveis tiveram que ganhar as batalhas por corações e mentes antes de assumir o controle das ruas, já apinhadas 

de pessoas”. (HSU, 2012, p. 1) 

58 Essa ideia foi cunhada, em 1961, num programa de TV exibido nacionalmente chamado “Du Pont Show of the Week”. 

Neste programa o popular humorista “Groucho” Marx referia-se ao seu automóvel (chamado Lizzie) como uma garota com 

quem mantinha um “burning love affair” e que embora houvessem alguns problemas como em qualquer relacionamento, 

não podia viver sem ela (é provável que esse “problema” inevitável se referisse as mortes no trânsito). É interessante 

mencionar que o patrocinador do programa, a DuPont mantinha na época cerca de 23% das ações da General Motors. 
59 “Os automóveis eram vistos frequentemente como brinquedos frívolos, sendo chamados naquela época de [algo similar 

em português a] “carros de desfrute” [por falta de tradução adequada], exatamente como nós pensamos sobre iates na 

atualidade. E, nas ruas, eles eram considerados intrusos violentos. (STROMBERG, 2015, p. 2) 
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Processos judiciais consultados, revelavam, por 

exemplo, que, se houvesse nesta época um acidente entre 

um pedestre e um automóvel, o juiz provavelmente se 

posicionaria a favor do pedestre arrazoando que o motorista 

operava uma máquina potencialmente perigosa num 

espaço público. Quando na década de 1920 acentuaram-

se os acidentes (fig. 17), em espacial os atropelamentos de 

idosos e de crianças, as cidades passaram a erigir 

memoriais às crianças mortas e os jornais escreviam  

manchetes em geral culpando os motoristas pelos 

Figura 18 - Capa do New York Times de 23 de novembro de 1924, mostra uma representação comum dos carros na 
época – como máquinas de matar. Fonte: STROMBERG, 2015. (New York Times) 

Figura 17 - Crescimento dos 
acidentes de trânsito entre 1907 

e 1923. Parte do trabalho de 
Norton.  

Fonte: STROMBERG, 2015. 
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atropelamentos. Caricaturas publicadas nos jornais da 

época mostravam o motorista normalmente representado 

por um “ceifador” que avançava com o automóvel sobre 

crianças inocentes (fig.18). 

 O ponto de inflexão foi um evento ocorrido em 

Cincinatti em 1923. A partir desse momento, tem lugar o 

que Norton chama de “um dos maiores golpes de relações 

públicas de todos os tempos” (BADGER, 2015). Devido ao 

agravamento das mortes no trânsito, 42 mil cidadãos 

assinaram uma petição para que houvesse o controle de 

velocidade dos automóveis para um máximo de 25 

milhas/hora. Comerciantes de automóveis se mobilizaram 

contra a medida. Esse evento mobilizou grupos 

automobilísticos em todo o país que desde então passaram 

a se posicionar incisivamente e de maneira articulada em 

assuntos de seu interesse.  

Já em 1912, Kansas City havia elaborado um 

regulamento obrigando pedestres a atravessarem somente 

na faixa e, em meados dos anos 1920, a medida se 

generalizou no país com a pressão dos empresários. Em 

1928, uma comissão redigiu o modelo básico para os 

códigos de trânsito (Model Municipal Traffic Ordinance), 

tendo sido presidida por um agente de vendas da Cadillac 

(BUDGER, 2015, grifo nosso). A estrutura estabelecida na 

época prevalece ainda hoje na maior parte dos códigos que 

conhecemos: a de disciplinar os pedestres como se fossem 

uma espécie de “moléstia para a circulação” (SANZ, 2004, 

p. 4).  

Mesmo após a aprovação desses regulamentos, 

estes não eram cumpridos. A National Chamber of 

Commerce, um grupo industrial, instituiu um serviço 

gratuito para os jornais. A partir de informações básicas 

enviadas pelos jornalistas, o serviço lhes entregava artigos 

prontos para serem publicados, em geral deslocando a 
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culpa do acidente para o pedestre. Ainda na década de 

1920, a American Automobile Association (AAA) passou 

a influenciar os currículos das escolas, patrocinar 

campanhas de segurança e concursos para ensinar as 

crianças a se manterem fora das ruas, além de ter 

concebido a ideia de patrulhas escolares que reforçassem 

esse comportamento.  

É bastante ilustrativo o episódio descrito por Speck 

(2016) de desmonte do sistema de bonde de Los Angeles. 

No início do século XX, qualquer cidade com mais de 10 

mil habitantes nos Estados Unidos era servida por um 

sistema de bondes. Nessa época, a cidade de Los Angeles 

contava com um serviço de mais de mil bondes elétricos 

por dia. Esse sistema de bondes foi eliminado numa 

conspiração criminosa ricamente documentada. Speck cita 

Tamminen que faz o relato abaixo: 

 

Ao encarar o ano de 1922 com perdas recordes, Alfred 

Sloan Jr60 da GM juntou-se a Standard Oil, Phillips 

Petroleum, Firestone Tire and Rubber e a Mack Truck 

para criar uma empresa de fachada, a National City 

Lines “para discretamente comprar as agências de 

transporte de massa do país e sucatear os trens elétricos 

em operação. A National City Lines pode, então, 

substituir os trens por ônibus fabricados e abastecidos 

pelos conspiradores. Nesse processo iria reduzir o 

serviço de transporte de massa e promover as vendas de 

automóveis como uma opção mais conveniente para 

milhões de consumidores”. Apesar de “a conspiração ter 

sido comprovada num tribunal [...] as corporações 

envolvidas foram multadas em apenas cinco mil dólares 

e os executivos em um dólar cada porque o juiz 

determinou que não havia nada a ser feito quanto ao 

transporte de massa perdido”. (TAMMINEN in SPECK, 

2016, p. 237) 

 

Segundo Delacqua (2013), a National City Lines 

(NCL) teria atuado na compra de bondes de pelo menos 40 

cidades entre elas Detroit, Nova Iorque, Oakland, 

                                                           
60 Alfred P Sloan Jr era um “gênio” treinado no MIT e contratado pela GM para ampliar as vendas de automóveis e 

maximizar os lucros. Depois das perdas de 1921, Sloan concluiu que o mercado automobilístico estava saturado e que a 

única alternativa era atacar seu principal rival : o bonde. Em 1974 o procurador Bradford Snell acusou a GM e seus parceiros 

de conspiração e tentativa de monopólio no Senado Federal, através da Lei Sherman Antitrust, as penas estabelecidas 

foram... e os sistemas de bonde jamais foram restabelecidos. (DELAQUA, 2013) 
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Filadélfia, Seattle (fig. 19). Há documentos da General 

Motors, encontrados no processo, que comprovam que, em 

1922, Sloan criou um departamento responsável entre 

outras coisas pela substituição de bondes por automóveis, 

caminhões e ônibus.  

1.3.3 CONVERTENDO O PEDESTRE EM “MOLÉSTIA DA CIRCULAÇÃO” 

 

Uma importante tática para a conversão do 

pedestre numa espécie de cidadão de segunda classe foi a 

invenção do crime de “jaywalking”61. Esse crime passou a 

receber intensa atenção publicitária e foi alvo de 

regulamentação em muitas cidades (fig. 21). Ainda hoje, 

em cidades como Los Angeles há multas para pedestres 

que cometam o crime de jaywalking. Se o pedestre cruzar 

a rua fora da faixa ou não esperar o tempo do pedestre pode 

receber multas de até US$ 250. As campanhas anti-

jaywalking foram muito bem-sucedidas a ponto de mudar 

                                                           
61 Esse termo se referia a um certo jeito de andar despreocupado próprio das pessoas do campo, ou um jeito caipira. 

 

Figura 19 - Trens empilhados na Califórnia, 1956. 
Fonte:http://images.adsttc.com/media/images/519c/08cf/b3fc/4bb8/cf00/0078/large_jpg/1366915607_tranvi__as_eeu

u.jpg?1369180365 
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completamente a ideia de para quem estava destinada a 

rua. 

Eram práticas comuns, episódios em que se criava 

um constrangimento público para o pedestre. Em 1925, 

um garoto de doze anos foi submetido ao “julgamento” 

público por centenas de colegas por ter atravessado a rua 

fora da faixa. Policiais eram instruídos a envergonhar o 

pedestre em público, ao invés de reprimi-los de forma 

privada. Nas palavras de E. B. Leffers, presidente do 

Automobile Club of Southern California, em 1920: “the 

ridicule of their fellow is far more effective than other means 

which might be adopted”62 (LEFFERS in STROMBERG, 

2015, p. 5). 

Ainda hoje constranger os pedestres (fig. 22) e 

definir um espaço onde devem ficar na cidade faz parte das 

campanhas de segurança no trânsito. Artigo do site norte-

americano Curbed (2016) trazia a manchete “Pedestrian-

shaming campaigns have got to stop63” (WALKER, 2016), 

alertando para as campanhas de segurança no trânsito que 

culpavam o pedestre pelo desenho inadequado de sua 

infraestrutura viária (fig. 23). Citava iniciativas recentes de 

campanhas visando à segurança de pedestres em Nova 

York e Pittsburgh que buscavam induzir o pedestre a usar 

a parte da via que lhe está destinada ou de se “comportar 

bem” caso não houvessem calçadas, evitando atrapalhar o 

fluxo do tráfego e provocar acidentes. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
62 “A ridicularização de seus próprios pares, era muito mais efetiva do que qualquer outro meio que pudesse ser adotado”. 

(LEFFERS in STROMBERG, 2015, p. 5). 
63 “As campanhas de culpabilização dos pedestres têm que parar”.  



70 

The problem with this kind of messaging - any kind of 

“awareness” campaign when it comes to traffic safety - 

is that it always blames pedestrian for engaging in some 

kind of risky behavior[...]these campaigns don’t address 

the real problem: more drivers are driving more cars than 

ever through poorly designed city streets64. (WALKER, 

2016, p. 2) 

 

 

                                                           
64 “O problema com esse tipo de mensagens – algo como campanha de conscientização quando ela tematiza a segurança 

do tráfego – é que elas sempre culpam o pedestre pelo comportamento de risco […] Essas campanhas não tratam do 

verdadeiro problema: mais motoristas estão dirigindo mais carros do que nunca pelas mal planejadas ruas das cidades”. 

(WALKER, 2016, p. 2) 

 

Figura 20 - Cartaz anti-jaywalking de 
uma campanha governamental de 

1937.  
Fonte: STRAMBERG, 2015 

  

Figura 21 -  Prefeito de Boston Henry Scagnoli, sentado à direita junto a sua equipe anunciavam a ilegalidade do 
jaywalk. Entre 1960 e 1968. Fonte: FERNANDEZ, 2016 (Flickr) 
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1.4 MORTALIDADE NO TRÂNSITO: SINTOMA DE UMA MOBILIDADE DOENTE 

 

Segundo dados da OMS, a cada ano morrem 1,2 

milhões de pessoas e mais 50 milhões são vítimas de 

traumatismos. São 3.000 pessoas por dia e, 85% delas 

morrem em países subdesenvolvidos ou em 

desenvolvimento, apesar de esses países deterem em 

conjunto apenas 48% da frota de veículos motorizados. As 

mortes no trânsito representam 2,1% das mortes no 

mundo, sendo a undécima causa de mortes. Ainda que 

tenha havido um decréscimo sensível nas taxas de 

 

Figura 22 - Anúncio dos anos 1970 da Direccion General de Tráfico, agência espanhola reguladora do tráfego de 
veículos intitulada “Saber andar no basta, enseṅele a circular!”  

Fonte: SANZ, 2012 
 

 Figura 23 - Campanha em Washington DC sugere que o pedestre faça contato visual com cada motorista.  
Fonte: Walker, 2016 

 

 

http://tiempodeactuar.es/wp-content/uploads/andando-peatones-circular-4.jpeg
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mortalidade dos países desenvolvidos, a tendência é que 

nas próximas décadas as taxas mundiais e - especialmente 

as dos países mais pobres - aumentem muito e os 

acidentes de trânsito possam se tornar até 2020, o 6º 

responsável por mortes no mundo65.  

Cerca de metade das mortes no trânsito se dão 

entre os usuários mais vulneráveis das vias públicas: 

pedestres, ciclistas e motociclistas. Setenta e três por cento 

dos mortos no trânsito são do sexo masculino. Em 2002, 

mais da metade das mortes atingiram adolescentes e 

adultos jovens na faixa etária entre 15 e 44 anos. Nos 

países desenvolvidos, as taxas mais altas castigam os 

jovens entre 15 e 29 anos e nos menos desenvolvidos os 

mais afetados percentualmente são os mais idosos66.  

Dados de 2010 indicam que o Brasil é o 6º país 

que mais mata no trânsito no mundo. A taxa para Goiás é 

a 6ª mais alta do país67 e Goiânia é a 3ª capital mais 

violenta, atrás apenas de Porto Velho e Teresina. No Brasil 

em 1996, os pedestres respondiam por 69% das mortes, 

em 2010 esse índice caiu para 29%68, ainda acima da 

média mundial que é de 22%. A significativa queda na 

mortalidade de pedestres se deve em parte à rápida 

motorização experimentada nos últimos anos, 

especialmente o crescimento da frota de motocicletas. É 

significativo o crescimento da mortalidade de motociclistas 

que vai, no mesmo período de 4% para 32%. 

 

                                                           
65 Embora haja previsões de redução de até 30% nas taxas de mortalidade dos países desenvolvidos, as taxas devem 

aumentar 80 % nos países mais pobres. (OMS/BIRD, 2004, p. 12). 

66 Quando sujeitos a choques no trânsito, pessoas com mais de 60 anos tem uma chance muito maior de vir a óbito. Esse 

dado se torna ainda mais relevante se levarmos em conta as projeções que indicam um envelhecimento considerável da 

população nos próximos 30 anos. 

67 WAISELFISZ, 2012. 

68 É importante ressaltar que no Brasil dos dados sobre mortalidade no trânsito ainda são de má qualidade. 28% das 

mortes em acidentes de trânsito registradas são registradas como outros ou condições não esclarecidas. O percentual de 

mortalidade provavelmente seria bem mais alto se o registro das mortes fosse de melhor qualidade. 
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Os grupos socioeconômicos menos favorecidos são 

mais afetados69 devido à maior exposição aos riscos. 

Também são mais atingidas as faixas com escolaridade 

mais baixa. A segregação dos pobres nas longínquas 

periferias os expõe a riscos, devido aos grandes 

deslocamentos em territórios particularmente inseguros. 

Eles são a maioria das vítimas em um modelo em que as 

políticas públicas privilegiam os usuários dos veículos 

motorizados70.. 

Nos países desenvolvidos, o custo das lesões de 

trânsito chega a 2% do PIB. No mundo todo, a soma de 

recursos gastos chega a 518 bilhões de dólares/ano. O 

impacto das despesas médicas, funerais, lesões 

permanentes e a perda da renda dos parentes mortos 

comprometem ainda mais a sobrevivência das famílias 

mais pobres. 

 

1.5 RELEVÂNCIA QUANTITATIVA DO TRANSPORTE A PÉ 

 

A tabela 1 reúne dados relativos à motorização e 

mortalidade no trânsito em um grupo de países escolhidos 

no relatório de uma pesquisa realizada pela OMS em 2007 

e publicada em 2009. O objetivo de reunir estes dados é a 

possibilidade de comparar os dados relativos ao Brasil e 

compreender as especificidades dos sistemas de 

mobilidade nos diversos países.  

Na análise dos dados relativos à renda per capita, 

é possível perceber que há uma grande variação quanto a 

renda nos países do grupo. Analisando as frotas e taxas de 

motorização, é perceptível que a países com rendas mais 

                                                           
69 A violência no trânsito à medida que impacta proporcionalmente mais os usuários mais frágeis da via, contribui para o 

aumento da motorização, gerando um círculo vicioso. “Cada persona que deja de caminar para realizar sus actividades y 

elige otro médio de transporte incrementa la peligrosidad de las calles” (SANZ, 2004a, p.1) 

70 “Ofrecer el mismo grado de protección a todos los usuários de la vía pública debería ser um principio rector para evitar 

uma carga injusta de lesiones y mortalidad entre las personas más pobres y los usuários vulnerables”. (ONU/BIRD, 2004, 

p. 5). 
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altas correspondem taxas de motorização mais altas. Os 

países ricos europeus apresentam taxas mais baixas de 

motorização se comparados às dos Estados Unidos (81,1), 

Austrália (71,2) e Japão (71,6). Os países pobres, por sua 

vez, têm baixas taxa de motorização: Bangladesh (0,7) e 

Índia (16,8) têm os índices mais baixos do grupo. 

 

 

 

 

Taxas de motorização altas não implicam em altas 

taxas de mortalidade, a não ser no caso norte-americano, 

que, apesar de ser o país com a renda per capita mais alta 

no grupo registra uma taxa relativamente alta de 13,9 

mortos por 100 mil habitantes. Os Estados Unidos são 

certamente o país em que há o maior “culto” ao automóvel. 

Embora as taxas tenham caído com frequentes 

campanhas, o país ainda apresenta altas taxas de 

mortalidade de jovens adultos do sexo masculino, 

normalmente, trafegando em alta velocidade (OMS, 2004). 

Por outro lado, ainda que os países desenvolvidos 

apresentem altíssimas taxas de motorização, apresentam 

baixas taxas de mortalidade devido principalmente à 

regulação, fiscalização e à qualidade da infraestrutura. 

País População Renda 

per 

capita 

(US$/ 

ano) 

Frota Taxa 

mot 

(veic/ 

100 

hab) 

Vítimas Taxa mort.  

(mortes/ 

100mil 

hab) 

% 

Pedest

. 

Alemanha  82.599.471 38.860 55.511.374 67,2 4.949 6 14 

Argentina  39.531.115 6.050 12.399.887 31,4 5.281 13,7 19,4 

Austrália 20.743.174 35.960 14.774.921 71,2 1.616 7,8 12,5 

Bangladesh 158.664.959 470 1.054.057 0,7 4.108 12,6 53,7 

Brasil 191.790.959 5.900 49.644.025 25,9 35.155 18,3 27,9 

EUA 305.826.246 46.040 251.422.509 81,1 42.642 13,9 11,2 

França  61.647.375 38.500 39.926.000 64,7 4.620 7,5 12,1 

Índia 1.169.015.509 950 72.718.000 6,2 105.725 16,8 12,6 

Japão 127.966.709 37670 91.378.636 71,6 6.639 5 32,3 

México 105.534.880 8.340 24.970.879 23,4 22.106 20,7 21,2 

Reino Unido 60.768.946 42.740 34.327.520 56,5 3.298 5,4 21 

Fonte: OMS, 2009 

Tabela 1 - População, renda per capita em dólares ano, frota de veículos, taxa de motorização em veículos por 100 
habitantes, número de vítimas fatais em acidentes de trânsito, taxa uniformizada por 100 mil habitantes e percentual 

relativo a pedestres mortos. Grupo de países, 2007. 
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O Brasil possui taxas intermediárias de 

motorização semelhante às da Argentina e do México, 

também semelhantes em termos de renda per capita. A 

taxa de mortalidade brasileira (18,3), a segunda mais alta 

no subgrupo não está muito longe da mexicana (20,7), a 

mais alta do subgrupo. A taxa argentina fica bem abaixo, 

no patamar de 13,7. 

Na tabela 2, podem-se analisar alguns dados 

importantes para a compreensão das dinâmicas atuais de 

mobilidade no país. Apresentam-se dados de 2000 e 2010 

correspondentes às datas dos censos demográficos. São 

apresentados dados relativos à frota total, com taxa de 

motorização por 100 habitantes e frota por categoria, 

automóvel e motocicletas, taxa de posse de motos por 100 

habitantes e percentual de mortos por categoria. 

 

 

 

 

A evolução do número total de veículos chama a 

atenção, pois a frota total de veículos no Brasil aumentou 

em 120% na década. Neste mesmo período, o aumento 

populacional foi de apenas 12%. A frota de automóveis 

 2000 
 

2010 

População (hab) 169.799.170 190.732.694 

Frota total(un) 29.722.950 64.817.974 

Taxa motorização (veic/100 hab) 17.5 34 

Frota Automóveis (un) 19.972.690 64.817.974 

Frota Motos (n. motos) 4.034.544 16.509.007 

Taxa motorização (motos/100 

hab) 

2,3 8,6 

Percentual morte pedestres (%) 47,1 29,1 

Percentual mortes ciclistas (%) 4,3 4,7 

Percentual mortes motocicl. (%) 13,5 32,8 

Percentual mortes veíc 

motorizados (%) 

32,8 31,7 

Percentual outros (%) 2,4 1,7 

Fonte: Denatran e SIM/SVS/MS * 2010: dados preliminares. WAISELFISZ, 2012 
 

Tabela 2 - Evolução da frota de veículos, taxa de motorização, frota de automóveis, frota de motocicletas, taxa de 
motos por 100 habitantes, percentual de mortalidade por categoria. Brasil 2000/2010.* 
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aumentou em 94%, enquanto a de motos aumentou 

312%. O percentual de mortes de pedestre caiu 

significativamente de 47,1 % para 29,1 %, enquanto as 

mortes por acidentes com motocicletas foram de 13,5% 

para 32,8%.  

Os gráficos 2 e 3 se referem à divisão modal no 

Brasil no ano de 2014 (ANTP,2016). A pesquisa 

apresentada baseou-se nos cerca de 500 municípios 

brasileiros com população maior que 60 mil habitantes. No 

conjunto destas cidades, foram realizadas cerca de 64 

bilhões de viagens em 2014. Destas, 23,4 bilhões foram 

realizadas a pé. Proporcionalmente, tem-se então a divisão 

modal apresentada no gráfico 3: os deslocamentos a pé 

constituem 36% das viagens e os de bicicleta mais 4%, 

totalizando 40% das viagens por meios não motorizados. 

No gráfico 4 pode-se perceber que a participação dos 

modais não motorizados aumenta à medida em que 

diminui o porte do município. A taxa varia de 36,3% nos 

municípios com mais de 1 milhão de habitantes a 52,6% 

nos municípios de 60 a 100 mil habitantes. Na tabela 3, 

estão apresentados dados a respeito de divisão modal em 

algumas cidades para efeito de comparação.  

 

 

Gráfico 2 -  Viagens por ano, por modo principal (bilhões de viagens) Brasil, 2014. 
Fonte: ANTP/ Sistema de Informações de Mobilidade, 2016 (dados de 2014) 
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Gráfico 3 - Divisão modal, 2014. 
Fonte: ANTP/ Sistema de Informações de Mobilidade, 2016 (dados de 2014) 

 

Gráfico 4 – Divisão modal, por porte de município. Municípios maiores que 60.000 hab, 2014. 
Fonte: ANTP/ Sistema de Informações de Mobilidade, 2016 (dados de 2014) 
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71 Fonte: GEHL, 2013 

 Paris Berlim Madri Londres Copenhagen71 Roma Milão Nápoli 

Transporte 
individual 
mot. 

17% 31% 29% 40% 31% 57% 47% 51% 

Transporte 
coletivo 33% 26% 42% 37% 28% 27% 27% 18% 

A pé  
47% 30% 29% 20% 4% 16% 22% 30% 

Bicicleta 3% 13% 0% 3% 37% 0% 4% 1% 

Taxa de 
motorização 
(país) 
 

64,7 67,2 71 56,5 - 74 

Taxa de 
acidentes 
por 
100.000 
hab 

7,5 6 9,3 5,4 - 9,6 

Fonte: Ministério de economia e finanças (Itália), 2016 apud https://benzinazero.wordpress.com. SANZ, 2004; 
GEHL, 2010; OMS, 2009. 

 
 

Tabela 3 -  Divisão modal em algumas cidades europeias, taxa de motorização e taxa de acidentes nacionais.  
 
 
 

Gráfico 5 – Viagens e deslocamentos , por modo -  Brasil, 2014. 
Fonte: ANTP/ Sistema de Informações de Mobilidade, 2016 (dados de 2014) 

 

https://benzinazero.wordpress.com/
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Na metodologia utilizada no levantamento, no 

caso de um deslocamento em que se usem dois modais 

distintos para uma viagem, a pesquisa computará apenas 

o mais pesado. Ou seja, caso um deslocamento seja feito 

utilizando metrô e ônibus, será computada apenas a 

viagem de metrô. Como o modal a pé serve de apoio a 

outros modais, em especial ao modal coletivo, quando se 

computam todos os deslocamentos a pé chega-se a índices 

da ordem 62,4% das viagens num universo de 100 bilhões 

de deslocamentos. Para Sanz (2014) bons índices de 

utilização da marcha a pé são uma espécie de patrimônio 

oculto das cidades.  

Mesmo que a prevalência do modo a pé na 

quantidade de viagens seja incontestável, a análise das 

distâncias percorridas mostra um outro quadro (Gráfico 6). 

A performance de pequena relevância quanto à distância 

percorrida revela a principal limitação da marcha a pé que 

é a sua maior utilização para trajetos curtos.  
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1.6 BUSCANDO UMA CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA DO PEDESTRE. 

 

Não foram encontrados estudos que definissem o 

perfil socioeconômico do pedestre em Goiânia. Realizou-se 

uma pesquisa exploratória, buscando compreender essas 

dinâmicas, com base na utilização dos registros de mortes 

no trânsito por categoria do Sistema de Informações de 

Mortalidade (SIM-DATASUS), do Ministério da Saúde 

(MS). Como esses dados não se encontravam desagregados 

por município, foi realizado um estudo para a unidade da 

federação considerando-se o estado de Goiás. Foram 

coletados dados relativos aos anos de 2000 e 2010.  

Analisando-se os dados de mortes no trânsito em 

Goiás por categoria e considerando-se a variável gênero 

tem-se os dados descritos no quadro 1. De acordo com os 

dados do ano de 2000, entre as mulheres as mortes na 

categoria pedestre representavam um percentual de 27%, 

para os homens o percentual foi 18%. Trata-se da segunda 

categoria em que as mortes de mulheres são mais 

frequentes, tendo sido o percentual de mortes na categoria 

ocupante de veículos foi mais alto, com um índice de 28%. 

Nos dados relativos de 2010, embora os atropelamentos 

continuassem mais significativos entre as mulheres, a 

diferença ficou menor se comparada aos homens. 

Acentuou-se no mesmo período a diferença entre os 

percentuais de mortes na categoria ocupantes de veículos: 

34% para mulheres e 21% para os homens. 

Para realizar a análise por faixa etária, optou-se 

por manter desagregados os dados relativos às crianças (0 

a 14 anos) e aos idosos (mais de 60 anos). As outras faixas 

foram somadas. Em 2000, na faixa etária entre 15 e 59 

anos os atropelamentos foram responsáveis por 15% das 

vítimas. Entre crianças e idosos, os percentuais para o 

mesmo período foram de 40% e 32%, muito acima da 
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média que foi 19%. No ano de 2010, o percentual de 

mortos na categoria pedestre entre 15 e 59 anos, foi de 

12%. Para crianças e idosos os dados para a categoria 

pedestre foram 34% e 35%, mantendo-se também muito 

acima da média.  

Na análise relativa à escolaridade, foram 

analisados os dados de escolaridade até 3 anos e mais que 

três anos. Em 2000, para o conjunto da amostra os dados 

revelavam que 44% das vítimas de acidentes no trânsito 

em Goiás tinham escolaridade de até 3 anos e 66% mais 

de 3 anos. Entre as vítimas da categoria pedestre, o 

percentual no período é bastante alto, chegando a 72%. 

Também é significativa a taxa para ciclistas, de modo que 

55% dos ciclistas mortos em Goiás em 2000 tinham 

escolaridade de até 3 anos. Em 2010, dos mortos por 

atropelamento 47% tinham escolaridade de até 3 anos. No 

conjunto dos acidentes, a faixa de até 3 anos de 

escolaridade foi responsável por apenas 25% das mortes. 

Esse conjunto de dados, ainda que tratem 

exclusivamente dos pedestres envolvidos em acidentes 

fatais, ajuda a compreender o perfil socioeconômico do 

pedestre goiano. Embora tenham havido mudanças 

importantes entre as décadas de 2000 e 2010, envolvendo 

inclusive a qualidade do registro dos dados, algumas 

tendências importantes podem ser notadas, como a 

prevalência do sexo feminino, das faixas etárias 

consideradas mais frágeis e da população de baixa 

escolaridade.  
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 2000 2010 

Categoria  Masculino Feminino Masculino Feminino 

Pedestre 18% 27% 16% 20% 

Ciclista 4% 1% 4% 2% 

Motociclista 13% 6% 29% 13% 

Ocupante de 
veículo 

24% 29% 21% 34% 

Outros 41% 37% 30% 31% 

 2000 2010 

Categoria  até 14 
anos 

15 a 59 >60 
anos 

Média até 14 
anos 

15 a 59 >60 
anos 

Média 

Pedestre 40 15 32 19 34 12 35 17 

Ciclista 7 3 6 4 5 2 7 3 

Motociclista 3 14 3 12 7 30 8 25 

Ocupante de 
veículo 

20 27 23 25 35 23 22 24 

Outros 30 41 34 40 19 31 28 30 

 2000 2010 

Categoria  Até 3 anos de 
escolaridade 

Mais de 3 anos Até 3 anos de 
escolaridade 

Mais de 3 anos 

Pedestre 72 28 47 53 

Ciclista 55 45 42 58 

Motociclista 45 55 15 85 

Ocupante de 
veículo 

34 66 20 80 

Outros 31 69 22 78 

Total  44 66 25 75 

Fonte: SIM/DATASUS Elaboração da autora. 
 

Fonte: SIM/DATASUS Elaboração da autora. 
 
 

Tabela 5 - Goiás. Mortes no trânsito por gênero/categoria. Percentual de mortes no trânsito por categoria em cada 
gênero (excluído gênero ignorado). 

 

Tabela 6 - Goiás. Mortes no trânsito por faixa etária (menores de 14 anos entre 15 e 59 anos e maiores que 60 
anos)/categoria. Percentual de mortes no trânsito por categoria em cada gênero (excluído gênero ignorado) 

 
 

Tabela 7 -  Escolaridade até 3 anos e mais de 3 anos (excluído escolaridade ignorada) 
 

Fonte: SIM/DATASUS Elaboração da autora. 
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1.7 PORQUE INCENTIVAR O MODAL A PÉ? 

 

O transporte a pé apresenta inúmeras 

contribuições para a qualidade de vida urbana. Em geral as 

vantagens de se caminhar são apresentadas de maneira 

relacionada aos enormes impactos ambientais, de saúde e 

socioeconômicos da sociedade do automóvel. Em anos 

recentes vem crescendo a mobilização de órgãos da gestão 

pública em diversos níveis73 buscando promover as 

vantagens da mobilidade a pé.  

Caminhar é o mais sustentável dos modos de 

transporte. Utiliza energia renovável e não gera emissões 

ou resíduos, não produz ruído e não gera gases do efeito 

estufa. Traz benefícios para a saúde pois o aumento da 

atividade física pode levar à redução das doenças 

cardiovasculares e da obesidade (fig. 25) e outras 

associadas ao sedentarismo74. Caminhar melhora o 

condicionamento físico e dá maior independência às 

pessoas na idade mais avançada. Andar é bom para a 

saúde mental75. Quase todo mundo pode andar a pé, 

incluso os indivíduos com pequenas deficiências físicas ou 

perceptivas. A prática da caminhada torna as pessoas mais 

ativas, o que impacta positivamente os custos do sistema 

de saúde. 

Caminhar não tem custos e pode reduzir o 

comprometimento dos orçamentos domésticos com 

                                                           
73 Em “Ten reasons to support walking” estão listadas: “We’re all pedestrians; It will make the road safer; Many cannot or 

choose not to drive; It’s cheaper to walk; It’s good for business; Other modes depend on walking; Walking is good for the 

environment; Walking can reduce the demand for existing and new roadways; Walking can improve people’s health and 

walking improves the quality of our lives” (USA/FEDERAL HIGHWAY ADMINISTRATION, 2008, p. 43). Tradução livre “As 

dez razões para apoiar a caminhabilidade” são: “Nós todos somos pedestres; Isso fará com que as ruas sejam mais seguras; 

Muitos não podem ou escolhem não dirigir; Caminhar é mais barato; É bom para o comércio; Outros meios dependem do 

caminhar; Caminhar é bom para o meio ambiente; Pode reduzir as demandas por novas ou já existentes estradas; Melhora 

a saúde das pessoas e a qualidade de nossas vidas”. 

74 “Médicos têm nos recomendado, caminhar. Se é necessária uma prescrição médica para nos lembrarmos de caminhar, 

estamos vivendo num estranho mundo novo, onde alguma coisa básica foi esquecida” (HILLMAN, 1993, p.51). 

75 “Andar acalma. Prisioneiros circulam no pátio, animais andam de um lado para o outro em suas jaulas, a pessoa ansiosa 

mede o chão com seus passos: esperando o bebê nascer ou as notícias da sala da diretoria [...] se não podemos caminhar, 

para onde vai a mente? Será que ela sairá correndo, ou ficará paralizada movimentando-se apenas no ritmo da farmacologia? 

Estimulantes e calmantes, relaxantes e excitantes” (HILLMAN, 1993, p.53). 
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transporte76. Não requer equipamento, treinamento ou 

planejamento prévio. Caminhar fortalece o comércio, ativa 

a economia local e potencializa o turismo. “La 

caminabilidad es un iman turístico” (BURGESS, 1995 in 

CEDEX, 2009, p. 30). Áreas caminháveis das cidades têm 

valores de imóveis mais altos. O custo da implantação de 

infraestrutura para pedestres é baixo quando comparado às 

dispendiosas infraestruturas necessárias aos automóveis. 

Caminhar ocupa pouco espaço e dispensa áreas de 

estacionamento, reduzindo a superfície das vias e outras 

áreas pavimentadas, o que contribui na realimentação do 

lençol freático, reduzindo enchentes e melhorando o 

microclima local. Árvores são necessárias em ambientes 

destinados aos pedestres garantindo sombra, umidade, 

escala e proteção. O programa Green Streets de Nova York, 

por exemplo, substituiu faixas de tráfego por áreas 

arborizadas gerando um duplo benefício (NYC, 2013). 

Cidades mais caminháveis podem ter sistemas de 

transporte coletivo mais eficientes na medida em que 

dediquem mais espaço da via para esse fim.  

Caminhar integra as pessoas com seu ambiente e 

com a natureza, conecta as pessoas entre si, enriquece sua 

experiência social e sensorial permitindo perceber o tempo 

e vivenciar a paisagem urbana. Tem importante papel no 

controle do “medo do crime”77 na medida em que as 

pessoas passam a vivenciar seus entornos. Caminhar é 

importante para o desenvolvimento infantil, visto que torna 

possível às crianças vivenciar seu entorno e o contato com 

as pessoas à sua volta (QUINTANS, 2015). 

 

                                                           
76 “Facilitar la marcha a pie y en bicicleta es una herramienta de justicia social con mayor profundidad que la que tienen 

las subvenciones al transporte público”. (SANZ, 2009, p. 4) 
77 “[...] quanto menos se anda pela cidade, mais alarmante ela parece, e quanto mais raros os andarilhos mais solitária e 

perigosa ela realmente se torna”. (SOLNIT, 2016, p.30) 
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Figura 24 - Maior depósito de pneus do mundo no Kuweit. Os pneus provem dos países desenvolvidos que tem leis 
restritivas à disposição dos pneus. 

Fonte:http://sustentrends.blogspot.com.br/2013/06/maior-aterro-do-mundo-e-visto-do-espaco.html 
 

Figura 25 - Estudo de 
Donald Appeyard 

realizado no final da 
década de 1970 em San 

Francisco, relaciona a 
maior presença de 

automóveis a uma maior 
desagregação 
comunitária.  

Fonte: 
http://www.mattturner.blo

g/wp-
content/uploads/2015/02/

Appleyard-Friends-
acquaintances.jpg 
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Desde a década de 1970, pesquisas dão conta do 

grande impacto do tráfego na vida comunitária (fig. 25), 

com reflexos na segurança e no isolamento social. O 

incentivo à caminhabilidade pode refazer laços sociais e 

tornar as comunidades mais seguras. “La interacción social 

y la valoración del entorno urbano que puede proporcionar 

el paseo a pie pueden incrementar el sentido de comunidad 

y contribuir a aumentar la participación y el voluntariado y, 

en definitiva, la salud social” (CEDEX, 2009, p. 36). 

 

1.8 MOBILIZAÇÃO SOCIAL 

 

Nos últimos anos, tendo como pico as chamadas 

jornadas de julho de 2013, o tema da mobilidade urbana 

vem alcançando grande visibilidade social. Embora a 

mobilização em torno do preço da tarifa tenha tido vida 

relativamente curta, serviu para dar visibilidade a questões 

relacionadas à chamada mobilidade ativa (ANTP, 2017). 

Já atuantes desde a década de 1990, os movimentos pelos 

direitos das pessoas portadoras de deficiências e o 

chamado cicloativismo tiveram papel importante em 

conquistas recentes no campo da mobilidade como as 

normas técnicas de acessibilidade e o código de trânsito 

brasileiro de 1997. 

 

 

Figura 8 – Taxas de obesidade para os estados norte-americanos entre 1990 e 2007. Fonte: NYC, 2010. 
 



87 

 

Atuando há quase três décadas e articulados a 

importantes referências internacionais como a Critical 

Mass, o movimento cicloativista adquiriu grande 

visibilidade, atuando em diversas cidades do país em 

especial nas políticas de promoção do transporte por 

bicicleta e por segurança do pedestre (ANTP, 2017). 

Levantamento da rede Bike Anjo, realizado em 2014, 

identificou mais de 550 organizações e grupos ligados à 

promoção do uso da bicicleta nas cidades brasileiras. 

Desde 2013, especialmente, é possível observar 

um movimento consistente pela mobilidade a pé. O projeto 

Como Anda, desenvolvido pelas ONGs Cidade Ativa e 

Corrida Amiga se propôs em 2016 a mapear as 

organizações que atuavam no tema. A ideia do 

levantamento era conhecer as organizações, a fim de 

trabalhar processos mais articulados. (OLIVEIRA et al in 

ANDRADE & LINKE, 2017). Desde o início do 

levantamento, em julho de 2016, foram mapeadas mais 

de 107 organizações por todo o país, sendo 61% delas 

concentradas no estado de São Paulo. Segundo o 

levantamento, a maior parte delas está focada na 

reinvindicação por melhorias na infraestrutura como 

calçadas e travessias adequadas. Boa parte delas é de 

Figuras 26 e 27  - Mapeamento inédito mostra explosão de ONGS em prol do pedestres 
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/09/1812833-mapeamento-inedito-mostra-explosao-de-ongs-em-prol-de-

pedestre-pos-2013.shtml 
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associações focadas na ciclomobilidade que vêm 

assumindo pautas da mobilidade a pé78.  

 

                                                           
78 “Os pedestres não têm ativismo político. Há uma militância de ciclistas e nada de pedestres. A bicicleta está na moda e 

os pedestres não”. (Ricardo Montezuma (urbanista colombiano) em entrevista a SERVA, 2015) 
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| CAPÍTULO 02 
O PEDESTRE E O DESENHO DOS ESPAÇOS URBANOS 

2.1 EM BUSCA DA CAMINHABILIDADE PERDIDA 

 
Embora a presença do automóvel na paisagem das 

cidades norte-americanas já fosse significativa ainda na 

década de 192079, é só depois da Segunda Grande Guerra 

que se pode falar de uma popularização do automóvel em 

nível global (com um claro diferencial para os países ricos). 

Os anos entre 1945 e 1975 correspondem ao período de 

avanço da produção de veículos na Europa a ponto de 

suplantar a produção norte-americana. Os impactos desse 

processo, tanto nos estilos de vida quanto nas estruturas 

urbanas tradicionais, foram intensos. No entanto, iniciou-

se um processo de reação à invasão dos automóveis nas 

cidades, já no final da década de 1950, intensificando-se 

durante a década de 1960. 

A partir de então, ações que buscavam recuperar 

o papel do pedestre no espaço urbano, em geral, 

concentraram-se sobre novos desenhos do espaço da rua 

que permitissem um novo pacto, de maneira a acomodar 

os diversos modos de transporte. Esses projetos, ao 

enfocarem o espaço público, são de implantação 

relativamente simples, bastando muitas vezes as intenções 

do poder local. Os custos são baixos se comparados à 

infraestrutura para o tráfego veicular e há importantes 

ganhos quanto às atividades urbanas comerciais ou de 

moradia nestes entornos.  

Essas intervenções abrangem desde 

pedestrianizações – quando a via passa a se destinar 

exclusivamente ao tráfego de pedestres – às modalidades 

de compartilhamento do espaço viário – como o traffic 

calming, as woonerven ou as vias compartilhadas e até 

                                                           
79 Já em 1927, os EUA produziam 85% dos automóveis do mundo e, nessa mesma época, contavam com taxas de 

motorização da ordem de um automóvel para cada 5 habitantes. (HALL, 2007) 
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pequenos ajustes em calçadas e travessias de pedestres. 

Essas ações podem ser viabilizadas tanto através da ação 

direta do poder público – ou grupos de moradores e outras 

associações – quanto através da ação indireta com a 

constituição de regulamentos que controlem a qualidade 

do espaço da calçada e dos edifícios. 

Em áreas suburbanas, que se popularizaram em 

cidades de todo o mundo na segunda metade do século XX, 

graças à ascensão do automóvel, essas modalidades de 

intervenção, porém, passam a mostrar suas limitações: 

“No parecen [...] de gran utilidad para promover los 

desplazamientos peatonales [...] em áreas dispersas de 

baja densidad, un solo uso y edificación aislada” (CEDEX, 

2009, p. 273). 

2.1.1 CALÇADÕES 

 

É no contexto de deterioração dos centros urbanos, 

em decorrência do impacto dos automóveis, que surgem as 

primeiras zonas de pedestres. Iniciam-se então projetos de 

fechamento de algumas vias para o tráfego de veículos, 

buscando atender as demandas de áreas comerciais que 

vinham tendo seus rendimentos comprometidos. As duas 

primeiras ruas de pedestres do mundo, no molde em que 

as conhecemos hoje, foram implantadas quase 

simultaneamente em Essen na Alemanha – a chamada 

Kettwiger Straβe (1959) – e na pequena cidade norte-

americana de Kalamazoo (Michigan) – a Burdick Street 

(1959-1960). 

Entre os anos de 1967 e 1972, a cidade alemã de 

Munique implantou áreas exclusivas para pedestres como 

parte dos preparativos para as Olimpíadas de 1972. A 

partir de então, esse tipo de iniciativa se espalhou pelas 

cidades europeias80 e norte-americanas, chegando ao 

                                                           
80 Segundo Feriel (2013), cidades como Copenhagen e Amsterdã, com atuações emblemáticas na instituição de espaços 

para pedestres e ciclistas, começaram suas atuações neste período.  
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Brasil em 1972 na cidade de Curitiba (PR). Em 1978, o 

município de São Paulo fechou 60 mil metros quadrados 

de vias para pedestres no centro, simultaneamente à 

chegada do metrô.  

A tabela 4 apresenta dados acerca do número de 

calçadões implantados entre os anos de 1960 e 1982, em 

alguns países centrais estudados por Feriel (2013). Os 

dados revelam um intenso processo de adesão a essa 

modalidade de intervenção no espaço urbano. 

 
País 1960 1970 1980-82 

Alemanha Ocidental 35 110 300 

Reino Unido 0 20 108 

França 0 7 266 

Estados Unidos/Canadá 2 28 70 

Tabela 8 - Número de calçadões implantados em alguns países entre 1960 e 1982. 
Fonte: FERIEL, 2013 

 

Segundo Feriel, tanto os calçadões europeus 

quanto os norte-americanos do período estudado, 

compartilham a radicalidade com relação à separação do 

tráfego entre pedestres e veículos. Essa postura pode 

explicar a limitação deste tipo de solução a alguns tipos de 

ruas, em geral localizadas nas áreas centrais das cidades, 

que precisam ser capazes de gerar sua própria atividade. 

No começo da década de 1980, começou a se popularizar 

a concepção dos chamados espaços compartilhados, 

baseados nas experiências bem-sucedidas das woonerven 

holandesas. Essa concepção teria o potencial de levar um 

ambiente mais receptivo ao pedestre a um número maior 

de ruas espalhadas por toda a cidade.  
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Figura 28  - Primeiro calçadão, implantado em 1959. 
Kettwiger Straße, Essen, Alemanha. Fonte: 

http://www.metropolitiques.eu/Pedestrians-cars-and-the-
city.html 

 
 

 Figura 29  - Primeiro calçadão do Brasil, 
implantado em 1972. Rua XV de novembro área 

central de Curitiba (em construção). Fonte: 
Arquivo/SMCShttp://www.curitiba.pr.gov.br/fotos/alb

um-o-primeiro-calcadao-do-brasil/23827 

 

The 1960s and 1970s played a crucial role as a 

laboratory for urban public spaces; however, the radical 

choice of a strict separation of ever flow necessarily 

limited the options of alternative solutions in Western 

cities and failed to satisfactorily resolve the issue of the 

place of the motorcar and the other modes of transport 

in the city.81 (FERIEL, 2013, p. 3) 

 

A partir da década de 1990, algumas áreas 

exclusivas de pedestres que vinham sofrendo processos de 

deterioração foram adaptadas, permitindo novamente a 

entrada de automóveis de maneira compatível com a 

segurança e a convivência no espaço público. 

 

 

 

                                                           
81 “As décadas de 1960 e 1970 foram cruciais como período de experimentação nos espaços públicos urbanos. Porém, a 

opção por uma rígida separação dos fluxos de mobilidade limitou as soluções alternativas nas cidades ocidentais e falhou 

em resolver satisfatoriamente o lugar do automóvel e de outros meios de transporte nos espaços urbanos”.  
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2.1.2 AS WOONERVEN82 

 

 O conceito de woonerf (woonerven, no 

plural) nasceu na cidade holandesa de Delft no final dos 

anos 1960. A estrutura da cidade com suas ruas estreitas 

e canais dificultava a adaptação para o automóvel como 

vinha ocorrendo em cidades de todo o mundo. Um grupo 

de moradores se mobilizou e com um pequeno apoio do 

governo local e de uma fábrica local de tintas interviu numa 

pequena rua. Árvores foram plantadas e instalados 

brinquedos para as crianças. Sob a atuação do inovador 

engenheiro de tráfego Joost Vahl, a experiência das 

woonerven se consolidou. Normalmente adotadas em áreas 

residenciais, o objetivo era resgatar um espaço urbano 

seguro em especial para as crianças, voltado ao convívio, 

onde o tráfego de automóveis pudesse, adotando baixas 

velocidades, coexistir com o tráfego de pedestres e de 

ciclistas, com clara prioridade a estes últimos.   

Figura 30  - Vista da primeira woonerf, localizada em Delft na Holanda perto de uma estação de trem. 
Fonte: https://psudelft2015drewdevitis.wordpress.com/2015/07/12/the-woonerf-living-streets-for-people/ 

                                                           
82 “Woonerf é uma palavra holandesa traduzida como “rua viva”. Normalmente utilizada em ruas residenciais, uma woonerf 

é um espaço compartilhado por pedestres, ciclistas e veículos motorizados a baixas velocidades”. (OPAS/OMS, 2013, p. 

120) 
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Neste modelo, as ruas eram remodeladas, 

implantando-se uma nova pavimentação e jardins que 

definiam os diversos ambientes de estar, estacionamento 

ou passeio. Em geral havia um traçado sinuoso e cheio de 

obstáculos para os veículos. As primeiras realizações foram 

tão exitosas que popularizaram o conceito. Após 

institucionalizado, foi adotado pelo governo local e depois 

pelo governo central. Em 1976, o governo holandês editou 

uma publicação que tornava as woonerven um padrão para 

áreas residenciais. Em 1990, já havia mais de 3.500 

woonerven implantadas na Holanda e na Alemanha. Essas 

experiências antecederam a implantação da sólida 

estrutura cicloviária84 holandesa, que também começou a 

ser estruturada neste período. 

  

                                                           
84 Na década de 1970 uma vasta mobilização pela segurança das crianças nas ruas tomou as cidades holandesas, ficando 

conhecida como “Stop de kindermoord”. Em 1971, as mortes por acidentes de trânsito chegaram a 3.500 na Holanda 

sendo 500 dessas de crianças. O pai de uma delas era um conhecido jornalista local, Vic Langenhooff, tendo ele publicado 

uma série de artigos que deram início ao processo de mobilização social. Esse processo é hoje entendido como a base social 

sobre a qual se construíram as importantes conquistam holandesas de humanização das cidades. 

 

 

Figura 31 - Imagem de uma woonerf holandesa antes e 
depois da implantação 

Fonte: https://s-media-cache-
ak0.pinimg.com/236x/03/25/54/032554aced5aa3e8ac

27cb24334f478b.jpg 

  Figura 32 - Manifestações pela segurança das crianças no 
trânsito na década de 1970, na Holanda.   

Fonte: http://lcc.org.uk/pages/holland-in-the-1970s 

http://lcc.org.uk/pages/holland-in-the-1970s
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Figura 33 – Croqui de uma rua woonerf, antes e depois.  
http://www.ucalgary.ca/uofc/faculties/EV/designresearch/projects/2000/EVDP634-

2000/linkages/mission_redesign_frames3.html 

 

2.1.3 TRAFFIC CALMING85 

 

 Na década de 1970, quando as woonerven 

se popularizaram e começaram a ser implantadas em 

outros países como Alemanha, Inglaterra, França, Suíça, 

Áustria e Japão, sua configuração inicial começou a passar 

por um processo de simplificação, devido ao alto custo das 

obras. Este novo tipo de intervenção de caráter mais 

simplificado e de custos mais acessíveis viria a conformar 

posteriormente o que hoje entendemos por traffic calming, 

chamado em português de medidas moderadoras de 

tráfego. Tratava-se na maior parte das vezes de medidas 

de correção do espaço viário que permitiam a redução da 

velocidade do tráfego motorizado, tornando-a compatível 

com a segurança do pedestre e com a vida comunitária 

(cerca de 30 km/h). A aplicação do traffic calmming é 

significativamente mais simples e barata se comparada às 

woonerven. Nas últimas décadas vem sendo aplicado em 

diversas cidades, abrangendo áreas relativamente 

extensas. 

                                                           
85 “Combinação de desenhos de vias e regras de trânsito que reduzem a velocidade dos veículos através do projeto e 

construção de intervenções” (WRICIDADES, 2015). São exemplos de técnicas de moderação de tráfego: lombadas, 

travessias elevadas, chicanas, afunilamentos, extensões de meio fio, mini rotatórias e rotatórias.  
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2.1.4 PEDESTRIAN FRIENDLY STREETS 

 

 Esse conceito é bastante amplo e variado, 

abrangendo principalmente intervenções realizadas na 

América do Norte. Compartilhadas com o tráfego 

motorizado e com uma clara separação de usos, busca criar 

ruas mais adequadas às necessidades de pedestres e 

ciclistas. Há, ainda, um reforço na separação das calçadas 

por meio de jardineiras e outros limitadores. Além disso, 

mantém a circulação de veículos e os estacionamentos são 

entendidos, inclusive, como medidas que garantem a 

animação urbana. Utiliza-se da seção tradicional da via 

com faixas para carros, pedestres e estacionamentos, 

reforçando-se os instrumentos que garantam segurança ao 

 
Figura 34 - Exemplos de 
aplicação de medidas de 

traffic calming. 
 Fonte: 

http://nacto.org/publication/u
rban-street-design-

guide/streets/ 
 

http://nacto.org/publication/urban-street-design-guide/streets/
http://nacto.org/publication/urban-street-design-guide/streets/
http://nacto.org/publication/urban-street-design-guide/streets/
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pedestre, tanto no sentido transversal (travessias) quanto 

no longitudinal (calçadas). Aplica-se em especial a vias 

comerciais. “En numerosas ciudades y condados 

norteamericanos existen organizaciones dedicadas a 

promover barrios o calles amigables para los peatones y se 

editan recomendaciones al respecto” (CEDEX, 2009, p. 

278). 

 

Figura 35 - Projeto para uma pedestrian friendly street, localizada em Washington DC. Fonte: 
http://www.worldpropertyjournal.com/news-assets/Spring_Street_Rendering.jpg 

 

2.1.5 SHARED SPACE 

 

 Nasceu formalmente em um projeto 

desenvolvido na região do Mar do Norte entre 2004 e 

2008, com a participação de sete cidades de vários países: 

Alemanha, Bélgica, Dinamarca, Holanda e Inglaterra. O 

conceito se baseia em práticas já aplicadas desde 1985, 

na Holanda, em especial na província de Friesland, 

baseadas em conceitos desenvolvidos pelo engenheiro 

Hans Monderman e divulgado na Grã-Bretanha por Ben 

Hamilton-Baillie, que cunhou o termo. Essas experiências 

demonstraram alta eficácia na redução de acidentes em 
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interseções de até 20 mil veículos/dia e tráfego importante 

de ciclistas e pedestres. 

Trata-se de um modelo de tráfego baseado na 

convivência dos diversos modais. A sinalização 

convencional é suprimida, as bordas são retiradas e todos 

convivem sobre uma única plataforma indiferenciada. Não 

há prioridades, apenas o limite de velocidade de 30km/h. 

A conformação física da via deve emitir uma mensagem 

clara de que a prioridade é do tráfego lento. Nesse sistema, 

pedestres e motoristas devem estar atentos um ao outro, 

num regime de confiança mútua.  

Nas áreas em que foram implantados há 

evidências de que os índices de acidentes caíram 

radicalmente. Dessa maneira, “se espera que motoristas e 

outros usuários da rua prestem atenção uns aos outros com 

base em um sistema de confiança mútua. A ideia central 

do conceito é que motoristas e pedestres devem manter 

contato visual para se comunicar ao longo da via” (WALL 

e WATERMAN, 2012, p. 104). 

No entanto, profissionais vinculados à defesa dos 

direitos de portadores de necessidades especiais, como 

pessoas com dificuldades de locomoção e cegos, vêm se 

opondo a esse sistema alegando serem meios-fios e 

guarda-corpos importantes ferramentas para a utilização 

das ruas por parte deste segmento da população. 
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Figura 36 - Exhibition Road, Londres. Antes e depois da implantação do projeto de espaço compartilhado. 
 Fonte: https://eyeonportland.files.wordpress.com/2012/05/exhibition-road.jpg 

 

 

2.1.6 PROGRAMAS DE ACESSIBILIDADE UNIVERSAL 

 

É a partir da promulgação da Constituição Federal 

de 1988 que começam a se estruturar no Brasil as ações 

de garantia de direitos dos portadores de necessidades 

especiais. No artigo 227, o direito de acesso de todos aos 

logradouros, edifícios e ao transporte público passou a ser 

contemplado. Desde então, a legislação federal passou por 

um processo de consolidação, até a edição em setembro 

de 2015 da revisão da norma técnica de acessibilidade 

(NBR 9050/2015).  

Estados e municípios produziram seus próprios 

instrumentos e, em alguns casos, produziram importantes 

avanços para além da legislação federal. Foram também 

estruturados conselhos que permitissem a ampliação da 

participação comunitária. Em todo esse processo foi e de 

grande relevância a mobilização social em torno do tema. 

https://eyeonportland.files.wordpress.com/2012/05/exhibition-road.jpg
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Desde a década de 1990, diversos municípios 

estruturaram programas de adaptação de calçadas. Alguns 

fizeram investimentos significativos visando o atendimento 

às exigências legais com especial atenção às áreas centrais 

e outras áreas com grande concentração de pedestres, 

como o entorno de terminais de transporte e equipamentos 

públicos. Nesse sentido, os programas para adaptação do 

meio urbano às necessidades dos deficientes produziram 

importantes avanços na qualidade do ambiente dos 

pedestres como um todo, especialmente as calçadas, se 

levarmos em conta a abrangência geográfica e o 

quantitativo de calçadas adaptadas. 

  

 

 

Figura 37 - Projeto de acessibilidade implantado na Rua Tavares, Vila Pompéia em São Paulo. Imagens antes e depois 
da intervenção.  

Fonte: http://thecityfixbrasil.com/files/2015/04/Os-8-princ%C3%ADpios-da-cal%C3%A7ada-sustent%C3%A1vel_v2.pdf 

Desde o início do processo, houve uma melhora na 

qualidade das obras devido ao desenvolvimento de avanços 

tecnológicos como a criação de pisos especiais, pré-

moldados, elevadores, sensores, além da qualificação da 

mão-de-obra e das gestões municipais. 

 

 

 

 

http://thecityfixbrasil.com/files/2015/04/Os-8-princ%C3%ADpios-da-cal%C3%A7ada-sustent%C3%A1vel_v2.pdf
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Las leyes de accessibilidad [...] resultado del combate 

de las personas con discapacidad contra las 

denominadas “barreras arquitectônicas y urbanísticas” 

han servido de punta de lanza para hacer emerger em la 

agenda social y política a nuevos actores de la movilidad 

anteriormente depreciados. (SANZ, 2004a, p. 4) 

 

2.1.7 DEMANDA REDUZIDA 

 

Na medida em que o automóvel se popularizou, 

avolumaram-se problemas com o congestionamento de 

tráfego. Para solucioná-los, os profissionais da nascente 

ciência da engenharia de tráfego puseram-se a enfrentar os 

problemas, baseados em seu conhecimento acerca da 

mecânica dos fluidos. Para obter um fluxo ótimo, portanto, 

era necessário aumentar a caixa viária. Neste processo 

sucumbiram calçadas, árvores e áreas permeáveis. Mesmo 

assim, depois de um determinado período, as ruas 

voltavam a ficar congestionadas.  

Embora parecesse a princípio decorrência do 

crescimento da frota e do número de viagens, na década 

de 1960, os engenheiros de tráfego começaram a formular 

um conceito que ficou conhecido como “demanda 

induzida”. O conceito, vindo da economia, determinava 

que a um acréscimo na capacidade viária, correspondia um 

acréscimo no volume de tráfego, de maneira que em pouco 

tempo, se anulavam os benefícios conseguidos com altos 

investimentos. Desde então, pesquisas do Departamento 

de Trânsito da Califórnia e da Universidade da Califórnia – 

Berkeley, entre outras se dedicaram a provar essa teoria a 

partir da coleta de dados.  

Em 2009, dois economistas – Matthew Turner da 

Universidade de Toronto e Gilles Duranton da Universidade 

da Pensilvânia – se propuseram a comparar um grupo de 

novas ruas e estradas construídas em diversas cidades 

norte-americanas, entre os anos de 1980 e 2000, com a 

evolução da quantidade de quilômetros rodados nas 

mesmas áreas. 
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We found that there’s this perfect one-to-one 

relationship, said Turner. […] If a city had increased its 

road capacity by 10 percent between 1980 and 1990, 

then the amount of driving in that city went up by 10 

percent. If the amount of roads in the same city then 

went up by 11 percent between 1990 and 2000, the 

total number of miles driven also went up by 11 percent. 

It’s like the two figures were moving in perfect lockstep, 

changing at the same exact rate. (TURNER apud MANN, 

2014) 

 

Em 1989, o colapso da Embarcadero Freeway de 

San Francisco (CA) serviu como um importante 

aprendizado para o que hoje se denomina “demanda 

reduzida”. A via elevada, ao longo da baía, operava com 

100 mil veículos/dia. Com o i mpacto do terremoto Loma 

Prieta, o trânsito foi interrompido e ao invés do caos 

esperado, os automóveis simplesmente desapareceram. Os 

moradores do entorno se mobilizaram pela retirada da via 

elevada e então a gestão local decidiu substituí-la pelo 

Octavia Boulevard, com capacidade para 45 mil 

veículos/dia. Foram criados espaços adequados para os 

pedestres e para o comércio local, além de ter sido 

construído um novo parque. Houve incrementos na 

produção de moradia e na geração de emprego e os imóveis 

do entorno tiveram uma valorização de até 300% (SPECK, 

2016). 

Em meados dos anos 2000, em Seul, capital da 

Coréia do Sul, outra via elevada seria demolida, no que se 

constituiu o mais importante exemplo da aplicação da 

chamada “demanda reduzida”. O elevado, por onde 

circulavam 168 mil veículos por dia, foi construído entre 

as décadas de 1950 e 1970 sobre o riacho 

Cheonggyecheon, que teve relevância histórica no processo 

de ocupação da cidade. Tudo se iniciou com um pequeno 

movimento popular, mas ganhou força com a adesão do 

então prefeito Lee Myung-bak, que ficou conhecido pelo 

projeto e chegou à presidência da Coreia do Sul. A via foi 

demolida e o riacho descoberto. Houve investimentos em 
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infraestrutura e em transporte público e a área, a exemplo 

do que aconteceu em San Francisco, renasceu. Outros 

exemplos de readequação de vias expressas utilizando 

como base a lógica da demanda reduzida foram 

implantados em outras cidades como Nova York, Portland 

e Boston. 

 

Figura 38  - A via elevada de Cheonggyecheon e o parque implantado no local. 
Fonte: http://2014-2015.nclurbandesign.org/uncategorised/cheonggyecheon-river-restoration-project-restoration-

environmental-social-economic-seoul 



104 

 

 

Figura 38  - Embarcadero Freeway, antes e depois do terremoto Loma Prieta. Na ultima foto aspecto do Octavia 
Boulevard, construído depois da demolição da via. 

Fonte: Google images, 2018. 
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2.1.8 REDUÇÃO DE VELOCIDADE EM ÁREAS URBANAS 

 

Transportation engineering standards transformed our 

city streets into high speed roads (KOBOS, 2016). 

 

 

Há evidências de que a redução da velocidade do 

tráfego em áreas urbanas pode gerar entornos mais seguros 

e fazer com que ressurjam o convívio e a vida urbana. 

Velocidades mais altas reduzem o tempo de reação do 

condutor. Ao ser atingido por um veículo a 30 km/h, um 

pedestre tem dez vezes mais chances de sobreviver do que 

numa colisão a 60 km/h. A tabela 5 informa a distância 

percorrida para frear o carro em diversos patamares de 

velocidade.  

 

Velocidade Distância percorrida 
pensando 

Distância percorrida 
freando 

Distância percorrida 
total 

36 km/h (10m/s) 6 m 6 m 12 m 

72 km/h (20m/s 12 m 24 m 36 m 

108 km/h (30m/s) 18 m 54 m 72 m 

144 km/h (40m/s) 24 m 96 m 120 m 

Fonte:https://2.bp.blogspot.com/_6oLN9gArRqE/Su7UFf4IXVI/AAAAAAAACT0/t2HJXkcYrWE/s1600-h/transito-
TabelaVelocidade.jpg 

 

O Código de Trânsito Brasileiro disciplina a 

velocidade nas vias urbanas: para as vias rápidas, 80 

km/h; para as vias arteriais, 60 km/h; para as vias 

coletoras, 40 km/h; e para as vias locais, 30 km/h. Os 

municípios têm autonomia para adotar limites menores, 

como vem ocorrendo nas “áreas calmas” implantadas em 

cidades como Curitiba, Belo Horizonte e Goiânia. A OMS 

recomenda que as velocidades em áreas urbanas não 

ultrapassem 50 km/h e em áreas com grande concentração 

de pedestres que esse limite seja de 30 km/h. 

Políticas de redução de velocidades em áreas 

urbanas já são adotadas em cerca de 104 países, incluindo 

diversos países da América Latina. A França iniciou a 

redução de 60 km/h para 50 km /h em 1990 e Paris 

Tabela 9 – Distância percorrida para frear o carro em diversos patamares de velocidade   
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planeja adotar em breve o limite de 30 km/h para toda a 

área urbana. A Austrália iniciou o mesmo processo no início 

dos anos 2000. Levantamentos realizados em seguida 

indicaram uma redução na velocidade de circulação de 2 

km/h ao passo que o número de acidentes caiu em 40%. 

Na Noruega, a redução de acidentes chegou a 45% e em 

Zurique, por sua vez, caiu em 25% o número de pedestres 

mortos.   

  
 

Gráfico 5 – Probabilidade de lesão fatal em colisão automóvel/pedestre, em razão da velocidade. 
Fonte: https://globaldesigningcities.org  

 

Ao longo do último século, estratégias de desenho 

de vias equivocadas, focadas na eliminação de obstáculos 

do ambiente da rua, fizeram com que o ambiente da via 

permitisse imprimir velocidades incompatíveis com a vida 

urbana. 

Os objetivos de segurança para o desenho de ruas têm 

buscado eliminar os erros da equação, por meio da 

melhoria dos veículos, da interface motorista-veículo e 

do ambiente das faixas de rolamento e dos passeios, por 

meio da remoção de obstáculos e redução do efeito das 

curvaturas. Estes esforços têm resultado, 

sucessivamente, em caixas de rua mais largas, faixas de 

rolamento mais largas, zonas desobstruídas mais largas, 

maiores raios de curvatura – o que tem acarretado a 

promoção de velocidades mais rápidas para os veículos. 

(FARR, 2013, p. 150)  
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Desse modo, à redução dos limites de velocidade 

urbana devem associar-se políticas de redesenho das vias 

de maneira a influenciar o comportamento dos condutores. 

“Reduzir os limites de velocidade e projetar as vias de 

maneira compatível com esses limites foram medidas 

fundamentais para que diversos países obtivessem 

melhorias significativas em segurança viária, diminuindo o 

número de mortes no trânsito” (EMBARQ BRASIL: s/d, p. 

18). 

Entretanto, a maior resistência que encontram as 

políticas de redução de velocidade é a de que aumentem 

os tempos de viagem. O monitoramento de diversas das 

áreas objetos destas intervenções tem comprovado que os 

aumentos não são significativos e que estes na sua maioria 

ocorrem fora dos horários de pico86.  

 

2.1.9 TÉRREOS E FACHADAS ATIVAS87 

 

No processo de transformação das cidades para 

abrigar os modos de vida contemporâneos, muito 

influenciados pela cultura do automóvel, a ruptura da 

relação existente ao longo de séculos entre o espaço 

privado e o espaço público foi bastante relevante para a 

qualidade da paisagem vivenciada pelo pedestre. Algumas 

funções, à medida que foram se tornando mais complexas, 

passaram a se instalar em grandes terrenos isolados da 

malha, como universidades, indústrias e hospitais. Outros, 

embora estivessem fisicamente articulados à malha 

adotaram estratégias de isolamento, como: afastamentos, 

uso de materiais opacos e redução do número de aberturas 

e acessos. 

 

 

 

                                                           
86 Isso porque nestes horários o trânsito opera em geral em uma velocidade muito aquém da máxima permitida para a via. 

87 Há um desenvolvimento sobre a questão das fachadas ativas no ítem 222, referente a transparência das fachadas. 
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Prédios urbanos foram orientados aos espaços urbanos 

por necessidade. Desde então muitas funções urbanas 

foram movidas para os interiores, e lojas, instituições e 

organizações cresceram. Durante o processo, prédios 

urbanos ficaram maiores e correspondentemente mais 

introspectivos e autossuficientes. (KASSELBERG, 2015, 

p 29) 

 

Por isso, estratégias de requalificação urbana que 

pretendem reforçar o uso dos espaços públicos e a adoção 

de modos de transporte não motorizados, em especial o 

uso a pé, vem buscando uma rearticulação entre os 

edifícios e o espaço da rua na busca por segurança 

(WALKONOMICS, 2013), diversidade e atratividade. 

Fachadas mais ativas, nesse sentido, são capazes de 

incrementar a quantidade de pedestres nos espaços 

urbanos lindeiros.  

Publicações recentes vêm se referindo aos térreos 

dos edifícios com o termo plinth, palavra holandesa que 

designa tanto rodapés quanto os térreos dos edifícios. 

Térreos pouco atraentes geram insegurança e incentivam o 

uso do transporte motorizado. Estratégias de plinths ativos 

têm tido grande importância na reabilitação de áreas em 

Roterdã e Amsterdã, que vem recebendo um novo tipo de 

“trabalhadores do conhecimento” que optam por morar em 

“áreas urbanas misturadas e espaços públicos 

maravilhosos” (KASSENBERG: 2015, p. 15).  

Os térreos é que determinam a qualidade da 

interação do edifício com o espaço público e são capazes 

de trazer bons lucros para o varejo e, em especial, para 

bares e restaurantes. No entanto, a boa vontade do poder 

público ou a produção de regulamentos não são capazes 

de ativar os térreos dos edifícios. Para alcançar esse 

objetivo, é fundamental o envolvimento do mercado 

imobiliário, proprietários, comerciantes e moradores. 

Considerando que não há demanda para a instalação de 

estabelecimentos de comércio e serviço em todos os térreos 
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é fundamental pensar em áreas térreas que possam ser 

ativas também em moradias.  

Procurando trazer transparência e usos para as 

fachadas, normalmente dos primeiros andares, as políticas 

de fachadas ativas são uma forma de tornar os térreos mais 

ativos. Neste caso, referem-se mais a materiais e controle 

de fachadas cegas do que às atividades implantadas nos 

edifícios. As cidades de Melbourne e Estocolmo investiram 

em políticas de térreos ativos para suas áreas centrais a 

partir da década de 1990. Abaixo, levantamentos das 

áreas centrais de Estocolmo e Copenhagen com as 

fachadas cegas representadas numa linha mais grossa. 

Esses dados foram levantados em 1990 e 2004, com o 

objetivo de constituir programas de fachadas ativas que 

atuassem na requalificação dos espaços públicos nessas 

áreas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39 -  Croqui de levantamento das áreas centrais de Estocomo (a) e Copenhagen (b) realizado pelo escritório 
Jan Gehl. Fonte: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.697.575&rep=rep1&type=pdf 
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2.2 ELEMENTOS QUE CONDICIONAM A CAMINHABILIDADE 

 
O caminhar tem especificidades que o distinguem 

de outros modos de transporte. “El caminar es el modo de 

transporte más afectado por la calidad del entorno urbano, 

frente al resto que dependen más de la calidad de la 

infraestructura (coche, bicicleta) o del servicio (transporte 

público)” (LAMIQUIZ e POZUETA, 2010, grifo nosso). No 

diagrama abaixo, Lamiquiz (s/d) apresenta as variáveis que 

influenciam a circulação a pé: as relativas ao meio físico 

como clima e topografia; as relativas à questão 

socioeconômica e cultural como: costumes, hábitos, 

modas e sistema de valores; as relativas ao entorno urbano; 

e, finalmente, as relativas às características pessoais do 

indivíduo, como local de emprego ou moradia, sexo, idade, 

estado físico, nível de renda. 

 

Figura 40 -   Variáveis que influenciam a caminhabilidade.  
Fonte: LAMIQUIZ, s/d 
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Nesta pesquisa, nos limitaremos a abordar as 

variáveis relativas ao entorno urbano: dispersão urbana, 

densidade urbana, disposição de usos do solo, rede de 

circulação e relação entre a edificação e o espaço público. 

A metodologia desenvolvida88 e, posteriormente aplicada 

aos estudos de caso, deu especial atenção àquelas 

variáveis passíveis de serem manejadas pelo projeto 

urbano e arquitetônico e pela regulação urbanística.  

As abordagens mais tradicionais das dinâmicas da 

circulação a pé nas cidades nasceram a partir de conceitos 

da engenharia de tráfego aplicados normalmente à 

circulação de veículos (MALATESTA, 2007, p. 58). 

Rapidamente essas abordagens mostraram-se 

insuficientes, passando por processos de aprimoramento 

por parte dos pesquisadores da área89. 

Na sequência, serão apresentadas algumas 

particularidades relevantes para o entendimento das 

dinâmicas relacionadas à caminhabilidade nas cidades: a 

limitação do raio de ação da marcha a pé, a percepção do 

pedestre e a vulnerabilidade do pedestre. Em seguida, 

serão apresentados os elementos urbanísticos que 

influenciam a marcha a pé. Para estruturar essa discussão, 

serão utilizadas as variáveis analisadas pelo manual La 

ciudad paseable. Essas mesmas variáveis serão utilizadas 

posteriormente, com algumas adaptações, na metodologia 

proposta e na análise dos estudos de caso.  

A pesquisa espanhola90 denominada “Influencia de 

las variables urbanísticas sobre la movilidad peatonal y 

recomendaciones consecuentes para lo diseño de modelos 

                                                           
88 A metodologia desenvolvida para a presente pesquisa será apresentada ao final do capítulo e será aplicada aos estudos 

de caso no capítulo 4. 
89 Ao final do capítulo serão apresentadas as diversas metodologias de análise da caminhabilidade que tiveram origem 

nesse processo.  
90 A pesquisa foi realizada por pesquisadores da Universidad Politécnica de Madrid sob encomenda do Ministério de 

Fomento – Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas do Governo da Espanha e deu origem ao manual “La 

ciudad paseable”, publicado em 2009. 
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urbanos orientados a los modos no motorizados: La ciudad 

paseable”, realizada entre 2007 e 2009, buscou 

estabelecer através de uma revisão bibliográfica e de 

pesquisas empíricas, os requisitos urbanísticos que deve 

possuir a cidade caminhável. Focando-se nas variáveis 

urbanísticas, o guia explora uma abordagem pouco 

frequente em estudos deste tipo: “Esta guia se concentra, 

precisamente, em aquellos aspectos del urbanismo y la 

arquitectura que, siendo distintos del diseno viário, 

pueden influir em la calidad peatonal da ciudad” (CEDEX, 

2009, p. 12, grifo nosso). 

Foi neste sentido, de constituir uma abordagem 

que privilegiasse as variáveis da forma urbana em 

detrimento das variáveis do desenho viário, como fazem a 

maior parte das metodologias, que se optou por essa 

referência. As características dos casos estudados na 

pesquisa, nos quais a forma urbana vai adquirindo 

contornos distintos da cidade tradicional em decorrência da 

abrangência das operações imobiliárias aí realizadas, exigiu 

esse tipo de abordagem.  

 

2.3 ELEMENTOS QUE LIMITAM A MARCHA A PÉ 

 

O pedestre utiliza-se de sua própria energia para o 

deslocamento e – diferente de ciclistas, motociclistas e 

motoristas – não dispõe de qualquer aparato técnico de 

apoio ao seu deslocamento. É deste fato que decorrem seus 

mais relevantes diferenciais e limitações. Usando apenas 

suas próprias pernas, o pedestre apresenta nível zero de 

consumo de combustível, nível zero de produção de 

emissões e ruídos e baixíssimo impacto nos orçamentos 

domésticos, contribuindo ainda para a saúde física e 

mental do próprio “caminhador”. Desprovido de 

equipamentos ou outras tecnologias, ocupa espaço exíguo 

na via e dispensa áreas para estacionamento, sua trajetória 



113 

é facilmente adaptável realizando curvas e inflexões com 

facilidade. A periculosidade é baixa, não implicando em 

riscos para outros usuários da via. Devido ao fato de viajar 

em estreito contato com o ambiente, contribui para o 

reforço do senso de comunidade, contribui para a 

qualidade dos negócios locais e da segurança nos espaços 

públicos. 

Por outro lado, o pedestre, sem contar com nada 

que intermedie sua relação com o meio, encontra-se 

exposto aos rigores do clima, ao cansaço, ao impacto das 

cargas que transporta, ao confronto com os veículos e com 

a insegurança das ruas. 

 

2.3.1 LIMITAÇÃO DO RAIO DE AÇÃO DA MARCHA A PÉ 

  

O elemento que influencia de forma mais 

determinante a caminhada como alternativa de transporte 

é a relação distância x tempo de deslocamento. Devido às 

limitações do corpo humano, o modal a pé só é uma 

alternativa adequada para deslocamentos curtos91.  

A velocidade e a distância atingida variam 

conforme as características individuais, como faixa etária, 

condições socioeconômicas e de saúde, entretanto não 

excede alguns patamares. A velocidade média de um 

pedestre é de cerca de 4 a 5 km/h92, num percurso sem 

impedimentos e sem paradas intermediárias. A bibliografia 

considera 20 ou 30 minutos de caminhada em terreno 

plano o limite compatível com o modo de vida das 

                                                           
91 Dados da RMSP apontam a existência dos trabalhadores “formiga” pessoas que se sujeitam a deslocamentos 

excessivamente longos, devido à insuficiência da renda ou à má qualidade dos serviços de transporte público. “Dez da 

manhã. Ivete deixa a rua Nicanor Nascimento, perto do escadão da Vila Zatt, em direção à academia. Calcula-se que, além 

dela, há na região metropolitana de São Paulo outros 4,2 milhões de formigas, ou trabalhadores andarilhos: pessoas que 

vão a pé para o trabalho. São vários os motivos, da lentidão dos ônibus à curta distância de alguns trajetos. Mas o principal 

é falta de dinheiro para condução. A Companhia do Metropolitano de São Paulo, Metrô, mapeia o fenômeno das formigas”. 

(ARCOVERDE, salveaterra.com.br acessado em 12/05/2015) 
92 Considera-se uma velocidade de 1,0 m/s para um adulto, se deslocando em terreno horizontal e livre de impedimentos, 

idosos, crianças, mulheres grávidas e adultos com carrinhos caminham a velocidades de 0,6 a 1,0 m/s(FRUIN apud 

MALATESTA, 2007, p 45) 
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cidades93. Isso nos leva a limites de raios de ação da 

caminhada da ordem de 1,5 km e 2,5 km. “A medida que 

aumenta la duración, las diferencias de tempo con los 

modos motorizados aumentan significativamente” (CEDEX, 

2009, p. 42). O gráfico abaixo demonstra as limitações do 

transporte a pé se comparado a outros modais, 

considerando as distâncias percorridas. 

 

Gráfico 6 - Tempo gasto por distância segundo modo de transporte 
Fonte: OBSERVATÓRIO NACIONAL DE SEGURANÇA VIÁRIA, 2017 

 
 

A distância a percorrer influencia fortemente a 

escolha por caminhar. “Studies have indicated that 

distance to destinations is the single factor that most affects 

whether or not people decide to walk or to take the car, 

and is more of a determinant than weather, physical 

difficulty, safety or fear of crime”94 (SOUTHWORTH, 2005, 

p. 249). Dados levantados por Krag (1993 apud CEDEX, 

2009, p. 42) na Alemanha, no ano de 1989, indicam as 

taxas de utilização do transporte a pé em razão da distância 

                                                           
93 “Costumo discordar dos defensores do pedestrianismo e do ciclismo que acreditam que a infraestrutura é tudo, que é só 

construir e as pessoas virão. Creio que a maioria dos seres humanos nos países industrializados precisa repensar o tempo, 

o espaço e seus próprios corpos antes de estar preparada para ser tão urbana e pedestre [...] quanto seus antepassados”. 

(SOLNIT, 2016, p 13) 
94 “Pesquisas indicaram que a distância é o elemento que mais afeta a decisão das pessoas em ir caminhando ou dirigindo 

ao destino, sendo mais determinante do que o clima, as dificuldades físicas, a segurança ou o medo da violência” 

(SOUTHWORTH, 2005, p. 249). 
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a percorrer. Para viagens de até 1km, as taxas variam entre 

56% e 100%. De 1km a 2 km, variam de 34% a 56%. 

Mas, acima de 3km, as taxas caem para menos de 13%.  

  

Gráfico 7 - Relação entre viagens a pé (%) e distância (km). Alemanha, 1989.   
Fonte: KRUG, 1993 apud CEDEX, 2009, p. 42 

 
 

A tabela 6 apresenta dados relativos ao 

levantamento realizado nas escolas de Madri95 no ano de 

2008. Os dados reforçam a ideia de uma forte dependência 

da intensidade de utilização do transporte a pé e o tamanho 

do trecho a percorrer. 

 

 
Tabela 10 - Distância até a escola e percentual de viagens a pé. Madri, 2008. 

Fonte: Proyecto “La Ciudad Paseable” DUyOT – UPM. Lamiquiz, s/d 

 

                                                           
95 Segundo os entrevistados para a pesquisa das escolas de Madri, o peso da mochila é elemento relevante na escolha de 

outros modos diferentes do caminhar para ir à escola. (CEDEX, 2009)  

Distância até a escola Percentual de viagens a pé 

<500m 96,8% 

500 – 999m 74,1% 
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>1499m 13,3% 

Média 56,4% 
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Nos gráficos 2 e 6 apresentados no capítulo 1 

pode-se observar, no primeiro, a relevância significativa 

das viagens a pé quando se considera o número de viagens, 

segundo dados levantados pela ANTP para todo o Brasil 

em 2012. São 22,8 bilhões de viagens do universo total 

de 62,7 bilhões levantadas (36%). No segundo onde se 

apresenta a distância percorrida por modal, tem-se um 

quadro completamente diferente. Dos 432 bilhões de 

quilômetros/ano apenas 23 bilhões são percorridos a pé 

(5%). Esses dados reafirmam a relevância do transporte a 

pé na realização de trajetos curtos. 

 

Para Lamiquiz (s/d) a cidade caminhável é a 

“ciudad próxima”, ou seja, uma cidade que incentiva a 

caminhada como alternativa de transporte é uma cidade 

em que o indivíduo possa atender as suas necessidades 

diárias utilizando-se prioritariamente de deslocamentos 

curtos. No esquema acima, Lamiquiz ilustra a ideia de 

“cidade próxima” (pedestre) articulada à “cidade 

polarizada” (núcleos articulados por transporte público). 

Segundo ele, dado que o alcance da caminhada é bastante 

curto, em áreas urbanas de maior escala ela deve ser 

pensada de forma articulada ao transporte público. 

Gráfico 8 -  Cidade próxima (pedestre) + Cidade polarizada (TP).  
Fonte: LAMIQUIZ, s/d 
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Chris Bradshaw96 (1993) também enfatiza a 

proximidade como elemento central para se pensar a 

caminhabilidade. “Life is arranged is scales, just as it is for 

animals” (BRADSHAW, 2008, p. 2). Segundo ele, a vida 

humana se organiza em escalas crescentes: a individual, a 

familiar, a escala da rua, a do bairro, a urbana ou regional, 

a nacional e a global. Enquanto crianças, passamos boa 

parte do nosso tempo nas escalas mais locais e à medida 

que seguimos para a vida adulta, passamos a frequentar as 

escalas mais abrangentes. Porém, conforme 

envelhecemos, vamos regressando para as escalas mais 

restritas.  

Em tempos anteriores à popularização do 

automóvel, as pessoas, em especial as mulheres, idosos e 

crianças recorriam às escalas mais abrangentes apenas 

eventualmente. Na medida em que a presença do 

automóvel se intensificou, essas distâncias se 

naturalizaram, o que fez com que os usuários de 

automóveis dispersassem seus pontos de interesse por uma 

área maior do território da cidade. Bradshaw chama a 

atenção para os rearranjos no comércio de bairro que vem 

sendo “canibalizado” por estabelecimentos maiores e para 

a demolição de pequenos edifícios para que se convertam 

em estacionamentos. Com a redução de lugares para onde 

caminhar e ruas cada vez menos adaptadas às 

necessidades do pedestre, cada vez menos se opta pelo 

transporte a pé. “The problem is this. We are losing 

‘infrastructure’ for the street and neighborhood scales. The 

streets have become automobile feeders for the city-scale 

roads […] The result is cities designed only for AAAs: 

active, affluent adults”97 (BRADSHAW, 1993, p.5). 

                                                           
96 A metodologia pioneira de Bradshaw será descrita no capítulo 2. 
97 O problema é este: estamos perdendo infraestrutura de ruas para caminhar e espaços de vizinhança para convivência. 

As ruas tornaram-se caminhos de automóveis que se dirigem para as estradas da cidade. O resultado culmina em cidades 

planejadas para AAAs: adultos ativos e saudáveis (aqueles que não são portadores de necessidades nem idosos, por 

exemplo). (Tradução minha) 
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Os dados apresentados na tabela abaixo são 

apresentados por Sanz (2004b, p. 4) no artigo “Ilich y su 

desvelamento del mito del progresso”. Ele apresenta dados 

acerca do avanço da motorização e a consequente redução 

dos deslovcamentos não motorizados. Na última coluna 

apresenta dados acerca de um relevante aumento nas 

distâncias até o trabalho. O avanço da motorização 

segundo ele, na medida que causa uma independência 

com relação às escolhas de localização contribui para o 

aumento das distâncias urbanas98. 

  
Tabela 7 – Evolução da divisão modal, da motorização das famílias e das distâncias médias ao trabalho na área 

metropolitana de Madri.  
 

 Deslocamentos a 
pé 

Descolamentos em 
automóvel 

Famílias sem 
carro 

Automóveis por 
1.000 habitantes 

Distância média 
ao trabalho 

1981 57,5% 13,6% 40,1% 186,4 4,67 
1996 36,8% 29,1% 30,3% 300,0 10,40 
2003 30,0% 33% 25,0% 450,0 12,00 

Fonte: SANZ, 2004b, p. 4) 

 

2.3.2 PERCEPÇÃO DO PEDESTRE 

 

 

Gosto do caminhar porque ele é lento e desconfio que a 

mente à semelhança dos pés, funciona a uns cinco 

quilômetros por hora. (SOLNIT, 2016, p 30) 

 

 

 

Estudos como os de Gehl (2010), NYC (2013) e 

Speck (2015) chamam a atenção para a desconsideração 

da escala humana e dos elementos sensoriais no desenho 

da cidade atual. A adequação às necessidades do 

transporte motorizado levou a mudanças na escala de vias, 

quarteirões e edifícios. “For the last half-century, streets 

and sidewalks have often been designed with the speed of 

the automobile in mind” (NYC, 2013, p. 35).  

Entender como o corpo humano percebe o espaço 

é o primeiro passo para desenhar cidades adequadas às 

necessidades do pedestre (NYC, 2013). Os melhores 

                                                           
98 “Más automóviles y atividades más lejanas forman parte de un circulo infernal en que finalmente poco queda en el radio 

de acción de los desplazamientos peatonales (o ciclistas)” (SANZ, 2004b, p.5) 
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espaços para os pedestres oferecem escala humana, 

texturas e estímulos. O desenho da cidade para a 

percepção na velocidade do automóvel leva motoristas a 

imprimir velocidades incompatíveis com seu entorno. 

 

Nas velhas cidades onde o tráfego se baseia no ritmo do 

caminhar, espaço e edifícios foram projetados 

naturalmente para a escala de 5km/h. [...] A escala de 

60 km/h tem amplos espaços e vias largas. Os prédios 

são vistos à distância e somente traços gerais podem ser 

percebidos. Detalhes e experiências sensoriais 

multifacetadas desaparecem e, da perspectiva do 

pedestre, todos os sinais são grotescamente ampliados. 

(GEHL, 2010, p. 44) 

 

Entre os elementos citados por Gehl, que 

expressam o desconhecimento do planejamento tradicional 

em relação às necessidades humanas está a preferência 

das pessoas por lugares onde haja presença humana.  

 

Em todo o mundo os frequentadores de cafés e bares de 

calçada notam-se para a tração nº1 da cidade – a vida 

na cidade. Mesmo nos seus berços, os bebês esforçam-

se para ver o mais possível e mais tarde, engatinham 

pela casa toda para acompanhar o movimento. Crianças 

mais velhas trazem seus brinquedos até a sala ou a 

cozinha para ficarem onde a ação acontece. (Idem, p. 

23) 

 

Segundo Speck (2016, p. 191), o pedestre se 

adapta melhor a lugares espacialmente definidos, onde as 

paredes são as empenas dos edifícios. Para ele a adoção 

sistemática de caixas de ruas largas, grandes áreas de 

estacionamento e edifícios isolados eliminaram a definição 

que caracterizou os espaços urbanos por séculos. A 

questão do fechamento é completamente ignorada pelas 

gestões públicas. “Na verdade, muitas cidades trabalham 

e muito contra essa definição espacial” 
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Figura 41 - Cidades desenhadas para 5 km/h e para 60 km/h 

Fonte: GEHL, 2010 
 
 

 
Figura 42 - A escala humana e o cenário da caminhada. 

Fonte: NYC, 2013, p. 33 

 

 

 

5 km/h  60 km/h  

5 km/h  60 km/h  
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2.3.3 VULNERABILIDADE DO PEDESTRE 

 

Aquele que se desloca a pé não dispõe de um 

envoltório que o proteja dos efeitos negativos do meio. O 

clima é um importante condicionante para os pedestres. 

Algumas situações como chuva forte ou neve podem 

inviabilizar a opção pelo transporte a pé. Se durarem pouco 

tempo, os pedestres se abrigam e continuam. Mas se 

durarem um período longo optarão por usar outro modal ou 

por ficar em casa.  

  

Figura 43 -  Pórticos em Bolonha.  
Fonte: 

http://www.timeout.com.br/viagem/bolonha  

 

Figura 44  -   Rua em Marrakesh com dispositivo de proteção do sol. 
Fonte:  http://www.tripextras.com/files/Marrakech2.jpg 

 

  

As cidades tradicionais oferecem uma variedade 

de soluções para o acondicionamento dos espaços 

externos. Pórticos, arcadas, varandas e marquises, além do 

perfil mais estreito das vias, permitiram ao longo dos 

séculos uma proteção do calor, da chuva e do vento. Ruas 

mais largas e edifícios isolados reduziram essas 

possibilidades. 

É relevante também ressaltar o papel exercido pela 

arborização urbana. Além de prover sombra, absorve água 

da chuva e emissões dos escapamentos. As filas de árvores 

podem induzir o motorista a reduzir a velocidade dos 
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veículos e melhorar a sensação de fechamento do espaço. 

Também adicionam mais variedade à paisagem urbana. 

Além disso, “um trajeto numa rua sem árvores é percebido 

como significativamente mais longo do que um trajeto de 

igual distância numa rua arborizada” (SPECK, 2016, p. 

198). 

 

Figura 45 -  Experiência sensorial típica do pedestre.  
Fonte: NYC, 2013. 

 

As condições topográficas também são um 

limitante importante para a caminhada. À medida que a 

topografia se torna mais acidentada aumenta o esforço 

físico necessário e diminui a velocidade. Assim, a opção 

pela caminhada passa a se restringir a grupos fisicamente 

mais aptos, além de restringi-la a deslocamentos não 

obrigatórios como os destinados ao lazer.  

CEDEX (2009, p. 44) chama a atenção para 

algumas cidades em que coexistem altos índices de uso do 

transporte a pé com terrenos bastante acidentados: em 

cidades como Salvador (BA) ou vilarejos tradicionais da 

Itália ou da Grécia. “La experiencia de estas poblaciones 
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subraya [...] la importancia que el habito y una cierta 

cultura de movilidad tiene sobre las formas de 

desplazarse”. A partir de determinados limiares só a 

circulação a pé pode vencer a topografia – normalmente 

utilizando-se de escadas. 

O pedestre divide o espaço da rua com os veículos 

motorizados e, nessa relação, é ele quem tem mais a 

perder. Além da segurança de fato, já bastante estudada, 

também deve se considerar a segurança percebida. Para o 

pedestre, não basta estar seguro, é preciso que ele se sinta 

seguro para que faça a opção por caminhar. O barulho dos 

motores nas proximidades da faixa de pedestre pode 

diminuir a segurança percebida. 

En efecto, a lo largo de las cuatro últimas décadas, el 

período de masificación del automóvil, se ha instaurado 

un nuevo régimen social en el espacio público escenario 

de los accidentes; en la ciudad, pero también en las vías 

no urbanas. Es el régimen del miedo y la preocupación 

ante el coche, un vehículo fabricado con una gran 

capacidad de herir y matar y que se utiliza sin las 

debidas garantías de que esos daños no ocurran. (SANZ, 

2004, p. 3) 

 

Há também a segurança frente ao crime. Os 

mecanismos de vigilância natural ou de autovigilância tem 

um papel de grande importância e estão estritamente 

vinculados ao desenho do entorno urbano e dos edifícios.   

Deve-se considerar também as limitações do 

pedestre quanto ao transporte de carga. Carregar um 

pacote, um bebê ou uma mochila pode fazer a caminhada 

muito mais penosa. O transporte a pé está, portanto, 

vinculado a deslocamentos onde não haja essa demanda. 

Se precisar transportar um bebê ou um pacote grande, o 

pedestre passará a avaliar outra opção de modal. Nas 

cidades em que a infraestrutura para o transporte coletivo 

e para a caminhada recebem a atenção e investimento 

devidos, os cidadãos adaptam sua rotina e hábitos de 

consumo. Compram em quantidades menores, adaptam 

bolsas, mochilas e sapatos, investem em carregadores de 
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bebê e carrinhos de compras, de maneira a poderem 

adaptar suas necessidades à suas escolhas de mobilidade. 

 

2.4 ELEMENTOS URBANÍSTICOS QUE INFLUENCIAM A MOBILIDADE A PÉ 

  

2.4.1 GRAU DE DISPERSÃO URBANA 

 

A concentração é um critério relevante para a 

definição do espaço de características urbanas. À 

desconcentração estão associados os fazeres da vida rural 

ou do espaço natural. Alterações contemporâneas nas 

dinâmicas urbanas, consolidam um outro tipo de tecido 

urbano de trama mais aberta e irregular, perdendo muitas 

vezes a continuidade, mas ainda assim abrigando 

atividades caracteristicamente urbanas.  

As atividades produtivas e de moradia passam a 

se arranjar numa espécie de “arquipélago” em geral a partir 

de uma infraestrutura de circulação, normalmente uma 

rodovia, como estruturador deste sistema. “En el siglo XX 

se rompe, em gran medida, la continuidad física de las 

ciudades [...] ante las posibilidades que ofrecen los medios 

motorizados de transporte, primero el ferrocarril y luego el 

automóvil, y la generalización de las comunicaciones 

telefónicas” (CEDEX, 2009, p. 58).  

Aumentam as distâncias médias entre origem e 

destino e aparecem grandes vazios urbanos que passam a 

atuar como barreiras para os deslocamentos a pé. Essas 

condições levam a um abandono do caminhar, ainda que 

haja uma parcela da população para a qual não resta outra 

alternativa. 
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Figura 46 - Conjunto do programa Minha Casa Minha Vida em Manaus. 
Fonte: Ferreira, 2010 

 

 

2.4.2 A DENSIDADE URBANA 

 

A distribuição das densidades urbanas é uma 

questão central para o desenho de instrumentos de 

planejamento e de gestão urbanos atuais. A densidade 

urbana afeta fortemente a morfologia urbana e a maneira 

com que o espaço público é utilizado. Influencia 

diretamente as dimensões da cidade, elemento definidor 

das lógicas de circulação a pé. “La densidad es uno de los 

parámetros urbanísticos de incidencia más directa en las 

dimensiones de las ciudades, por tanto, en su 

caminabilidad” (CEDEX, 2009, p. 94). 
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Gráfico 9 - Densidade urbana e custos de energia relacionados ao transporte. 
Fonte: http://www.urbandesign.org/sustainable.html  

 

Consumo de energia em transporte em gigajoules per 

capita por ano 

Densidade Urbana 

Habitações por hectare 
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Gráfico 10 - Evolução do custo da infraestrutura em função da densidade. 

Fonte: Mascaró, 1988. 

 

A densidade também define a qualidade de 

serviços como o transporte público e a coleta seletiva de 

lixo e a qualidade da infraestrutura como a iluminação 

pública, pavimentação de calçadas e outros. Estes 

elementos, por sua vez, condicionam o deslocamento a pé 

na medida em que entornos melhor equipados e mantidos 

dão melhor suporte à caminhada. Em áreas mais densas, 

o transporte público se torna mais frequente e confiável o 

que melhora a adesão dos usuários. Entornos mais densos 

permitem ainda um controle da mancha urbana evitando a 

expansão sobre áreas frágeis do ponto de vista ambiental.  

À medida que a densidade aumenta, as taxas de geração 

de deslocamentos caem significativamente, uma vez 

que mais usos ficam disponíveis a uma distância que 

pode ser percorrida a pé e a área de captação dos meios 

de transporte público aumentam, até chegar a um ponto 

em que se torna possível um serviço frequente. (FARR, 

2013, p. 158) 
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Gráfico 11 - Densidade habitacional + empregos x percentual de deslocamento a pé 

Fonte: CEDEX, 2009, p. 59 

 

Os argumentos de Jane Jacobs (2000) em favor 

dos entornos urbanos densos focalizam um elemento 

relevante para a vitalidade urbana, e muito presente em 

seu trabalho, a questão da diversidade urbana. “Durante 

séculos provavelmente todos aqueles que pensaram a 

respeito das cidades perceberam que parece haver relação 

entre a concentração de pessoas e as especialidades que 

elas conseguem manter” (JACOBS, 2000, p. 221). Para 

ela, só a concentração é capaz de criar um ambiente 

propriamente urbano, com toda a diversidade de 

atividades, pessoas e opções que lhes são inerentes. 

Poucas pessoas distribuídas numa grande área são 

incapazes de manter uma atmosfera de urbanidade.  

Tanto Jacobs (2000) quanto Acioly e Davidson 

(1998) mencionam o fato de que as altas densidades 

foram tradicionalmente rejeitadas pelos urbanistas. Jacobs 
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atribui essa rejeição a uma confusão entre densidade e 

crowding99.  

Uma das razões pelas quais baixas densidades são bem-

vistas, embora desmentida pelos fatos, e porque altas 

densidades urbanas são malvistas, igualmente 

desmentida, é que sempre se confundem altas 

densidades habitacionais com superlotação de 

moradias. (JACOBS, 2000, p. 226) 

 

Figura 47 - Cortiço na Rua Collingwood em Londres c. 1900 
Fonte:  http://www.redherringsandwhitelies.co.uk/mary_a_hockerday.html 

Peter Hall (2007) cita o pastor congregacionista 

Andrew Mearns que visitou os cortiços londrinos em 1884: 

“Cada quarto nessas podres e fétidas moradias coletivas, 

aloja uma família, muitas vezes duas. Um fiscal sanitário 

registra em seu relatório haver encontrado num porão o pai, 

a mãe, três crianças e quarto porcos”. (MEARNS in HALL, 

                                                           
99 O crowding foi e ainda é muito comum em áreas urbanas pobres cujos habitantes têm acesso escasso à terra e se juntam 

de maneira a criar estratégias de sobrevivência na cidade. Cortiços foram comuns em grandes cidades industriais como: 

Londres, Paris, Berlim, Nova York, Chicago. (HALL, 2007). Acioly (1998) menciona os altos índices de crowding em 

cidades da África subsaariana e em favelas de grandes cidades brasileiras. Segundo ele, essa condição gera tensões 

emocionais e psicológicas, pressão sobre as relações sociais, sobre a saúde física e mental, riscos epidemiológicos e 

insalubridade. Normalmente, essas condições se encontram combinadas à precariedade da habitação. O crowding também 

é comum na Ásia, onde as densidades estão entre as mais altas do planeta. 
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2007, p. 20). Foi a partir da percepção dessas condições 

e em especial sobre a visão que as classes dominantes 

construíram dela, que se estruturaram as principais teorias 

da nascente ciência do urbanismo. Esses princípios 

estiveram por trás de muito que se construiu na Europa e 

nos Estados Unidos em especial após a Segunda Guerra, 

chegando posteriormente às cidades do mundo em 

desenvolvimento. 

Nas grandes cidades latino-americanas, segundo 

Acioly e Davidson (1998), as altas densidades ocorrem 

naturalmente. Os edifícios tendem a ocupar intensivamente 

o solo em especial em áreas com maior acessibilidade e 

melhor infraestrutura. Também são comuns densidades 

altas em áreas destinadas a habitação das classes 

populares, em especial em áreas pressionadas pelo 

mercado de terras.  

Nessas áreas, ainda que a densidade inicial seja 

relativamente baixa, a tendência é que cresça ao longo do 

tempo através de um processo de sobreocupação do 

terreno para sublocação ou para coabitação. Nestes casos, 

quase sempre a ocupação se dá de forma horizontal, 

chegando a um máximo de três ou quatro pavimentos e a 

maior parte das vezes é autoconstruída e informal. 

É recorrente também, a associação entre altas 

densidades e processos de verticalização. Recorre-se então 

ao sombreamento e às dificuldades para a insolação na 

defesa de densidades mais baixas. A cidade do Cairo, por 

exemplo, tem uma das maiores densidades do mundo 

(6.000 hab/ha) e o gabarito geral da cidade não passa de 

seis pavimentos. O mesmo acontece com Paris e 

Barcelona, também densas (embora com taxas mais 

baixas) e também com gabaritos da ordem de seis 

pavimentos. 
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Os instrumentos urbanísticos em aplicação em 

nossas cidades já há muito se apropriaram da gestão da 

densidade como parâmetro para a definição das 

morfologias urbanas desejadas. Utiliza-se massivamente o 

chamado “coeficiente de aproveitamento” ou “índice de 

aproveitamento” para o controle da intensidade da 

ocupação nas diversas áreas da cidade. Essas estratégias 

influenciam fortemente as dinâmicas dos preços de 

terrenos e nas lógicas de especulação por parte do mercado 

imobiliário. Esses processos levam à pressão sobre as áreas 

com coeficientes mais altos e termina por alterar e 

uniformizar fortemente essas partes da cidade, reduzindo 

significativamente a diversidade tão cara a Jacobs (2000). 

Ocorrem processos de enobrecimento com a expulsão da 

população tradicional e a substituição dos edifícios antigos. 

Buscando proteger os bairros de uma ocupação excessiva 

e inoportuna por parte do mercado imobiliário, as 

prefeituras se esmeram nas exigências de afastamentos e 

vagas de estacionamento. Essas práticas somadas a áreas 

de apartamentos relativamente altas levam a um 

adensamento apenas relativo.  

 

  
Figura 48 - Imagem de uma rua no Greenwhich Village, o bairro nova-iorquino de Jane Jacobs. 

Fonte: Google EarthTM/ Street View, 2017. 
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 Essas estratégias de isolamento da 

edificação, bastante ao gosto do mercado imobiliário, 

somadas à quase onipresença do uso do transporte 

individual, têm levado à constituição de áreas 

intensamente construídas, mas que somam muito pouco 

ao espaço coletivo. “Deveríamos encarar as densidades da 

mesma maneira que encaramos as calorias e as vitaminas. 

As doses corretas são corretas por causa da eficácia delas. 

E o correto, muda de acordo com as circunstâncias”. 

(JACOBS, 2000, p. 230) 

CEDEX (2009) reforça que a construção de 

entornos mais adensados é fundamental para a construção 

de uma cidade mais caminhável, mas que mais do que 

densidade, bairros adensados e cheios de gente circulando 

pelas calçadas precisam de um desenho adequado. A 

sensação de superocupação normalmente está associada à 

má qualidade do desenho da massa edificada. Edifícios 

altos, por exemplo, dão a sensação de densidades mais 

altas e edifícios harmônicos, de densidades mais baixas. 

Modelos de alta densidade centrados no automóvel levam 

à congestão do espaço viário. “A vida na cidade não 

acontece por si mesma ou se desenvolve de forma 

automática, simplesmente como resposta à alta 

densidade” (GEHL, 2010, p. 69).  

A cidade canadense de Vancouver, apesar de 

considerada uma das cidades mais “habitáveis” do mundo, 

apresenta índices de um impacto ambiental semelhantes 

aos padrões das cidades dos Estados Unidos, já que 

cinquenta por cento do território da cidade é formado por 

subúrbios compostos de unidades unifamiliares, num 

modelo centrado no automóvel. Como parte das estratégias 

de redução das emissões de gases do efeito estufa e 

visando absorver o significativo crescimento populacional, 
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a cidade estruturou um plano que permitisse o 

adensamento da área urbana já ocupada. 

Em 2006, foi lançado a EcoDensity Charter, alvo 

de acirrada discussão até sua aprovação em junho de 

2008. “Planning for higher densities is a key challenge for 

North American Cities – and Vancouver has developed a 

reputation for density done well, with careful attention to 

building, site, and public realm design”100 (VANCOUVER, 

2008, p. 13). 

Vancouver desenvolveu, então, uma variedade de 

tipologias de edifícios, além das torres com embasamentos 

contextualizados com o entorno e dos blocos de média 

altura em áreas comerciais. Utilizou-se dos conceitos de 

gentle density – novas edificações com forma e volume 

semelhantes às edificações do entorno, em geral com 

pouca altura, hidden density – referindo-se às chamadas 

laneway houses, localizadas nas vias secundárias das áreas 

residenciais e invisible density – referindo-se à construção 

de suítes secundárias com mínimo impacto na forma 

construída. A ideia é obter densidades maiores, 

promovendo novas habitações a baixo custo em áreas já 

equipadas, evitando avançar sobre áreas ainda preservadas 

e intensificando a utilização da infraestrutura instalada, 

com um mínimo de impacto sobre a qualidade urbanística. 

Da mesma forma, habitações no fundo dos lotes101 

em subúrbios de cidades norte-americanas vêm se 

tornando comuns, graças a processos de revisão das leis 

de zoneamento. As “backyard cottages”, algumas vezes 

chamadas “laneway housing”, se popularizaram em 

diversas cidades como Seattle (considerada a pioneira), 

                                                           
100 Planejar para altas densidades é um importante desafio para as cidades norte-americanas. E Vancouver é reconhecida 

por desenvolver bem o que está relacionado à densidade demográfica, especialmente no que se refere aos projetos de 

construção e ao que é considerado local e de espaço ou domínio públicos. (Tradução minha) 
101 NEWCOMB, Tim. Need extra income? Put a cottage in your backyard. Time. 28 mai 2011. Disponível em: 

<http://content.time.com/time/nation/article/0,8599,2065209,00.html> Acesso: 20 fev 2017 
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Portland, Miami, Berkeley, Denver, além de Vancouver. Só 

em Vancouver foram aprovadas 1.500 dessas casas em 

2009. O objetivo é aumentar a densidade e produzir 

moradia a preços acessíveis, além de gerar renda extra para 

o dono do terreno.  

Esse processo de construir entornos mais densos 

com baixo impacto sobre a qualidade de vida urbana 

responde a questões colocadas por urbanistas como o 

norte-americano Dan Parolek (STEUTEVILLE, 2017). Ele 

cunhou em 2013 o termo “Missing midle housing” 

acompanhado do diagrama abaixo.  

Figura 49 – Diagrama das tipologias habitacionais de densidade média, segundo Parolek. Fonte: 
http://missingmiddlehousing.com/ 

 

Essa idéia se refere a um vasto número de 

alternativas de tipologias habitacionais localizadas entre as 

habitações unifamiliares e os complexos de apartamentos. 

Tratam-se de habitações seriadas, sobrepostas ou coletivas 

em edifícios de baixa altura, que aparecem nas mais 

diversas modalidades nas áreas mais antigas das cidades. 

Essas tipologias foram abandonadas ou desvalorizadas, e 

muitas vezes são julgadas inadequadas pela legislação 

urbanística. Segundo Parolek, a recuperação dessas 

tipologias é fundamental para enfrentar a dicotomia entre 

adensamento e qualidade do espaço público.  
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Figura 49 – À direita de cima para baixo, torre com embasamento “contextualizado” com a rua. Imagens de casas 
seriadas com densidade resultante média. O croqui à esquerda demonstra o processo de adensamento em uma área de 

subúrbio com a construção de uma unidade habitacional no fundo do lote. 
 Fonte: Vancouver, 2017 
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2.4.3 DISPOSIÇÃO DO USOS DO SOLO 

 

As cidades espontâneas apresentam, em geral, 

uma mistura de usos complementares e separados por 

curtas distâncias. Nas cidades pós-industriais, a mistura de 

usos, associada a condições de adensamento, falta de 

infraestrutura e péssimas condições socioeconômicas 

fizeram surgir áreas insalubres. O urbanismo ainda em 

formação tornou o controle de atividades uma importante 

ferramenta de atuação, segregando tudo que fosse sujo, 

malcheiroso, suspeito ou que gerasse ruído.  

As primeiras iniciativas de controle de atividade 

iniciaram-se nas cidades alemãs. Em Frankfurt, no ano de 

1891, o prefeito Adickes criou um regulamento visando 

resguardar o preço dos imóveis na cidade, evitando a 

instalação de atividades indesejadas. Pouco depois na 

cidade americana de San Francisco, o zoning seria 

utilizado para circunscrever as lavanderias chinesas ao 

bairro de Chinatown. Rapidamente o instrumento do 

zoning foi adaptado ao ideário da cidade-jardim e para a 

cidade moderna, vindo a se tornar um instrumento 

urbanístico de grande relevância. 

Contudo, a partir da década de 1960, com a 

renovação do interesse pela cidade tradicional, há uma 

busca crescente pela mistura de usos em programas e 

projetos urbanos. Inovações tecnológicas, como energia 

mais limpa, melhoria dos sistemas de esgoto e coleta de 

resíduos e melhorias nos processos produtivos permitem 

hoje que as atividades urbanas possam se mesclar com um 

mínimo de impacto negativo na vizinhança. 

Allies e Haigh (2014) em The Fabric of Place 

fazem uma interessante análise dessa mudança de 

paradigmas quanto ao arranjo das atividades urbanas. 

Apresentam duas plantas constantes do “Greater London 

Plan”, de 1944, de Patrick Abercrombie e Henry Forshaw. 
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Tratam-se de duas plantas do distrito de Shoreditch 

localizado no East End londrino. Na primeira, é possível 

identificar o arranjo viário e a distribuição das atividades 

existentes em 1944. As ruas são estreitas, o traçado 

irregular e há uma profusão de indústrias, lojas e escritórios 

entremeando os usos habitacionais. Na segunda, há uma 

proposta. Ela reúne as indústrias em grandes áreas, 

simplifica e alarga o sistema viário, separa as áreas 

habitacionais e cria novas áreas verdes. Ao final, os autores 

complementam: “It is ironic that sixty years later, 

contemporary urban theory probably favours the former 

rather than the latter”102 (ALLIES e HAIGH, 2014, p. 86). 

Misturar usos atua sobre duas dimensões de 

grande relevância para a mobilidade a pé. A primeira se 

refere às distâncias. Uma “viagem” ocorre normalmente 

entre dois usos diferentes: casa-trabalho, casa-escola, 

casa-comércio, etc. Se as atividades estiverem misturadas 

no tecido urbano, a tendência é que se realizem mais 

viagens curtas, que, portanto, podem ser mais facilmente 

realizadas a pé.  

Para que as pessoas optem por caminhar, a caminhada 

deve ter um propósito. Em termos de planejamento, o 

propósito é atingido pelo uso misto ou, mais 

exatamente, criando um adequado equilíbrio de 

atividades dentro de uma distância entre elas, possível 

de ser completada a pé. (SPECK, 2016, p. 73) 

 

 

 

                                                           
102 “É irônico que sessenta anos mais tarde, a teoria urbana contemporânea provavelmente priorize o primeiro [mistura de 

usos] em detrimento do último”. (ALLIES e HAIGH, 2014, p. 86). 
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Figura 50 – As plantas acima fazem parte do Plano da Grande Londres de 1944. Ambos retratam o distrito de Shoreditch 
no East End londrino.O primeiro é um diagnóstico o segundo uma proposta.   

Fonte: Allies e Haigh, 2014, p. 86. 
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A outra questão se refere a ganhos para a 

diversidade urbana. “As intrincadas combinações de usos 

diversos nas cidades não são uma forma de caos. Ao 

contrário representam uma forma de organização complexa 

e altamente desenvolvida”. (JACOBS, 2000, p. 245). Os 

usos urbanos formam uma intrincada rede em que um uso 

alimenta o outro. Diversos tipos habitacionais, com 

diversos preços, atraem um público diversificado e 

complementar: profissionais e clientes, empregados e 

empregadores. Quanto mais rico o conjunto de atividades 

numa área, mais ela atrai pessoas de fora, contribuindo 

ainda mais para a diversidade. A variedade de atividades 

urbanas pode “manter con vida la ciudad durante el mayor 

número posible de horas” (CEDEX, 2019, p. 61). 

Ruas ricas e ativas são mais seguras103 e convidam 

as pessoas a interagir, reforçando ainda mais a qualidade 

destes espaços e fomentando a opção pelo transporte a pé. 

Essa variedade não se refere apenas às diversas atividades 

comerciais, de serviços ou industriais. A presença de uma 

diversidade de tipos de moradias, voltadas aos mais 

diversos tipos de pessoas e famílias, também é relevante.  

É importante também que haja variedade 

tipológica o que inclui edifícios de diversas idades e de 

diversos gostos. Além da natureza do uso, também é 

relevante considerar a escala de cada atividade e edifício e 

sua articulação com o espaço da rua. “Em certas ruas, 

qualquer empreendimento que ocupe um terreno de frente 

desproporcionalmente ampla desagrega e empobrece a 

rua, embora exatamente o mesmo tipo de uso, em escala 

menor, não seja um mal, mas, sim, uma vantagem” 

(JACOBS, 2000, p. 258). 

                                                           
103 “Cada funcion tiene distintos horarios de actividad, requiere servicios específicos y estructuras de soporte y engendra 

flujos de personas y cosas. Todo esto extiende el periodo de actividad del área, crea un complejo sistema de movimiento y 

un intenso empleo de los servicios, contribujendo por lo tanto a engendrar vida y por lo tanto un fuerte control espontaneo”. 

(CE, 2007, p. 18) 
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Nas últimas décadas vem ocorrendo um fenômeno 

importante de rearranjo das atividades comerciais. Trata-

se da concentração da atividade comercial nas mãos de 

grandes grupos de varejo e das alterações espaciais 

resultantes. Esses estabelecimentos podem sugar 

rapidamente a vitalidade de um grande número de 

pequenos negócios. Tendem a se implantar junto ao 

sistema viário de grande porte e priorizam o acesso 

motorizado. Suas características, praças de 

estacionamento e a implantação que privilegia o controle e 

a segurança geram enclaves que desconsideram a vida 

urbana. “Esses empreendimentos roubaram muitas ruas 

dos pedestres casuais, retiraram vida das ruas e 

aumentaram a sensação de insegurança ao anoitecer” 

(GEHL, 2010, p. 240). 

Na contramão desse processo, o governo do Chile 

lançou um programa chamado “Almacenes de Chile” em 

2016. Este programa investe em “pequenos negócios que 

tentam sobreviver ao avanço dos hipermercados e de 

grandes cadeias de negócios no país”. Além dos objetivos 

econômicos, estão preocupações com a identidade dos 

bairros, fomento às relações interpessoais, preservação do 

patrimônio material e imaterial e fortalecimento da 

organização comunitária (CHARLEAUX, 2016). 
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 Figura 51 - Mercado de bairro em Santiago, 2016 
Fonte: https://www.nexojornal.com.br/expresso/2016/08/09/Por-que-o-Chile-decidiu-dar-uma-for%C3%A7a-para-as-

pequenas-quitandas-de-bairro 

 
 

2.4.4 A REDE DE CIRCULAÇÃO DE PEDESTRES 

 

A rede de caminhos de pedestre é constituída 

basicamente das calçadas ao longo das vias destinadas ao 

tráfego motorizado, somadas aqui e ali a praças, parques e 

algumas vias de uso exclusivo de pedestres. É sobre este 

tema que se concentram a maior parte dos estudos 

relativos aos pedestres na cidade e às características da 

rede como continuidade, conforto e segurança.  

Antes da chegada dos automóveis, o tráfego de 

animais e veículos de tração humana ou animal, atividades 

de comércio em plena via e mesmo a brincadeira de 

crianças, cerceavam o caminhar e reduziam a velocidade 

da marcha. Entretanto, dada a pequena velocidade dos 

veículos, esses se misturavam sem que houvesse riscos 

relevantes. Mesmo com o aparecimento dos primeiros 

automóveis, a circulação nas ruas continuava 

compartilhada. Só com o crescimento da frota de 
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automóveis, o incremento na velocidade, o surgimento dos 

códigos de trânsito e as campanhas antijaywalk104 é que o 

centro da via passou a ser destinado exclusivamente à 

circulação do tráfego motorizado. 

 
Figura 52 - Aspecto da vida nas ruas – Recife. Rua da Cruz (F. Krauss e Emil Bauch). 

 Fonte: BELLUZZO, 2000. 
 

Segundo a engenharia de trânsito, a travessia de 

pedestres deve ser organizada considerando-se o time gap, 

ou seja, a travessia de pedestres se dá no intervalo entre os 

automóveis. Na medida em que a frota de veículos cresceu, 

o time gap diminuiu. Os tempos de espera ficaram mais 

longos e as travessias mais arriscadas. Com o avanço da 

motorização nas cidades, ocorre primeiro um processo de 

confinamento do pedestre à calçada, depois a redução 

progressiva das faixas destinadas à circulação de 

pedestres, o aumento dos tempos de espera e dos riscos 

nas travessias.  

Na figura 53 pode-se observar a configuração da 

rede de vias e o espaço destinado ao pedestre existente em 

nossas cidades. No primeiro croqui observa-se em cinza 

uma malha contínua destinada ao tráfego motorizado. Os 

                                                           
104 Mencionadas no Capítulo 1. 
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pedestres ficam confinados às áreas laranja-claro em 

trajetos descontínuos entre os automóveis. No segundo, 

uma situação hipotética, os caminhos de pedestres são 

contínuos e os dos automóveis interrompidos. 

O tamanho dos quarteirões ou a dimensão dos 

tramos urbanos têm sido frequentemente relacionadas à 

caminhabilidade. Com dimensões menores, tem-se um 

maior número de quadras que por sua vez dão um maior 

número de escolhas para os pedestres, além de possibilitar 

caminhos mais curtos. “Básicamente, lo que la movilidad 

peatonal requiere es la máxima permeabilidad de la trama 

urbana en todos los sentidos y direcciones, para evitar en 

la medida de lo posible desvíos que alarguen sus 

recorridos” (CEDEX, 2009, p.194). 

A notável qualidade dos espaços para pedestre da 

área central da cidade americana de Portland é muitas 

vezes associada a sua trama de quadras pequenas (GEHL, 

2002). Essa característica também é frequentemente 

mencionada na malha ortogonal de Manhattan. Os 

subúrbios americanos ficam do outro lado do espectro, 

entre as malhas de tramos mais abertos, em que os 

percursos se tornam excessivamente longos, 

desincentivando a circulação a pé. (JACOBS, 2000) 

Figura 53 -  A malha urbana e os espaços destinados ao pedestre. Na primeira o espaço do pedestre é interrompido como 
de fato acontece nas cidades, no segundo é contínuo. 

Fonte: CEDEX, 2009 
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Entre os trabalhos de segurança no trânsito é 

comum atribuir uma maior acidentalidade em tecidos com 

quarteirões longos. Segundo esses autores, com um menor 

número de interrupções, a velocidade dos automóveis 

cresce, sendo a inversa também verdadeira. Numa malha 

de quarteirões curtos, o motorista é obrigado a frear a cada 

cruzamento o que não lhe dá tempo para ganhar 

velocidade. (WRICIDADES, 2015) 

 

 2.4.5 RELAÇÃO DOS EDIFÍCIOS COM O ESPAÇO PÚBLICO 

 

When buildings ‘face’ the street and meet the sidewalk, 

not only does it put ‘eyes on street’ but walkable places 

create more opportunities for people to meet, to speak 

and to care about each other.105 (KOGOS, 2016, p. 4). 

 

 

 

 

O pedestre caminha no limiar entre o espaço 

público e o espaço privado. Esse “intervalo” é estrutural na 

percepção da paisagem da rua pelo usuário. A localização 

do edifício no lote, a permeabilidade das vedações, a 

relação da fachada com o espaço público, as relações 

volumétricas entre o edifício e a rua, o interesse e a riqueza 

da vida no interior dos edifícios, os usos no térreo, o 

número de acessos de pedestres e veículos, os dispositivos 

de proteção climática, a existência de características que 

fomentem a animação urbana, o interesse visual e a 

segurança são importantes elementos na concepção de 

uma arquitetura mais amigável ao pedestre. “Avanzar hacia 

una arquitectura amigable con los peatones es una de las 

líneas de trabajo que puede mejorar la disponibilidad de las 

personas para desplazarse a pie por la ciudad” (CEDEX, 

2009, p. 65). 

                                                           
105 “Quando as construções se colocam de frente para as ruas e calçadas, os espaços caminháveis favorecem mais 

oportunidades para que as pessoas se encontrem, conversem e se interessem uns pelos outros”. (KOGOS, 2016, p. 4).  
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A tipologia dos edifícios é definida por um conjunto 

de regulamentos como afastamentos, ocupação do solo, 

edificabilidade, altura e outros. 

 

Los tipos que sitúan la edificación en el borde del 

espacio público con frentes estrechos y fachadas con 

cuerpos volados pueden ofrecer mayor protección frente 

al clima y proporcionar una mayor seguridad ciudadana, 

mientras que los tipos implican la interposición de 

espacios privados que pueden cerrarse aportan escasa 

protección. (Idem, p. 242) 

 

As imagens abaixo apresentam os diversos tipos 

edificatórios, seus arranjos e sua relação com o espaço 

público encontrados nas cidades espanholas. Em cada 

tipo, as interações se modificam. Gil (2007) se dedicou a 

compreender o que chama borde público-privado, e chama 

a atenção para o papel que o mesmo desempenha sobre a 

experiência do pedestre. Para Gil, uma configuração da 

borda público-privado mais aberta e rica cria uma espécie 

de fator de fricção. Se o fator é mais alto a velocidade do 

deslocamento é baixa, fazendo com que o pedestre 

permaneça mais tempo na rua. Se o fator de fricção é baixo 

(em entornos monótonos) a velocidade aumenta e o 

pedestre não permanece no espaço.  

  

La escasa atención mostrada por parte de los 

diseñadores a la configuración del borde público-privado 

se ha traducido en una simplificación, cada vez mayor, 

de su trazado con la consiguiente pérdida de sus 

funciones tradicionales. Este hecho ha contribuido a la 

aparición de espacios muertos dentro de la ciudad. (GIL, 

2007, p. 61) 
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Figura 54 - Tipos de edifícios mais comuns na Espanha e os diferentes tipos de relacionamento com o espaço público.  

Fonte: CEDEX, 2009. 
 

Quarteirão fechado tradicional Quarteirão fechado moderno 

Habitação seriada Habitação unifamiliar isolada 

Blocos isolados em área aberta (pública) Blocos isolados em área privada 

Galpões industriais e armazéns   Edifícios não residênciais isolados    
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Figura 55 – Concentração de pessoas junto a borda 

Fonte: Gil, 2007 

 

Na imagem acima extraída do trabalho de Gil 

(2007) é possível observar a concentração de pedestres 

junto à borda. Para ele, a influência da configuração das 

fachadas no espaço público se dá segundo graus diferentes 

ao longo da calçada. Há um “gradiente de influência 

transversal” – quanto mais próximo à empena maior a sua 

influência. É a parte do espaço público que recebe o maior 

número de atividades estanciais. Há também um 

“gradiente de influência longitudinal” que é impactado pela 

variação das características do borde (ver figura acima). 
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2.4.5.1 USOS NO EDIFÍCIO 

 

2.4.5.1.1 PROGRAMA GERAL DO EDIFÍCIO 

 

Edifícios de uso misto sempre foram abundantes 

nas cidades. A arquitetura moderna contribuiu com 

interessantes exemplares que ainda hoje contribuem 

significativamente para a qualidade do espaço do caminhar 

nos ambientes em que estão implantados. O edifício do 

COPAN (Oscar Niemeyer, 1954) e o Conjunto Nacional 

(David Libeskind, 1955), ambos localizados em São Paulo 

são memoráveis exemplos de edifícios que misturam 

diversos usos. Edifícios recentes continuam a demonstrar 

as interessantes possibilidades que esses edifícios trazem 

e sua relevante contribuição para o entorno urbano. Mesmo 

no mercado imobiliário atual, os edifícios de uso misto, 

também chamados de mixed use, continuam a apresentar 

grande atratividade.  

“Es un criterio extensamente compartido que la 

mezcla de usos a todos los niveles, tanto urbano, como de 

barrio o incluso arquitectónico es una medida positiva para 

promover los desplazamientos a pie en la ciudad”. (CEDEX, 

 
 Figura 56 - Croqui de 

Gil demostra o 
gradiente de 

influência transversal 
e o longitudinal.  

Fonte Gil, 2007. 
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2009, p. 314). A mescla de usos, como apontado 

anteriormente, contribui para a redução do número de 

viagens motorizadas na medida em que diminui distâncias. 

Também contribui para a autovigilância e animação, o que 

permite um uso prolongado da rua. 

Além das misturas mais tradicionais como 

comércio e habitação ou escritórios e habitação, também 

são importantes misturas de diversos tipos habitacionais, 

que permitam a presença de estratos socioeconômicos 

diversos, faixas etárias diferentes, além de diversas 

composições familiares. Escritórios e lojas de tamanhos 

variados permitem uma boa variedade de tipos de 

negócios. Além do tipo de atividade a ser alocada no 

edifício, são relevantes a posição do uso no edifício e o seu 

relacionamento com o espaço público.  

 

 

 
 

 
 Figura 57 - Conjunto Nacional Av Paulista São Paulo, vista a partir do térreo 

Fonte: https://apto.vc/blog/conjunto-nacional-que-predio-e-esse/ 14/02/18 
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2.4.5.1.2 USOS NO TÉRREO (PLINTHS) 

 

A presença de usos ativos no pavimento térreo, 

como os comerciais e de serviços, contribui fortemente 

para a segurança106 e a animação na rua. Na medida em 

que há presença de usuários dentro dos edifícios, estes 

mantêm a vigilância do espaço público (JACOBS, 2000). 

O entra e sai de pessoas e outras que apenas observam as 

vitrines geram certa animação capaz de manter a rua ativa 

e segura, podendo inclusive influenciar as ruas do entorno. 

Usos de entretenimento e outros usos noturnos podem 

estender o movimento noite adentro. As lojas têm potencial 

                                                           
106 “Es preferible que los servicios comerciales se asomen hacia el espacio público, a que estén encerrados en centros 

comerciales privados. Un escaparate en la acera anade una visual hacia la calle, al lo contrario, tiendas situadas alrededor 

de um patio interior orientan la trastienda hacia la calle y reducen el control espontaneo del espacio público”. (CE, 2007, 

p. 29) 

Figura 58 - Conjunto Nacional Av Paulista/São Paulo, perspectiva do projeto com atividades propostas 
Fonte: https://apto.vc/blog/conjunto-nacional-que-predio-e-esse/ 14/02/18 
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de agir como refúgio para os pedestres em caso de chuva, 

acidentes, mal-estar súbito ou tentativas de assalto. 

 
 

 
 

É certo que não há demanda para que todos os 

térreos de todas as habitações recebam usos comerciais ou 

de serviços e é comum que empreendimentos de uso misto 

não consigam locar todas as lojas do térreo. Segundo 

CEDEX (2009) a presença de um número excessivo de 

lojas comerciais pode deixar muitas delas desocupadas o 

que contribui negativamente para a segurança nas ruas. 

Karssemberg et al (2015) sugere que mesmo nas 

habitações devam-se localizar usos mais ativos no 

térreo107. 

Contudo, nas últimas décadas, o relacionamento 

das edificações com a rua no térreo tem sofrido uma rápida 

modificação, devido, principalmente, ao medo do crime. A 

                                                           
107 “En plantas bajas de los edificios residenciales deberían colocarse salas de reuniones, centros de asistencia diurna, 

lavanderias, espacios para el juego de los niños, círculos de ancianos, depósitos de bicicletas, para contribuir al control 

espontaneo”. (CE, 2007, p.29) 

 
Figura 59 – Área comercial no centro so Rio de Janeiro. O interior das lojas é intimamante vinculado  à calçada. 

Fonte: https://www.flickr.com/photos/selusava/2615646381  
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popularização do vidro temperado e do ar-condicionado 

vem mudando a relação do comércio com a rua mesmo em 

áreas populares. São comuns as portas fechadas (ainda 

que de vidro) e a utilização de recursos como campainha, 

interfone ou câmeras de segurança.  

Nas habitações o uso de garagem no térreo em 

toda a frente do edifício cria áreas inativas. Edifícios de 

apartamento têm optado cada vez mais por locar os 

ambientes pouco frequentados de suas áreas comuns e de 

lazer, além de garagens nos primeiros pavimentos, dada a 

rejeição dos compradores pelos andares mais baixos. A 

locação de atividades no térreo contribui para diversificar 

os produtos imobiliários e leva a um melhor 

aproveitamento da edificação. Quando em localizações 

adequadas, podem se tornar bastante rentáveis, levando à 

redução de gastos com manutenção e segurança. 

 

2.4.5.2 POSIÇÃO DO EDIFÍCIO NA PARCELA E ACESSOS 

 

2.4.5.2.1 PROXIMIDADE DO EDIFÍCIO AO ESPAÇO PÚBLICO 

 

A articulação do edifício com o espaço público foi 

característica das cidades ao longo dos séculos. 

Paulatinamente, a edificação foi se isolando. A 

generalização do isolamento das edificações reduz 

drasticamente a vigilância natural, em especial nos trechos 

com vedações não transparentes, impedindo a 

comunicação ainda que apenas visual, do interior com o 

exterior. 

En las últimas décadas, se observa una tendencia 

creciente a distanciar la alienación de la edificación en 

relación a la línea límite de propiedad, conformando 

bandas, más o menos amplias de espacio libre privado 

entre la edificación y la calle que la mayor parte de las 

veces, se protegen con una valla, una verja, o un muro 

(CEDEX, 2009, p. 243) 
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Figura 60 – Quarteirão com edifícios no alinhamento e com edifícios afastados em ambos a linha de circulação do 

pedestre 
Fonte: CEDEX, 2009 p. 245. 

 

 
Figura 61 - Edificios de apartamentos implantados sobre o alinhamento no bairro Sector Norte de Mollet del Vallés, a 20 

km de Barcelona, 2008 
Fonte: CEDEX, 2009 p. 199 

 

Ademais, a proximidade do edifício com o espaço 

público gera vigilância natural o que detem 

comportamentos antissociais. Pode também proteger da 

chuva e do sol e melhora o contato visual entre o espaço 

público e o espaço privado. O isolamento da edificação, por 

outro lado, reduz qualidade do espaço público em especial 

quanto à segurança e animação. A adoção bastante 

difundida de uma vedação em materiais opacos gera, para 

a rua, uma paisagem desolada de muros. 
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Figura 62 e 63 - Na cidade colonial brasileira a fachada do edifício é que define o espaço da rua. Na primeira, 
Boutique de Barbier, Rio de Janeiro, 1821 (Jean Baptiste Debret) . Na segunda , a adoção do porão permitiu dar mais 

privacidade às edificações construídas sobre o alinhamento.  
Fonte: Reis Filho, 2002. Fonte: Belluzzo, 2000. 

Figura 64 e 65 -  Na primeira, edifício do século XIX. Afastamento lateral e distanciamento do solo. Mantêm-se colado 
à divisa frontal. Na segunda, edifício do início do século XX, já completamente isolado. 

 Fonte: REIS FILHO,2002. 
 

Figura 66 - Lotes grandes e isolamento nas residências em Higienópolis na década de 1930.  
Fonte: MACEDO, 1999 
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Observa-se que, ainda hoje, numa parte 

significativa da cidade, em especial em áreas comerciais, 

os edifícios continuam sendo construídos, colados à divisa 

frontal. O comércio, em especial o chamado comércio de 

passagem, se beneficia significativamente deste tipo de 

implantação. Nos últimos anos vem se acentuando um 

descolamento das atividades comerciais de suas 

localizações. O crescimento do e-commerce e de 

ferramentas de publicidade on line prescinde de vitrines e 

de uma localização favorável.  

No que concerne a essa proximidade da 

construção em relação ao espaço público, é possível ainda 

assim obter uma relação de qualidade entre os edifícios e 

o espaço público, mesmo com edifícios isolados ou mesmo 

cercados, sendo nesse caso necessário estratégias de 

desenho que permitam essa articulação. 

Cuando el cierre de la parcela es transparente y la línea 

de edificación no esta muy retirada de la propiedad, el 

contacto visual entre interior y exterior puede ser 

igualmente eficaz para mejorar las condiciones de 

seguridad, algo que sucede, por ejemplo, en las 

viviendas adosadas. (CEDEX, 2009, p. 246) 

 

Na legislação urbanística brasileira, generalizou-se 

a adoção do chamado afastamento frontal, sendo o mais 

comum o de cinco metros. Essa legislação, herdeira das 

tradições higienistas, veio consolidar um modelo de 

habitação isolada108 a ser replicado indefinidamente pela 

cidade. O afastamento frontal estaria a princípio destinado 

à aeração, à insolação, ao isolamento da edificação do 

ruído e da fuligem das ruas, além de poder receber 

vegetação e áreas permeáveis. Ao final, entretanto, são 

ocupados por coberturas destinadas à garagem e fechados 

por grades e muros. E, estes últimos, como se tratam de 

                                                           
108 “Esse padrão substitui o velho modelo das edificações geminadas, alinhadas ao longo das ruas e estrutura ainda hoje 

importantes áreas das cidades brasileiras, isto que é tido como o “protótipo ideal da habitação para todos” [...] Mas existem 

fatores como a disponibilidade de terras e recursos e a exiguidade dos lotes que condicionam ao padrão modificações 

sensíveis, de modo a adaptá-lo às realidades urbanas existentes”. (MACEDO, 1998, p.138) 
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acréscimos irregulares, costumam ser construídos em 

material barato e improvisado o que piora o aspecto geral 

do espaço público lindeiro. No final a edificação acaba 

encostada na maior parte da divisa, que seria a situação a 

ser evitada pelos afastamentos. 

 

  

 

Figura 67 e 68 - Edifícios contemporâneos projetados junto ao afastamento. Conjunto Boucicaut. 
Bloco 32, Tectoniques Architects 

Fonte: https://www.archdaily.com.br/br/evdUTwBNVU/conjunto-boucicaut-slash-mg-au/531e8d92c07a802c270003bb-
boucicaut-mg-au-photo 

Fonte: https://www.archdaily.com/523213/block-32-tectoniques-architects 
 

Figura 69 – Edifícios residenciais 
contemporâneos projetados nas proximidades do 
alinhamento. Ely Court, Alison  Brooks Architects 

Fonte: 
https://www.archdaily.com.br/br/804296/ely-

court-alison-brooks-architects 

https://www.archdaily.com.br/br/evdUTwBNVU/conjunto-boucicaut-slash-mg-au/531e8d92c07a802c270003bb-boucicaut-mg-au-photo
https://www.archdaily.com.br/br/evdUTwBNVU/conjunto-boucicaut-slash-mg-au/531e8d92c07a802c270003bb-boucicaut-mg-au-photo
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2.4.5.2.2 AFASTAMENTOS VOLUNTÁRIOS 

 

Trata-se de uma franja de espaço público de 

acesso livre entre a calçada e a fachada do edifício. Pode 

contribuir com importantes melhoras funcionais 

especialmente em ruas com calçadas estreitas. Há 

resultados interessantes no caso de edifícios culturais, 

escolares ou outros em que circule um público significativo, 

dando espaço a uma sociabilidade inerente a essas 

atividades. Em grandes edifícios empresariais, museus ou 

teatros, por exemplo, há uma potencialização da imagem, 

conferindo-lhes prestígio. É comum que adotem fontes e 

esculturas, o que dá identidade ao edifício. Às vezes, 

abrigam escadarias, frequentemente utilizadas pelo público 

como assentos. Enriquece o espaço do pedestre e cria 

metas intermediárias, o que faz o percurso parecer menor 

e menos tedioso, podendo servir como lugares de parada e 

encontro. Podem abrigar pequenas praças, locais de 

assento ocasional, um pequeno alargamento da calçada e 

podem ser cobertos, nas galerias ou com o uso de 

marquises.  

.  

Figura 70 e 71 - A edificação isolada como devia ser. 
A edificação isolada como é. 

Fonte:http://www.curtamais.com.br/uploads/conteudo/dedf894cf6e666ad8f3f775e5ddd7a5b.jpg  
Fonte: MACEDO, 1998 
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2.4.5.2.3 PASSAGENS E GALERIAS PARA PEDESTRES 

 

Tratam-se de conexões públicas para pedestres 

através de áreas privadas. Aumentam a conectividade e a 

densidade da rede de pedestres, o que é especialmente 

interessante em áreas com quadras grandes. Passagens 

internas ao quarteirão ou lote, propiciam um melhor 

aproveitamento comercial e mesmo residencial em quadras 

ou lotes grandes. Podem ser cobertas ou abertas e 

apresentar uma grande variedade de ambiências. Para ter 

êxito, devem comunicar áreas com boa frequentação de 

pedestres e se localizar em áreas seguras e bem-mantidas.  

Há exemplos interessantes desse tipo de galeria 

em cidades de todo o mundo, das quais a mais famosa é a 

Galeria Vittorio Emanuelle, de Milão, construída em 1865. 

São célebres também as galerias parisienses. Há galerias e 

passagens de todos os tipos e tamanhos nas áreas centrais 

de diversas cidades grandes e médias por todo o Brasil. 

Localizadas normalmente em áreas centrais tem passado 

por processos de adaptação e certa decadência juntamente 

com as dinâmicas a que essas áreas centrais estão sujeitas. 

  

Figura 72 e 73 - Konserthuset. Estocolmo, Suécia.  Arquiteto Ivar Tengbom, 1926.  Edifício da Universidade Federal 
do Paraná em Curitiba 

Fonte: http://www.hansrossel.com/fotos/fotografie/zweden/zw_d5844_std.jpg. 
Fonte:http://www.centrohistoricodecuritiba.com.br/universidade-federal-parana/ 

 

http://www.hansrossel.com/fotos/fotografie/zweden/zw_d5844_std.jpg
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Figura 74, 75, 76 e 77 - Em sentido horário. Galeria Vittório Emanuelle Milão, Galerie Vivienne em Paris, Galerias do 
Rock e Galeria Metrópole em São Paulo.  

Fontes: https://www.dicasdaitalia.com.br/2016/01/galeria-vittorio-emanuele-ii-em-milao.html; 
http://parisporpaulopereira.com/2017/01/as-dez-galerias-mais-famosas-de-paris/; http://www.timeout.com.br/sao-

paulo/compras-estilo/venues/126/galeria-do-rock  
 

Figura 78 - Mapa geral das galerias da área central de São Paulo, utilizadas como passagem.  
Fonte: MALATESTA, 2007 
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2.4.5.2.4 DENSIDADE DE ACESSOS DE PEDESTRE 

 

Os acessos de pedestres aos edifícios são os 

pontos de maior interação entre o espaço público e o 

espaço privado. São lugares de espera e encontro ocasional 

e animam a rua, contribuindo, portanto, para a segurança 

do pedestre. Dão, ainda, possibilidade de refúgio aos 

pedestres em caso de emergência. Há, porém, uma 

tendência de redução tanto quantitativa quanto qualitativa 

destes pontos. Em primeiro lugar, iniciativas de controle do 

acesso ao edifício reduzem o número de acessos evitando 

custos de pessoal. Em segundo lugar, empreendimentos 

imobiliários tanto residenciais, quanto edifícios comerciais 

e de escritórios vêm aumentando de tamanho, permitindo 

o acesso por um menor número de pontos para a mesma 

área. 

 Há também mudanças qualitativas na medida em 

que boa parte do acesso à edificação vem se dando através 

da garagem. A redução do número de ocupantes por 

habitação também fragiliza essa relação, na medida em 

que diminui esses contatos.  

La tendencia a reducir los accesos a la edificación, en 

los edificios de vivienda colectiva y en otros, es 

sumamente negativa para la seguridad de las aceras que 

se ven desprovistas de un elemento esencial para la 

vigilancia natural, la animación o el refugio […] La 

velocidad de los peatones aumenta en la medida en que 

se reduce el número de accesos en diversos tramos de 

acera”. (CEDEX, 2009, p. 333) 
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2.4.5.2.5 ACESSOS DE VEÍCULO AO INTERIOR DO LOTE 

 

Ao acessar o lote, o veículo interrompe o caminho 

do pedestre. Neste momento, gera-se insegurança para o 

mesmo. Essa insegurança e o risco iminente são maiores 

no caso de o veículo estar em movimento, mas no caso em 

que o veículo espera para entrar na rua, também 

interrompe e causa insegurança ao pedestre. São 

agravantes importantes as diferenças de nível que 

dificultam a visualização do pedestre, o uso de portões em 

materiais opacos e o uso de dispositivos eletrônicos com 

tempo pré-definido, que podem ocasionar a precipitação do 

veículo sobre o pedestre. 

Quanto maior o número destes acessos, mais 

arriscada e desconfortável se torna a circulação de 

pedestres. São locais especialmente perigosos postos de 

combustíveis, oficinas e afins, onde a circulação veicular 

interna ao lote é privilegiada. 

 

 

 

Figura 79 - Croqui de duas quadras vizinhas. A da direita é uma quadra de ocupação convencional e a da esquerda é 
um “condomínio -clube”. Nesta última o número de acessos é reduzido drasticamente, diminuindo o contato do 

espaço privado com a rua.  
Fonte: Elaboração do autor, 2016 

 



162 

En las entrevistas realizadas a colegiales en Madrid, 

dentro del estudio Ciudad Paseable, una de las razones 

que aparecían repetidamente para justificar la elección 

de una u otra acera para caminar por una calle era la 

presencia de accesos a garajes. Señalaban los 

estudiantes que estos los producían inseguridad y 

preferían aceras sin ellos”. (CEDEX et al, p. 334) 

 
 

2.4.5.2.6 LOCALIZAÇÃO DOS ESTACIONAMENTOS 

 

A posição dos estacionamentos nos edifícios é 

relevante para a caminhabilidade. Primeiro, porque os 

carros interceptam a trajetória do pedestre tornando o 

caminho inseguro. Quando o estacionamento fica locado 

no limite do quarteirão, soma-se ao problema dos acessos, 

uma má qualidade da paisagem que se torna descontínua. 

 

 Em empreendimentos comerciais de grande porte, 

como shoppings e hipermercados, é comum que o edifício 

se isole em meio a uma grande área de estacionamento o 

que gera descontinuidade no espaço da rua e um entorno 

pouco amigável com o pedestre. A solução mais frequente 

de estacionamento em pequenos e médios 

estabelecimentos, regulamentada e incentivada por 

Figura 80 - Quarteirão com toda a calçada ocupada por faixas de estacionamentos. 
Área comercial em Goiânia (Carrefour, Walmart e Sam’s Club).  

Fonte: Google EarthTM. 
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legislação municipal, a de locar vagas de estacionamento 

no afastamento frontal, é uma prática que converte o 

espaço da calçada em espaço para o automóvel.  

Localizar as vagas de estacionamento no perímetro 

do quarteirão apresenta a vantagem no aproveitamento do 

espaço, já que se utiliza do viário público para a finalidade 

privada de manobrar. Há também a vantagem de que no 

perímetro as dimensões são maiores. “Cuando se disponen 

en batería entre la acera y la edificación, la seguridad vial 

en la acera desciende drásticamente porque un amplio 

frente de esta, a menudo toda longitud de la fachada, se 

convierte en paso de vehículos” (CEDEX, 2009, p. 336). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A prática de afastar as edificações e transformar o 

afastamento em estacionamento com acesso direto pela 

rua é duplamente lesiva ao pedestre com perdas 

 

Figura 81 -  Pedestre disputa espaço com os automóveis mesmo andando sobre a calçada. 
Fonte: http://agendarecife.leiaja.com/flagrantes-nas-ruas-do-recife 

 



164 

importantes para a paisagem e para a segurança de seus 

habitantes. 

CEDEX (2009) descreve uma prática que, segundo 

ele, hoje é bastante comum entre os urbanistas norte-

americanos (fig. 84): locar estacionamentos atrás das 

edificações com um mínimo de acessos pela calçada, 

trazendo benefícios não só para a segurança do pedestre, 

mas para a paisagem da rua. Speck relata a experiência de 

Charleston na Carolina do Sul que vem investindo na 

construção de edifícios de estacionamento capazes de 

manter a continuidade do centro urbano, através da 

implantação de comércio e serviços em suas bordas 

fazendo com que tais estacionamentos se tornem 

“invisíveis”. “Empreendedores mais esclarecidos [...] 

sabem que estacionamentos disfarçados estimulam as 

vendas a varejo e o valor dos imóveis. [...] Estacionamentos 

ocultos atraem e aumentam a vitalidade no centro das 

cidades” (SPECK, 2016, p. 209). 

Na área central de Estocolmo uma política de 

articulação dos espaços privados com as ruas tem 

transformado a paisagem desta área impactada pela 

construção massiva de edifícios garagem. Uma “fatia” de 

quatro a seis metros de grandes edifícios de 

estacionamento é transformada em lojas e até 

apartamentos, criando uma relação mais amigável com a 

rua (fig. 83).   
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Figura 82 - Croquis com a implantação de estacionamento 

no perímetro do quarteirão e no centro, a segunda opção 
evita descontinuidades urbanas que desincentivam o 

caminhar.  
Fonte:  ECHAVARRI et al, 2009. 

 
Figura 83 - Imagens de Estocolmo mostram antes e depois 
de um edifício de estacionamentos. O edifício está inserido 

num programa público de incentivo a fachadas ativas. 
Fonte: GEHL et al, 2005. 

 

Figura 84 - Spralw Retrofit. A inserção de edifícios junto às vias recupera a paisagem em áreas dominadas por 
estacionamentos.  

Fonte: https://i.pinimg.com/originals/72/d7/86/72d786f70c5168e0991cf98b586afa42.jpg 
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Figura 85 - Avanço das áreas destinadas a estacionamento na Boston Avenue em na área central de Tulsa 1978 e 2005 
Fonte: https://usa.streetsblog.org/2013/04/08/final-four-parking-madness-tulsa-vs-houston/ 
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2.4.5.3 CONFIGURAÇÃO DA FACHADA 

 

2.4.5.3.1 COMPRIMENTO E SUPERFÍCIE DAS FACHADAS 

 

Um requisito básico para a manutenção da vida 

nas ruas e do consequente uso por pedestres é a segurança. 

A melhor maneira de manter um espaço público seguro é 

a chamada autovigilância (JACOBS, 2000). A 

autovigilância depende da relação do edifício com a rua e 

de quanto o espaço público é visível desde o interior e vice-

versa. Para incentivar a autovigilância, os ambientes 

locados junto ao limite do espaço público devem ter 

permanência mais ou menos prolongada. Devem ser, 

portanto, evitadas as garagens, bem como os halls de 

acesso e afins. 

Maximizar o tamanho da fachada que dá para a 

rua é uma maneira de promover autovigilância e a 

segurança dos pedestres. Gehl (2000) sugere que essa 

possibilidade, de que os edifícios contribuam para a 

segurança no espaço público, só se aplica até quatro 

pavimentos aproximadamente, já que a partir daí a 

distância se torna muito grande. É inútil, portanto a 

implantação de edifícios altos se o objetivo for esse. 

É necessário, no entanto, que a superfície dessa 

fachada seja capaz de entreter o pedestre, estimulando-o a 

caminhar. A variedade das fachadas aumenta a 

atratividade da rua. Quando as propriedades fundiárias são 

pequenas, a variedade surge naturalmente na medida em 

que os terrenos vão sendo ocupados. A ausência de limites 

para o tamanho das parcelas e a tendência a operações 

imobiliárias de alcance cada vez maior, a ponto de abarcar 

quadras inteiras, afastam cada vez mais as ruas da escala 

do pedestre. A implantação de estabelecimentos 

comerciais de grande escala, também contribui para a 

monotonia das fachadas. “De algum modo todas as ruas 
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precisam de um zoneamento sobre a proporção das frentes 

das lojas” (JACOBS, 2000, p. 262). 

 

2.4.5.3.2 SEÇÃO E ELEMENTOS DE FACHADA  

 

A seção da fachada influencia no conforto 

climático do espaço exterior lindeiro. Afeta a insolação e 

temperatura, serve de refúgio para a chuva, o calor 

excessivo e a neve. Como exemplos elementos de fachada, 

há os balcões, marquises, pórticos, varandas e terraços, 

com finalidades análogas e gradativas.  

Os balcões e as marquises podem conferir um 

desempenho ainda melhor, no que tange às mudanças 

climáticas, funcionando como abrigos. Os pórticos servem 

de proteção para intempéries e ainda podem criar um 

espaço específico com a escala do pedestre. Já os 

elementos como varandas e terraços aumentam a 

vigilância natural da rua na medida em que avançam sobre 

o espaço público.  

A construção de pórticos exige a coordenação do 

projeto de diversos edifícios e costuma ser regulada a partir 

de planos urbanísticos (ex: Plano Agache de Curitiba/PR 

(1943) fig. 86). Todavia, frequentes nas cidades, em 

especial nas zonas comerciais, até os anos 1970, as 

marquises vêm sendo progressivamente abandonadas, 

como fruto do processo de isolamento da edificação.  

 

En las últimas décadas, probablemente con el objetivo 

de facilitar el computo de la edificabilidad en los 

proyectos, uno de los caballos de batalla del control 

urbanístico, los planes de urbanismo han procurado 

limitar este tipo de elementos, tendiendo a promover 

fachadas planas sin resalto alguno. (CEDEX, 2009, p. 

261) 
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Figura 86 - Croqui do Plano Agache para Curitiba do ano 1943. Na principal rua comercial da cidade, a Rua XV de 
novembro, Agache propõe pórticos contínuos sob os edifícios para proteção da inconstância do clima local.  

Fonte: http://www.lolocornelsen.com.br/arquitetura%20-%20agache%20e%20corbusier.htm 
 
 

Figura 87 - Rua em Istambul. Balcões se projetam 
sobre a rua.  

Fonte:  https://s-media-cache-
ak0.pinimg.com/564x/ae/4c/a6/ae4ca674073cfbe65

989d40058a97ec8.jpg 

 

Figura 88 - Avenida Presidente Vargas no Rio de Janeiro. Edifícios 
com pórticos no térreo foram propostos no Plano Agache.  

Fonte:https://i.pinimg.com/736x/78/04/eb/7804eba53b27943653
5942bd7f3eccd1--av-.jpg 
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 2.4.5.3.3 TRANSPARÊNCIA E ABERTURAS NAS FACHADAS 

 

Segundo as conclusões da pesquisa Ciudad 

Paseable (CEDEX, 2009) a transparência no térreo é o 

principal elemento a garantir uma avaliação positiva do 

espaço público pelo usuário. Fechamentos opacos isolam 

o espaço público do espaço interno da edificação, 

reduzindo a animação e a segurança nas ruas. Reduzem 

também as experiências sensoriais a partir da calçada, 

tornando o caminho monótono e enfadonho. Em frentes de 

quarteirões onde as fachadas são mais opacas, o pedestre 

aumenta a sua velocidade ao caminhar. (GIL, 2007) 

Residências no térreo podem ter problemas com a 

privacidade se adotarem transparência na fachada. 

Algumas estratégias de desenho como desníveis, pequenos 

jardins frontais e esquadrias adequadas permitem conciliar 

essas características. Edifícios comerciais se adequam 

facilmente à necessidade de manter o térreo transparente. 

Buscar a transparência não significa abdicar de elementos 

Figura 89 - Elementos da fachada se projetam sobre 
a calçada. COPAN.  

Fonte:https://depostalesurbanas.com/2013/07/03/el-
edificio-copan/ 

Figura  89 - Condomínio Louvre na Rua São Luís em São Paulo. 
Fonte: http://www.atitudebrasil.com/capital/wp-

content/uploads/2011/01/condominio-louvre-2-aberto-web-
486x600.jpg 

 

https://depostalesurbanas.com/2013/07/03/el-edificio-copan/
https://depostalesurbanas.com/2013/07/03/el-edificio-copan/
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que garantam a segurança, trata-se de desenhá-los de 

maneira a conseguir uma conexão entre o espaço público 

e o espaço privado. Equipamentos de segurança são, 

inclusive, condição importante para garantir a participação 

das pessoas na vida nas ruas, mantendo-as a salvo em 

condições de perigo. 

A presença de aberturas em outros andares além 

do térreo, especialmente até a altura do quarto andar, 

também é importante para a qualidade da experiência do 

pedestre. Influenciam a relação do edifício com a rua: a 

densidade, a localização e o tamanho das aberturas.  

Referindo-se mais especificamente a fachadas 

comerciais, Speck (2016) acrescentará ao que chama 

“fachada porosa” (a fachada transparente) outras 

qualidades que ele denomina “fachada profunda”. 

Também adiciona variáveis que vão além da existência de 

um número suficiente de aberturas: 

 

Por porosa refiro-me a portas e janelas, luz interior 

adequada e qualquer outra medida que conecte da 

melhor maneira o interior da loja à calçada. Por 

profunda entendo o nível oferecido pelas fachadas de 

abrigo, apoio, local para sentar-se ou outro envolvimento 

físico e ainda o quanto o projeto é efetivo no que se 

refere à indefinição do limite entre o público e o privado, 

ao mesmo tempo em que dissolve a experiência de 

entrar e sair. (SPECK, 2016, p. 210 – grifo nosso) 

 

Segundo ele, restaurantes ao ar livre e expositores 

nas calçadas são os tipos mais abundantes de fachadas 

profundas que temos em nossas cidades. A presença de 

toldos em áreas comerciais, conforme SPECK (2016), 

também cria uma espécie de antessala para a loja 

contribuindo também para uma fachada profunda.    
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Figura 90 – Fachadas transparentes em áreas residênciais . 
Fonte: Soulier, 2012 

 

Figura 91 - Pesquisa realizada pelo escritório Gehl em Copenhagen indica que em áreas com fachadas permeáveis há sete 
vezes mais pedestres nos espaços públicos.  

Fonte: Gehl, 2010. 
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Figura 92 - Térreo comercial com fachada permeável.  
Fonte: http://www.dlaaust.com/cached/images/media/Primary-active-frontage-1_1300_600_90_c1.jpg 

 

Figura 93 - Imagens do Plano de fachadas Ativas proposto pelo escritório Gehl para Melbourne.  
Fonte: Gehl, 2004 

 

Figura 94 - Políticas de fachadas ativas em Melbourne levaram à implantação de novos edifícios com térreos ativos.  
Fonte: http://www.architectureanddesign.com.au/news/50-million-tower-in-frankston-gets-go-ahead 

 

http://www.dlaaust.com/cached/images/media/Primary-active-frontage-1_1300_600_90_c1.jpg
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Figura 95 - Recortes do Manual “Walkability Checklist Guidance for Entitlement Review”, departamento de Planejamento 
Urbano da Prefeitura de Los Angeles. As imagens apresentadas se referem a recomendações para o desenho de fachadas. 

 Fonte: City of Los Angeles, 2007 
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Estudo realizado por pesquisadores da 

Universidade Federal Fluminense - UFF na cidade do Rio 

de Janeiro pretende avaliar o impacto da morfologia 

arquitetônica nas relações sociais no espaço público, 

refletida espacialmente na quantidade de pedestres. Foram 

levantados cerca de 250 segmentos de rua num total de 

3800 edifícios. Os dados foram analisados 

estatisticamente de maneira a estabelecer relações 

numéricas entre as diversas variáveis.  

Esse estudo confirma várias das chamadas teses 

“jacobianas” já discutidas desde a década de 1960 e 

alguns dos elementos levantados na pesquisa espanhola. 

“Verificamos que características arquitetônicas tendem a 

ter correlações consistentes e expressivas com a presença 

– ou ausência de pedestres e atividades microeconômicas” 

(NETTO, VARGAS e SABOYA, 2012, p. 273 - grifo dos 

autores). O quadro 4 relaciona as características do entorno 

urbano e seu impacto positivo ou negativo na presença de 

pedestres, segundo os autores. 
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2.5 METODOLOGIAS DE AVALIAÇÃO DA CAMINHABILIDADE 

 

As páginas seguintes apresentam uma discussão 

acerca das metodologias de avaliação da caminhabilidade. 

O objetivo é compreender o contexto em que cada uma foi 

concebida e aplicada e suas estratégias de análise de 

maneira a embasar a metodologia a ser elaborada para 

essa pesquisa. Na parte final do capítulo, será apresentada 

a metodologia proposta. O que levou à criação de uma 

metodologia específica para essa pesquisa foi o fato de que 

as metodologias existentes se aplicam a áreas urbanas com 

características muito distintas das áreas a serem abordadas 

neste trabalho.  

Desde a década de 1990, surgiram várias 

metodologias de avaliação da caminhabilidade. Essas 

metodologias respondiam em geral às demandas da gestão 

dos serviços urbanos de transporte e eram, principalmente, 

de caráter quantitativo. Paulatinamente, começaram a 

inserir variáveis que pudessem dar conta, por um lado, da 

Positivas Negativas 

Edifícios tipo contínuo e térreos com comércio e 
serviços 

Edifícios tipo isolado e térreos com comércio e 
serviços 

Diversidade de atividades nos térreos (movimento 
pedestre e grupos estáticos) 

 

Diversidade de usos nos pavimentos superiores 
(movimento pedestre e grupos estáticos) 

 

Diversidade no térreo e tipo contínuo Diversidade no térreo X tipos isolados 

Porosidade da fachada  

Densidade de portas x tipo contínuo Densidade de portas x tipo isolado 

Densidade de janelas  

Tipo contínuo x porosidade entre arquitetura e espaço 
público 

Tipo isolado x porosidade entre arquitetura e espaço 
público 

Lotes abertos Muros/ Grades (em menor grau) 

Vitalidade entre densidades x lotes abertos x 
proximidade das fachadas entre si e com as rua  

Quadro 2 - Características da morfologia arquitetônica que influenciam nas relações sociais no entorno, segundo 
pesquisa UFF, 2012. 

 

Fonte: NETTO; VARGAS; SABOYA, 2012. 
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complexidade do ambiente urbano e, por outro, da 

subjetividade que envolve o comportamento do pedestre.  

Analisando a estrutura e o processo de aplicação 

dessas metodologias, fica claro que as áreas urbanas 

enfocadas por elas em geral possuem todos ou quase todos 

os atributos de uma cidade caminhável: continuidade, 

conectividade, densidade, diversidade de usos e uma 

articulação entre o espaço da rua e os edifícios. Excetua-se 

apenas o desenho do espaço viário que privilegia o tráfego 

motorizado em detrimento da circulação dos pedestres.  

Essa abordagem também pode ser verificada em 

um grande número de intervenções urbanas, em favor do 

espaço do pedestre, que vêm sendo implantadas em 

diversas cidades ao redor do mundo. As imagens abaixo 

foram coletadas no site da empresa Urban Ideas109 que 

possui um projeto intitulado “Before-After Gallery”. 

Através da ferramenta timemachine do Google Street 

ViewTM, que permite a visualização de imagens de áreas 

urbanas e suas modificações ao longo do tempo, a empresa 

vem criando um banco de dados de intervenções de 

valorização do espaço do pedestre. Já foram mapeadas 

milhares de intervenções em todo o mundo. Esses registros 

estão classificados e armazenados no site e sua análise 

pode dar ideia da amplitude que esse processo vem 

apresentando, como pode ser verificado na figura 96. A 

empresa ressalta a simplicidade das intervenções e sua 

capacidade de gerar uma nova relação das pessoas com o 

espaço público. (URBAN IDEAS, 2018). 

 

 

                                                           
109 A empresa se define como “uma startup de soluções urbanas que pretende melhorar a vida nas cidades”. Disponível 

em: <http://www.urb-i.com/> Acesso em: 18 fev. 2018. 
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Nas figuras 97 e 98 são apresentadas uma série 

aleatória de doze dessas intervenções. Os objetivos são 

dois: primeiro, verificar a abrangência e a relevância deste 

processo e sua capacidade de transformar a qualidade dos 

espaços públicos urbanos; e segundo, permitir analisar o 

contexto urbano em que se inserem essas intervenções, de 

maneira a reforçar a ideia de que se tratam de ações que 

permitem melhorar a qualidade do ambiente da caminhada 

em entornos urbanos já caminháveis.  

Analisando-se as imagens e a localização das vias 

que receberam as intervenções, pode-se perceber que as 

ações atuam no nível do desenho do espaço viário, com o 

objetivo de valorizar a circulação a pé em detrimento da 

motorizada, tendo em vista as condições de deterioração 

do espaço público com impactos na atividade comercial, 

na segurança pública, na desvalorização do patrimônio 

construído, nos riscos de acidentes e na perda de qualidade 

de vida em geral de moradores e usuários das áreas. Essas 

intervenções repactuam a circulação dos diversos modais, 

Figura 96 - Mapa com locação das ações de qualificação do espaço do pedestre Before-After Gallery 
Fonte: www.urb-i.com,2018 
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dando ênfase no transporte a pé. Utilizam-se, para isso, de 

redução do número de faixas de circulação e 

estacionamento, mudanças na geometria das vias, 

mudanças na pavimentação, melhoria do mobiliário 

urbano, iluminação e outros. O mesmo pode ser percebido 

nas metodologias apresentadas a seguir. 

Embora essas metodologias e essas intervenções 

urbanas sejam da maior importância e seu florescimento 

em anos recentes uma prova de que há um interesse 

renovado pelo papel do pedestre nos últimos anos, elas 

deixam lacunas importantes quando se tem em vista os 

processos de desagregação da forma urbana que têm se 

acentuado na produção contemporânea de cidades, tais 

como a dispersão e os processos de autossegregação. 

Segundo CEDEX (2009, p. 201) 

 

Si las ciudades no se conciben para mantener las 

distancias de los recorridos habituales dentro del radio 

de acción de la marcha a pie, si la edificación y las 

atividades urbanas no acompanan y abrigan a los 

peatones...por más que se dispongan buenas aceras o 

incluso calles y espacios públicos totalmente 

peatonales, su frequentación será muy inferior a sus 

potenciales. 
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45 Ave-Jackson Ave, Queens, New York, USA Agias Sofias, Thessaloniki, Greece 

Via Miguel de Cervantes de Saavedra, Naples, 
Italy 

Av. Francisco I, Madero, México City, México 

Av. Men de Sá, Rio de Janeiro, Brasil Av. Jose Larco, Lima, Peru 

Figura 97 - Mosaico de imagens de ações de qualificação do espaço do pedestre em cidades ao redor do mundo veiculadas 
no projeto “Before-after gallery” 

Fonte: www.urb-i.com,2018. 
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Darby Sreet, Auckland, New Zealand Av. Paraná, Belo Horizonte, MG, Brasil 

Bell Street, Seattle, EUA Bolivar, Buenos Aires, Argentina 

Ferenciek Tere, Budapest, Hungary Gorbea Kalea, Vitoria-Gasteiz, Spain 

Figura 98 - Mosaico de imagens de ações de qualificação do espaço do pedestre em cidades ao redor do mundo 
veiculadas no projeto “Before-after gallery” 

Fonte: www.urb-i.com,2018. 
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Figura 99 - Mosaico de imagens das áreas analisadas na pesquisa. Acentuada separação do espaço público e privado com 
claros prejuízos para a caminhabilidade. 

Fonte: Arquivo do autor, 2017. 
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2.5.1 NÍVEL DE SERVIÇO: HIGH CAPACITY MANUAL (HCM), 2000 [1951] 

 

Os primeiros documentos relativos aos conceitos 

de nível de serviço e capacidade em várias formas de 

transporte foram os estudos realizados nos Estados Unidos 

pelo Transportation Research Board, reunidos no Highway 

Capacity Manual (HCM), que incorporam desde 1950 o 

conhecimento teórico e experiência prática em seus 

procedimentos, tornando-se uma importante fonte de 

referência para especialistas de transporte na avaliação de 

desempenho dos sistemas viários. As metodologias 

apresentadas pelo Highway Capacity Manual (HCM) são as 

mais empregadas para o estudo de vias urbanas pela 

comunidade técnica brasileira para fins de planejamento, 

projeto ou operação.  

O tratamento da questão do pedestre no manual é 

apenas marginal e recebe um enfoque bastante semelhante 

ao utilizado para os veículos motorizados. Sua abordagem 

baseia-se no conceito de nível de serviço: “O conceito de 

nível de serviço foi desenvolvido primeiramente como 

conceito técnico numérico adaptado da Engenharia de 

Tráfego definindo a capacidade do espaço de circulação e 

o fluxo veicular máximo que seria comportado com conforto 

e eficácia nesse espaço”. (MALATESTA, 2007, p. 58). 

Para chegar ao nível de serviço, utilizam-se duas 

variáveis: espaço para o pedestre (padrão estático) – refere-

se ao espaço disponível para cada pedestre (m2/ped) – e 

ao fluxo de pedestre (padrão dinâmico) – correspondendo 

este ao número de pedestres que passam por uma 

determinada seção de calçada por um determinado tempo 

(ped/min/m). A figura 100 demonstra a intensidade de 

ocupação da calçada pelos pedestres em cada um dos 

níveis de serviço. No quadro 5 pode-se observar cada um 

dos níveis de serviço adotados e as características que 

definem cada um deles. 
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 Espaço do 
pedestre 
(m2/ped) 

Fluxo 
(ped/min/m) 

Características 

NS A     > 5,6 ≤ 16 O pedestre escolhe sua passada, sem alterar seus movimentos em 
função de outros pedestres. A velocidade de caminhar é livremente 
selecionada, e não há probabilidade de conflito entre pedestres. 

NS B  > 3,7 16 < f < 23 Há suficiente área para o pedestre selecionar a velocidade de 
caminhar livremente, para ultrapassar outros pedestres, e para 
evitar conflitos ao executá-lo. Neste nível, o pedestre começa a se 
preocupar com outros pedestres, e a responder pela sua presença 
quando for selecionar a velocidade de seus passos. 
 

NS C 2,2 < e < 
3,7 

23 < f < 33 O espaço é suficiente para uma velocidade normal de caminhar, e 
para ultrapassar outros pedestres numa corrente unidirecional 
principal. Andar em direção oposta ou os movimentos de cruzar o 
fluxo podem causar pequenos conflitos e tanto   velocidade como 
o fluxo são mais baixos que nos níveis anteriores. 

NS D 1,4 < e < 
2,2 

33 < f < 49 A liberdade de selecionar uma velocidade de caminhar individual 
e de ultrapassar outros pedestres é restrita. Haverá grande 
probabilidade de conflito ao cruzar o fluxo ou andar em direção 
oposta, requerendo frequente mudança de velocidade e posição. 
O nível de serviço provê razoável fluidez, mas é possível haver 
atritos (fricção) e interação entre pedestres 
 

NS E 0,75 < e < 
1,4 

49 < f < 75 Virtualmente todos os pedestres restringem suas velocidades de 
caminhar, frequentemente ajustando seu jeito. Numa limitada 
área, movimento para frente é possível apenas arrastando os pés. 
O espaço não é suficiente para ultrapassar pedestres mais lentos. 
Atravessar o fluxo ou andar em direção contrária são movimentos 
possíveis somente com extrema dificuldade. 

NS F ≤ 0,75  As velocidades do caminhar são severamente restritas, e andar 
para a frente somente arrastando os pés. É frequente e inevitável 
o contato com outros pedestres. Atravessar o fluxo ou andar em 
direção contrária são movimentos virtualmente impossíveis. O 
fluxo é esporádico e instável. O espaço é mais característico de 
filas de pedestre do que corrente em movimento. 

Fonte: HCM (2000) in Yabiku, 2006 
 
 

Quadro 3 - Ocupação das calçadas pelos pedestres segundo nível de serviço. 
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2.5.2 WALKABILITY INDEX: CHRIS BRADSHAW,1993. 

 

Em 1992, o canadense Chris Bradshaw, ativista 

dos direitos do pedestre e um dos fundadores do Partido 

Verde canadense, se defrontou com uma situação que viria 

a torná-lo um pioneiro na elaboração de metodologias de 

mensuração da caminhabilidade (ITDP, 2016). Naquele 

ano, houve em Ottawa uma elevação significativa de 

impostos sobre a propriedade que se baseavam sobre o 

valor venal das mesmas.  

Bradshaw era, à época, morador do que ele 

mesmo denominou “um dos bairros mais caminháveis da 

América do Norte” (BRADSHAW, 1993) e ainda segundo 

ele, também um dos mais caros de Ottawa. Com a elevação 

dos impostos houve uma mobilização de seus vizinhos que 

questionavam o fato de que propriedades de alto valor não 

necessariamente revelavam capacidades de pagamento 

compatíveis. Outros questionavam o fato de que os 

moradores de bairros mais caminháveis usavam a cidade 

de maneira diferente e que, portanto, não deviam arcar 

igualmente pelas taxas municipais. Foi então que 

Bradshaw que, segundo ele próprio, sempre intencionara 

Figura 100  - Ocupação das calçadas pelos pedestres segundo nível de serviço. 
Fonte: Yabiku, 2006 
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medir a tal caminhabilidade, encontrou na ocasião a 

oportunidade que faltava. Para ele, além de servir para o 

cálculo de impostos, o índice poderia servir também para 

a compra e venda de imóveis e para direcionar uma agenda 

de investimentos públicos. 

Conforme Bradshaw, a caminhabilidade possui 

quatro características básicas e, a partir delas, ele compõe 

o “walkability index”. São elas: 1) ser amigável ao pedestre 

(largura, desníveis no piso, travessias, iluminação e 

outros); 2) apresentar uma boa quantidade de destinos a 

uma distância caminhável (lojas, serviço, postos de 

trabalho, lazer); 3) apresentar proteção contra os rigores 

ambientais (sol, chuva e calor além de barulho, poluição 

do ar e lixo); e 4) uma cultura local diversa que permita 

contato social e trocas econômicas. Bradshaw sintetiza 

essas características em 10 variáveis pontuadas com notas 

entre 1 e 4. Números maiores correspondem a 

desempenhos piores. No quadro 6, seguem os critérios 

usados por ele na metodologia e sua estratégia de 

pontuação. 
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Quadro 4 - Critérios utilizados na metodologia de análise da caminhabilidade Bradshaw,1993 
 

 1 2 3 4 

1. Densidade (pessoas por 
acre, até o centro dos limites 
de fronteira)  

Acima de 15 10-15 5-10 Menor do que 5 

2. Vagas de estacionamento 
for a da rua por residência 
(acesso irrestrito às ruas)  
 

Menos do que 1 1-2 2-3 Mais do que 3 

3. Número de locais para 
sentar nas residências 
(incluindo bancos de jardim) 
 

Mais que 75 .50 a 75 .25 a 50 .25 ou menos 

4. Chances de encontrar 
alguém que você conhece 
enquanto estiver caminhando 
(pesquisa)  
 

10 ou mais por 
milha 

3 a 10 por 
milha 

Menos do que 3 
por milha. 

“Você está 
brincando?!" 

5. Faixa etária em que uma 
criança é autorizada a 
caminhar sozinha (pesquisa) 
 

Aos 6 anos ou 
mais nova 

Entre 7 e 9 anos Entre 10 e 13 
anos 

Aos 12 anos ou 
mais velha 

6. Classificação do público 
feminino sobre a segurança 
do bairro (pesquisa) 
 

"Eu ando 
sozinha a 

qualquer hora e 
para qualquer 

lugar” 

"Eu ando 
sozinha, mas 
escolho com 
cuidado as 

rotas” 

"À noite, é 
melhor que eu 

esteja 
acompanhada 

de alguém" 

"Eu nunca ando 
sozinha, a não 
ser até o carro 
quando visível 
da portaria" 

 
7. Capacidade de resposta do 
serviço de trânsito 
 

Com 10 minutos De 10 a 20 
minutos 

Mais do que 20 
minutos 

Sem serviço 

8. Número de locais 
significativos da vizinhança 
nomeados pelo entrevistado, 
considerando a opinião dele 
(pesquisa) 
 

10 ou mais De 5 a 10 De 3 a 5 Menos do que 3 

9. Parques (mensuração)  
 

>50 
acres/milhas 

quadradas e de 
uma residência 

padrão e 
<1,500-passos 

>50 
acres/milhas 

quadradas e de 
uma residência 

padrão e 
>1,500-passos 

<50 
acres/milhas 

quadradas e de 
uma residência 

padrão e 
<1,500-passos 

<50 
acres/milhas 

quadradas e de 
uma residência 

padrão e 
>1,500-passos 

 
10. Calçadas (um ponto para 
cada) 
 

Não em ambos 
os lados de 90% 

das ruas 

Declives em 
cada calçada 

Larguras 
menores do que 
5 pés nas ruas 
residenciais e 8 

pés nas ruas 
comerciais 

Mais de uma 
descontinuidade 
(1 ou mais) por 

quarteirão 

 

 

 

 

Fonte: Bradshaw, 1993 
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2.5.3 ÍNDICE DE QUALIDADE DE CALÇADA(IQC): FERREIRA E SANCHES, 2001 

 

Ferreira e Sanches (2001) apresentam diversos 

autores que se dedicaram a criar uma metodologia para 

avaliar o espaço da calçada. As metodologias mais 

tradicionais, segundo eles, se restringem a uma abordagem 

advinda dos manuais de tráfego veicular e buscam avaliar 

a qualidade dos espaços para pedestres segundo os 

mesmos critérios utilizados para os veículos. Essas 

metodologias costumam se restringir a aspectos 

quantitativos como: o fluxo, a velocidade e a densidade de 

pedestres. Esses autores vêem nas calçadas um importante 

componente do sistema de transportes urbanos. Com o 

passar do tempo, essas metodologias foram sendo 

refinadas de maneira a abranger outros parâmetros. Rutz 

et al (2007, p. 1) afirmam: 

 

O sistema de transportes de uma cidade inclui todos os 

meios de transporte utilizados pela população nos seus 

deslocamentos diários. Assim, inclui: as calçadas 

destinadas à circulação a pé, as vias destinadas à 

circulação de veículos automotores, e os trilhos 

destinados à circulação de trens, bondes, etc. Com 

poucas exceções, praticamente todos os deslocamentos 

incluem pelo menos um trecho percorrido a pé e muitos 

são feitos exclusivamente a pé. (RUTZ et al: 2007, p. 

1) 

 

 

O índice de qualidade de calçada desenvolvido por 

Ferreira e Sanches (2001) e apresentado a seguir utiliza 

cinco variáveis de análise: segurança, manutenção, largura 

efetiva, seguridade e atratividade visual. As notas são 

atribuídas a cada um dos critérios e posteriormente eles 

passam por uma ponderação baseada na avaliação dos 

usuários. A participação do usuário na avaliação constitui 

avanço significativo se compararmos à metodologias mais 

tradicionais, já que o comportamento do pedestre está 

sujeito a lógicas subjetivas. Nos quadros 7 e 8 estão 

apresentados os critérios de análise e pontuação e, por fim, 
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o quadro 9 é destinado à ponderação dos fatores. A 

metodologia descrita foi aplicada no entorno do mercado 

municipal da cidade de São Carlos, no estado de São 

Paulo. 

Quadro 5  - Critérios utilizados na metodologia de análise da caminhabilidade - ICQ. Segurança, Manutenção e Largura  
efetiva. 

Nota Critério 

 1. Segurança 
5 Nenhum conflito previsto entre pedestres e veículos. Área exclusiva para pedestres com restrição ao 

tráfego de veículos 
4 Nenhum conflito previsto entre pedestres e veículos. Área para pedestres protegida do fluxo de 

veículos por canteiros, com guias de 15 cm de altura. 

3 Nenhum conflito previsto entre pedestres e veículos. Área para pedestres totalmente separada do 
fluxo de veículos por guias com 15 cm de altura 

2 Possibilidade de conflito. Área para pedestre separada do fluxo de veículos por guias rebaixadas, para 
acesso de veículos, em vários pontos 

1 Possibilidade de conflito. Área para pedestre separada do fluxo de veículos por guias rebaixadas, para 
acesso de veículos, em grandes extensões. 

0 Grande possibilidade de conflito entre pedestres e veículos. Não existe área reservada para pedestres 
que disputam a faixa de rolamento com os veículos 

  

 2.Manutenção 
5 Pavimento em condições excelentes, utilização de material apropriado e aparência de manutenção 

constante 
4 Pavimento da calçada em boas condições, material apropriado, irregularidades e defeitos 

recuperados.   

3 Pavimento da calçada em condições aceitáveis, material impróprio para superfície porque se torna 
escorregadio quando molhado. 

2 Pavimento em condições ruins, superfície apresentando rachaduras, desníveis e falta de manutenção. 

1 Calçada não pavimentada, superfície em terra ou grama que dificulta a caminhada, principalmente 
em condições de tempo chuvoso. 

0 Calçada inexistente. Apesar de demarcada, a calçada não apresenta nenhuma condição de uso, pois 
se encontra coberta por mato e restos de construção. 

  

 3. Largura efetiva 
5 Faixa de circulação de pedestres livre, com largura superior a 2,0 m, sem quaisquer obstruções 

visuais ao longo de sua implantação.  

4 Faixa de circulação de pedestres livre de obstáculos, com largura em torno de 2,0 m, satisfatória 
para acomodar o fluxo de pedestres.  

3 Faixa de circulação de pedestres com pequena obstrução devida à instalação de equipamentos 
urbanos, porém com largura suficiente para acomodar o fluxo.  

2 Faixa de circulação de pedestres reduzida, largura inferior a 1,2 m, devido a presença de tapumes, 
mesas de bar, cartazes etc.  

1 Faixa de circulação de pedestres bastante reduzida, largura inferior a 0,70 m, devido à ocupação por 
outros usos, como bancas de jornal, ambulantes etc.  

0 Faixa de pedestres totalmente obstruída. Os pedestres são obrigados a caminhar pelo leito da rua. 

 

 

Fonte: Ferreira e Sanches, 2001 
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Quadro 7 - Critérios utilizados na metodologia de análise da caminhabilidade - ICQ. Seguridade e atratividade visual. 

 

 

Nota Critério 

 4. Seguridade 

5 Seguridade é garantida pela boa configuração da paisagem urbana, pela presença usual de outros 
pedestres e por policiamento constante.  

4 Seguridade é garantida pela configuração da paisagem urbana, presença de pedestres, de 
policiamento eventual e pela boa iluminação.  

3 Seguridade é garantida mais pela presença de outros pedestres, do que pela configuração regular da 
paisagem urbana.  

2 Seguridade é prejudicada pela configuração inadequada da paisagem urbana. Veículos estacionados, 
vegetação alta e pouca iluminação pesam negativamente.  

1 Seguridade é ruim devido à grande densidade de pedestres e ambulantes, fatos que favorecem o 
assédio e a ação de pessoas mal intencionadas 

0 Seguridade é totalmente prejudicada pela péssima configuração da paisagem urbana. Locais abertos 
(terrenos baldios) mal iluminados e sem policiamento. 
 

 5. Atratividade visual 

5 Ambiente projetado com espaço de vivência, agradável e bem cuidado. Calçadas ao lado de parques, 
praças, bosques etc. 

4 Ambiente agradável, com configuração do espaço exterior composto por residências com muros 
baixos e jardins e lojas com vitrines atraentes.  

3 Ambiente com configuração do espaço exterior composto por construções de uso residencial com 
muros altos e comercial sem vitrines e sem atrações.  

2 Ambiente pouco atraente, com configuração do espaço exterior composto por construções de uso 
comercial de grande porte (atacadista).  

1 Ambiente com configuração do espaço exterior sem nenhuma preocupação com aspectos visuais e 
estéticos. Construções sem acessos para a calçada. 

0 Ambiente inóspito para os pedestres. Configuração do espaço exterior desagradável, com a presença 
de lixo e entulho acumulado sobre a calçada. 

 

Nota Enumere de 1 a 5 as características que você considera mais importantes em uma calçada. A de 

número 1 é a característica de maior importância, a de número 2 é a segunda mais importante e 

assim por diante até a de número 5, que é a de menor importância. 

 O mais importante é uma calçada onde não haja perigo de atropelamento (quando veículos passam 

sobre a calçada para entrar em garagens, postos de gasolina, estacionamentos etc.) 

 O mais importante é uma calçada que ofereça um revestimento (piso) confortável para o pedestre 
(piso sem buracos, depressões, rachaduras, ondulações, desní- veis etc.) 
 

 O mais importante é uma calçada livre de obstáculos que dificultam a caminhada (bancas de jornal, 
bancas de ambulantes, tapumes, equipamentos públicos, abrigos em parada de ônibus, mesas de 
bar etc.) 
 

 O mais importante é uma calçada onde não se corra o risco de ser assaltado (bem iluminada, 
separada dos lotes por paredes ou muros, com poucos pedestres, em local policiado etc.) 
 
O mais importante é uma calçada limpa e em lugar agradável (em frente a parques, lojas com vitrines 
atraentes, belas casas, jardins bem cuidados, com vários pedestres etc.) 

Fonte: Ferreira e Sanches, 2001 
 

Quadro 6 - Formulário para identificação do grau de importância dos indicadores 
Quadro 9 – Formulário para identificação do grau de importância dos indicadores 

Fonte: Ferreira e Sanches, 2001 
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2.5.4 SHAPING THE SIDEWALK EXPERIENCE (NYC) - 2010 

 

O active design é um termo que designa um tipo 

de projeto de edifícios e entornos urbanos que prioriza os 

efeitos de seu desenho sobre a saúde humana em especial 

sobre o sedentarismo. O sedentarismo, somado a uma 

dieta inadequada, tem levado a população norte-americana 

a índices inéditos de obesidade. O active design tem sido 

objeto de uma diversidade de pesquisas e de programas 

públicos em cidades por todo o país. Entende que o 

desenho de edifícios e do entorno urbano tem papel 

estrutural na constituição de modos de vida mais ativos e 

saudáveis. 

A prefeitura de Nova York, com o apoio do Center 

of Disease Control, articulando os departamentos de 

planejamento, construção, saúde e transporte, produziu as 

publicações intituladas: Active Design Guidelines: 

Promoting Phisical Activity and Health in Design (2010) 

e Active Design Guidelines: Shaping the Sidewalk 

Experience (2013). As publicações pretendem se tornar 

referência para gestores e projetistas na configuração de 

Figura 101 – Recorte de cerca de 
500x500 metros realizado na áÁrea 

central  de São Carlos (São Paulo) 
onde foi aplicada a metodologia de 

Ferreira e Sanches, 2001 

Fonte: Google EarthTM, 2018. 

 



192 

entornos urbanos capazes de facilitar a adoção de um 

modo de vida mais saudável. Estudo do Robert Wood 

Johnson Foundation’s Active Living Research Program 

chegou a alguns parâmetros que pretendiam explicar 

diferentes níveis de caminhabilidade e atividade física em 

áreas urbanas estudadas. O estudo chegou a cinco 

qualidades de bom ambiente para caminhar: 

imageabilidade (espaços reconhecíveis e distintos); 

fechamento (definição visual por meio de vias, árvores e 

outros elementos); escala humana (tamanho e texturas 

correspondem à velocidade do caminhar humano); 

transparência (possibilidade de ver além dos limites da rua) 

e complexidade (riqueza visual, variedade). (NYC, 2013). 

No processo de construção do manual Shaping the 

Sidewalk Experience, a tradicional liderança exercida pelo 

departamento de transporte na discussão acerca da 

qualidade das calçadas foi substituída pela liderança do 

departamento de planejamento (CALLEJAS et al, 2015). A 

participação de técnicos habituados às práticas de desenho 

urbano contribuiu para que se chegasse a uma metodologia 

com um enfoque mais experiencial que permitisse dar 

conta da riqueza da vida das calçadas.  
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 O manual propõe uma abordagem mais ampla 

que permite analisar a complexidade das relações do 

pedestre com o meio. De acordo com o manual, a chamada 

“sidewalk room” é definida por quatro planos, sendo 

fundamental a compreensão desta estrutura na análise das 

variáveis envolvidas na questão. Vem daí a preocupação 

com a diversidade de agentes públicos e privados 

envolvidos no tema e a importância dada às áreas privadas 

neste processo. “Diferentemente de como o tema costuma 

ser abordado, o papel dos lotes privados é fundamental na 

conformação de uma calçada que encoraje a caminhada”. 

(Idem, p. 56) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 102 - Quatro planos definem a “sidewalk room”. O plano do piso, o da via, o da cobertura e o do edifício. 
Fonte: NYC, 2013 
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2.5.5 ÍNDICE DE CAMINHABILIDADE - INSTITUTO MOBILIDADE VERDE (JUNDIAÍ), 2015 

 

O índice de caminhabilidade criado pelo Instituto 

Mobilidade Verde, em 2015, é composto por três partes 

que, posteriormente, através de critérios de ponderação, 

passam a compor um único índice estatístico. A primeira 

etapa é denominada “percepção cidadã” e é elaborada com 

a participação da população local. A segunda são os 

chamados “trajetos técnicos” elaborados por urbanistas e 

técnicos em mobilidade a pé. A terceira é o walkscore110, 

metodologia que permite avaliar uma determinada área 

urbana com base na provisão de equipamento num raio 

caminhável (500 metros). Essa forma de estruturar a 

avaliação “permite testar formas mais colaborativas de 

participação social, de coleta de dados, para nortear o 

planejamento urbano com base na mobilidade a pé” 

(SUTTI; PAIVA in ANDRADE; LINKE, 2017, p. 178). 

A metodologia foi aplicada de forma pioneira na 

área central da cidade de Jundiaí, estado de São Paulo. A 

área definida pela prefeitura foi a área do “Polígono” que 

se encontra em processo de tombamento (Idem, p. 179). 

A partir desse perímetro foram definidos três percursos. A 

começar das atividades de preparação que buscaram 

engajar a população local no processo, foram realizadas as 

“expedições urbanas” que pretendiam analisar os trajetos 

sob a ótica da comunidade. Um “checklist de 

caminhabilidade” que compreendia alguns itens – calçada, 

mobiliário urbano, travessias, sinalização, edificações e 

sensações – serviu como referência. Em seguida, 

profissionais da área realizaram os trajetos técnicos e por 

último foi atribuído o valor do walkscore. Os critérios 

utilizados em ambas as etapas seguem abaixo.  

 

 

                                                           
110 O walkscore avalia a disponibiliadade de serviços e equipamentos num raio de 500 metros. 
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Categoria de avaliação Itens a avaliar 

1. Vias Categoria da via 

2.Qualidade das calçadas Largura da calçada 
Inclinação da calçada 
Pavimento 
Obstáculos 

3. Mobiliário urbano Arborização 
Lixeiras 
Iluminação para pedestres 
Bancas e quiosques 

4. Travessias Faixa de pedestre 
Ciclo semafórico 
Alargamento da calçada na travessia 

5. Sinalização de pedestres Em semáforos 
Alertas e informações 

6. Edificações Atratividade 
Diversidade 
Interação 
Condições 

7. Sensações, ruído e conforto térmico Ruído dos veículos 
Variação climática 
Cheiro 

8. Infraestrutura Pontos de ônibus e estações 
Acesso ao transporte público 

 
 
 
 

 

Verificar disponibilidade de equipamentos (raio 
caminhável de 500 m) 

Fatores de ponderação 

Lazer/praça Calçadão pedestres 

Escolas Sinalização pedestres 

Saúde Declividade 

Escritórios comerciais Congestionamento 

Comércio Iluminação 

Transporte público Estreitamento calçada 

Ciclovia Ruído 

Serviços Boas calçadas 

Equipamentos culturais Velocidade carros 

Equipamentos sociais  

Equipamentos esportivos  

 

 

Fonte: Prefeitura de Jundiaí, 2015. 
 

Fonte: Prefeitura de Jundiaí, 2015. 
 

Quadro 9 - Critérios utilizados na metodologia “índice de caminhabilidade” do  Instituto Mobilidade Verde para a 
etapa “trajetos técnicos”. 

 

Quadro 10 - Critérios utilizados no “índice de caminhabilidade”  do Instituto Mobilidade Verde na etapa walkscore.  
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2.5.6 ÍNDICE DE CAMINHABILIDADE:  ITDP (RIO DE JANEIRO), 2016  

 

No ano de 2016, o Instituto de Políticas de 

Transporte e Desenvolvimento (ITDP) e o Instituto Rio 

Patrimônio da Humanidade, órgão vinculado à Prefeitura 

do Rio de Janeiro, apoiados por um escritório de 

arquitetura, desenvolveram um método de avaliação da 

caminhabilidade. O documento “Índice de 

caminhabilidade: ferramenta” (ITDP, 2016) descreve essa 

metodologia que incorpora diversos critérios relativos à 

conformação do tecido urbano geralmente pouco 

valorizados nessas análises. A metodologia se articulou a 

um programa de requalificação da área central do Rio de 

Janeiro, denominado Centro para Todos (ANDRADE et al 

in ANDRADE; LINKE, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 103 - Planta da área analisada com o “Polígono” no centro de Jundiaí 
Fonte: Prefeitura de Jundiaí, 2015 
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Categoria Descrição Indicadores 

Calçada Calçada incorpora a dimensão de caminhabilidade relativa à 
infraestrutura e às condições físicas do passeio e da superfície 
onde o pedestre caminha.  

• Tipologia da rua;  
• Material do piso;  
• Condição do piso;  
• Largura. 

Mobilidade Mobilidade está relacionada à disponibilidade e 
acessibilidade a formas de transporte sustentável, 
nominalmente transporte de média e alta capacidade e 
infraestrutura cicloviária. Mede também a permeabilidade da 
malha urbana através do indicador Dimensão das Quadras. 
  

• Dimensão das quadras;  
• Distância do transporte de 
média e alta capacidade;  
• Rede cicloviária. 

Atração  
 

Esta categoria inclui indicadores relacionados a 
características de uso do solo que influenciam a atratividade 
do deslocamento para o pedestre. Eles avaliam atributos das 
edificações e outras condições que podem ter um impacto 
decisivo na intensidade do uso das rotas de pedestres e na 
sua distribuição ao longo do dia ou semana.  

• Fachadas fisicamente 
permeáveis;  
• Fachadas visualmente 
permeáveis;  
• Usos mistos;  
• Uso público diurno e 
noturno. 

Segurança 
pública  
 

A Segurança Pública, ou seguridade, é um tema recorrente 
nas discussões sobre utilização da rua e outros espaços 
públicos, especialmente em países com profundas 
desigualdades sociais como o Brasil. Pesquisadores têm 
explorado a influência do desenho urbano e das edificações 
no número de ocorrências e na sensação de segurança 
transmitida aos pedestres desde a década de 1960.  
 

• Iluminação;  
• Fluxo de pedestres diurno e 
noturno;  
• Incidência de crimes. 

Segurança 
viária  
 

Esta categoria agrupa indicadores referentes à segurança de 
pedestres em relação ao tráfego de veículos motorizados, 
assim como itens relacionados à acessibilidade universal. 
Esses indicadores têm grande importância na avaliação de 
condições de caminhabilidade, pois estão relacionados a 
riscos de colisões e fatalidades.  
 

• Travessias;  
• Velocidade máxima 
permitida de veículos 
motorizados;  
• Atropelamentos. 

Ambiente Esta categoria agrupa indicadores relacionados a aspectos 
ambientais que possam afetar as condições de 
caminhabilidade de um espaço urbano. Esses indicadores 
estão relacionados a aspectos de conforto (como, por 
exemplo, sombra e abrigo) e a condições ambientais tais 
como qualidade do ar.  

• Sombra e abrigo;  
• Qualidade do ar;  
• Poluição sonora;  
• Coleta de lixo e limpeza. 
 

 

Fonte: ITDP, 2016 
 

 
Quadro 11 -  Critérios utilizados na metodologia de análise da caminhabilidade “índice de caminhabilidade”  ITDP 
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2.5.7 BORDE PÚBLICO PRIVADO:  TOMÁS GIL LÓPEZ (MADRI, DOUTORAMENTO), 2007 

  

O trabalho do espanhol Tomás Gil López 

denominado “Influencia de la configuración del borde 

público-privado: Parámetros de diseño” resultou de 

pesquisa conduzida durante o seu processo de 

doutoramento, desenvolvida na Escuela Técnica Superior 

de Arquitectura de Madrid no ano de 2007. A finalidade 

do trabalho é analisar a influência das características do 

limite entre o espaço público e o espaço privado sobre o 

comportamento do pedestre. Para ele, a avaliação dessas 

características pode subsidiar projetos mais receptivos ao 

pedestre.  

 

 

 

Figura 104 - Região analisada na metodologia ITDP, 2016. Área central do Rio de Janeiro, Praça Tiradentes. 
Fonte: ITDP, 2016 
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El borde público - privado debe proyectarse desde una 

concepción espacial, con las mismas herramientas 

mentales que el proyecto arquitectónico, adecuándolo a 

cada situación particular, lo que conlleva que cada uno 

de los espacios generados goce de unas características 

propias y despierten un mayor interés en el peatón. (GIL, 

2007, p. 63). 

 

São utilizadas as seguintes variáveis: 

I. O ritmo: número de unidades de edificação 

diferentes percebidas pelo pedestre ao longo do percurso. 

Número de acessos ao espaço privado (não se considera 

acessos de carga-descarga, garagens e saídas de 

emergência). Mensura-se o número de acessos a cada 100 

metros; 

II. A permeabilidade: Inter-relação entre o espaço 

público e o espaço privado em termos visuais. A maior ou 

menor facilidade que tem o pedestre para penetrar o 

espaço privado desde o público. Na permeabilidade, 

analisa-se a transparência e a integração. A transparência 

diz respeito à permeabilidade visual, à característica da 

vedação e à percepção do espaço, a partir da borda. Na 

integração, analisam-se atividades que transbordam pelo 

espaço da borda;  

III.  A irregularidade: refere-se a saliências e 

reentrâncias111 que conferem à borda um espaço mais rico 

e diverso.  

Gil utiliza-se de um recorte espacial localizado em 

Madrid para sua análise, tratam-se de duas ruas 

comerciais, a calle Serrano e a calle Bravo Murillo. Ambos 

os trechos de rua se encontram em área de tecido 

tradicional bastante denso e com uma grande variedade de 

atividades.  

 

                                                           
111 Speck (2016) se refere a essa característica como “profundidade da fachada”. 
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Figura 105 – Diversos característica do “borde público-provado” segundo Gil. 
Fonte: Gil, 2007 

 

Figura 106 – Recorte de carca de 500 x 500m na 
área central de Madri, onde se localizam a Calle 

Serrano e a Calle Maria de Molina. Área estudada 
por Gil López, 2007 

Fonte: Google Earth TM, 2018 
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Variável  Parâmetro 

I – Ritmo  Número de acessos por 100 metros 
II - Permeabilidade a. Transparência   
  a1) Transparência 

da superfície 
1,0 - transparência total 
0,5 - parcialmente transparente (altura da 
vista transparente) 
0,0 - totalmente opaca 
 

  a2) Profundidade 
visual 

1,0 - pode-se perceber o espaço privado 
desde o público  
0,5 - pode-se perceber apenas o espaço 
intraborde  
0,0 - só se percebe a parte exterior do 
borde 
 

 b. Integração 1,0 - a atividade se desenvolve 
inteiramente na borda 
0,5 - a atividade se desenvolve 
parcialmente dentro da borda 
0,0 - a atividade se desenvolve 
inteiramente no espaço privado 
 

III – Irregularidade  Razão entre o comprimento total do trecho 
considerando saliências e reentrâncias e o 
comprimento do trecho 

 
 

2.6 METODOLOGIA PROPOSTA 

  

Como será discutido no desenvolvimento do 

trabalho, os processos de fragmentação urbana e de 

autossegregação vem se exacerbando em nossas cidades, 

pelas estratégias de atuação do mercado imobiliário, que 

tiveram forte impacto em cidades brasileiras de diversos 

portes na última década (RUFINO, 2016; BORGES, 2017; 

CLARO e DAMANTE, 2009; CRUZ e CAMPOS, 2013). 

Esse processo tem grande impacto na mobilidade urbana, 

em especial na caminhabilidade, haja vista sua 

característica de forte dependência das variáveis do 

entorno urbano (LAMIQUIZ; POZUETA, s/d). 

As metodologias estudadas mostraram limitações 

quanto à avaliação de um objeto de pesquisa com tais 

características, visto que se dedicam prioritariamente a 

compreender as dinâmicas a que o pedestre está sujeito 

nas calçadas de cidades com estrutura tradicional. A 

Fonte: Gil López, 2007 
 

Quadro 12 -  Variáveis analisadas por Gil, 2007. 
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estruturação da metodologia partiu de alguns pressupostos 

que serão explicitados abaixo. 

 

2.6.1 CALÇADA X ENTORNOS CAMINHÁVEIS 

 

A necessidade de estruturar uma nova metodologia 

se revelou na medida em que as existentes se mostraram 

inadequadas ao objeto de estudo. Nas metodologias 

convencionais o que está em questão é a qualidade do 

espaço destinado à circulação de pedestres, seja com 

relação à segurança, seja com relação ao trânsito, à 

atratividade ou à proteção contra o crime e outros. Em 

geral, quando aplicadas, elegem como objetos de estudo 

áreas urbanas consolidadas (centro de São Carlos, de 

Jundiaí e centro do Rio de Janeiro).  

Essas áreas têm em comum uma malha urbana 

conectada, multiplicidade de usos e uma franca articulação 

dos edifícios com o espaço público. São também áreas com 

intensa frequentação de pedestres. A invasão do automóvel 

nestes centros adensados e de ruas estreitas, entretanto, 

confinou os pedestres a calçadas estreitas, mal mantidas e 

entulhadas com elementos que não são bem-vindos nas 

faixas destinadas ao tráfego de automóveis: árvores, 

bancas de revista, bancos, postes e até automóveis 

estacionados. Pensando na importância do pedestre na 

divisão modal e na fragilidade intrínseca à sua condição, 

em especial no caso dos portadores de necessidades 

especiais, essas metodologias vão buscar se constituir em 

instrumentos que sejam capazes de colocar o espaço da 

calçada nas agendas políticas municipais. 

Nas áreas estudadas aqui, o que está em questão 

é uma espécie de ruptura com as formas tradicionais, que 

desestimula a adoção da caminhada como alternativa de 

transporte, uma vez que há grandes distâncias e paisagem 

é hostil. A abordagem da pesquisa, portanto, se focará na 
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ideia de entornos caminháveis e não caminhos ou 

percursos como se vê com frequência (NYC, 2013; IMV, 

2015). 

Nas imagens abaixo, pode-se observar as 

características do entorno urbano objeto das metodologias 

analisadas anteriormente. 

 

 

 

Focar em entornos caminháveis ao invés de 

percursos, também possibilita uma abordagem segundo a 

qual uma área urbana caminhável pode ser composta de 

trechos mais caminháveis e outros menos, de maneira que 

haja uma espécie de complementaridade entre elas. Ou 

seja, uma determinada área urbana pode ser 

adequadamente usufruída pelo pedestre, ainda que haja 

trechos pouco adequados e desde que haja alternativas de 

percursos 

  
2.6.2 RECORTES COMPARÁVEIS 

 

No livro Great Streets (1995), o urbanista norte-

americano Allan Jacobs, interessado em discutir os 

parâmetros de desenho das “boas ruas”, parte para uma 

avaliação dos tecidos urbanos em que essas ruas – 

constituídas em diversos momentos históricos e contextos 

geográficos – estariam inseridas. Ele realiza uma série de 

50 recortes de uma milha quadrada nos tecidos urbanos 

Figura 107 - Avenida São Carlos, na cidade paulista de São Carlos/SP. Parte da região avaliada pela metodologia de 
Ferreira e Sanches em 2001 e Avenida Passos, centro do Rio de Janeiro/RJ. Avaliada pela metodologia ITDP em 2016. 

Fonte: Google Street ViewTM, 2018 e ITDP, 2016 
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de cidades como: Ahmedabad (Índia), Amsterdã 

(Holanda), Bari (Itália), Brasília, Cairo (Egito), Copenhague 

(Dinamarca), Irvine (EUA) e Los Angeles (EUA), entre 

outras. Segundo ele, amostras na mesma escala podem 

sujeitá-las à comparação, o que adiciona interesse 

científico. “To look at different cities drawn at the same 

scale and for the same area is to gain a knowledge of 

relative sizes that is almost certainly different from our 

experience”112 (JACOBS, 1995, p. 203). 

Como não há parâmetros de referência para os 

padrões utilizados na metodologia proposta, adotar 

critérios que facilitem a comparação pode fazer com que se 

possa buscar referências entre as diversas amostras de 

maneira a comparar os processos estudados. Na figura 108 

é possível observar algumas das áreas analisadas por 

Jacobs e verificar as possibilidades de comparação. 

 

2.6.3 RAIO CAMINHÁVEL 

 

A distância que um pedestre é capaz de caminhar 

é muito variável. Depende da idade e capacidade física, da 

topografia, do clima, das condições do pavimento, das 

condições de tráfego e da paisagem urbana. Entretanto, a 

bibliografia se refere frequentemente a um raio caminhável 

com cerca de 500 metros. A referência mais antiga a esse 

tema, constantemente mencionada, é o diagrama da 

unidade de vizinhança de Clarence Perry (1929), onde foi 

utilizado um raio de um quarto de milha, ou cerca de 400 

metros. Esse é o padrão recorrente na bibliografia norte-

americana, como em Southworth (2005) e Steuteville 

(2017). O padrão utilizado por Jan Gehl (2010) é de um 

diâmetro de 1 km, conforme se pode observar na figura 

                                                           
112 “Olhar as diferentes cidades desenhadas na mesma escala e pela mesma area é ganhar conhecimento de dimensões 

relativas, o que é quase certamente diferente de nossa experiência” (JACOBS, 1995, p. 203).  
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111. A metodologia criada pelo IMV (2015) para Jundiaí 

(fig. 110) também utiliza o parâmetro de 500m. 

Nesta metodologia proposta será utilizado o raio 

caminhável como forma de definir as amostras a serem 

estudadas. A partir de um ponto central, define-se um 

círculo de 500 metros de raio que será circunscrito por um 

quadrado de um quilômetro de lado, o que permite facilitar 

os cálculos e a representação gráfica das amostras.  

 

2.6.4 VARIEDADE DE AMOSTRAS  

 

Na ausência de parâmetros de referência para os 

diversos critérios estudados foram adotadas certas 

variedades de amostras que permitissem compreender 

variações do problema estudado. A adoção de uma 

amostra de referência, uma área considerada adequada 

segundo os parâmetros a serem medidos, pode fornecer 

dados que sirvam de parâmetro para se analisar as outras 

amostras. 

 

2.6.5 PARÂMETROS QUANTIFICÁVEIS  

 

Há um esforço na pesquisa de transformar as 

variáveis estudadas em indicadores quantitativos. Esse 

processo também visa criar padrões internos à pesquisa 

que possam ser comparados. 

 

2.6.6 REFERÊNCIA “RASGOS URBANOS COM INFLUENCIA EM LA MOVILIDAD PEATONAL” (CEDEX, 

2009) 

 

Para definir as variáveis analisadas na metodologia 

utilizou-se a bibliografia já citada no início do capítulo e 

que deu base para a discussão anterior acerca das variáveis 

que afetam a caminhabilidade. Elas passaram por um 

processo de adaptação em função dos objetos a serem 

analisados. 
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Figura 108 - Imagens figura-fundo do sistema viário de várias áreas de diversas cidades, analisadas por Allan Jacobs em 
Great Street 

Fonte: Jacobs, 1995. 
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Figura 109 - Diagrama para a Unidade de 
vizinhança de Clarence Perry de 1929 

Fonte:http://cargocollective.com/ksievers/Clar
ence-Perry-vs-Reginald-Issac-Defining-the-

New-Neighborhood-Unit, 2018. 
 

Figura 110 - Raio caminhável (500 metros), baseado no walkscore, utilizado no estudo do índice de caminhabilidade 
aplicado em Jundiaí/SP. 

Fonte: http://urbanismocaminhavel.jundiai.sp.gov.br/wp-content/uploads/2016/01/Urbanismo-Caminh%C3%A1vel-
%C3%8Dndice-de-Caminhabilidade.pdf, 2018. 
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 Características urbanas que influenciam a 
mobilidade a pé. Pozueta et al 

Parâmetros de avaliação metodologia proposta 

I Dispersão urbana Continuidade urbana 

II Densidade Densidade 

III Usos do solo Atividades na parcela 

IV Redes de circulação de pedestres Conectividade urbana 
V Relação do edifício com o espaço público Articulação espaço público X espaço privado 

A Usos no edifício  
a Programa geral Atividades na parcela 
b Usos no térreo Usos na borda 

B Posição do edifício na parcela  
a Proximidade espaço público Superfície de contato espaço público x espaço 

privado 

“Zona tampão” 
b Afastamentos voluntários Outros parâmetros 
c Passagens e galerias Outros parâmetros 
d Densidade de acessos de pedestres Pontos de ativação do espaço público 
e Acesso veículos ao lote Presença do veículo na calçada e na borda do 

espaço público f Localização estacionamento 

C Configuração fachada  
a Comprimento e superfície Outros parâmetros 
b Seção e elementos  Outros parâmetros 
c Transparência e aberturas Integração visual 

d Composição Outros parâmetros - 

 

 

 

 

Fonte: CEDEX, 2009 e elaboração do autor 
. 
 
 

Figura 111 - Croquis de centros urbanos com o raio caminhável conforme Gehl. 
Fonte: Gehl 2010,p 121. 

 

Quadro 13: Características urbanas que influenciam a mobilidade a pé segundo CEDEX, 2009 e parâmetros 
de avaliação da metodologia proposta. 
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 Critério O que medir? Como medir? 

C
o
n
ti
n
u
id

a
d
e
 Proporção 

cheios e vazios 
Razão entre áreas 
ocupadas e vazias na 
amostra 

Identificar áreas vazias, glebas, áreas de preservação, 
verdes ou subocupadas;  
Considerar subocupados terrenos com taxa de ocupação 
inferior a 10% em um único pavimento; 
Calcular as áreas e definir um percentual sobre o 
conjunto da área 

D
en

si
d
a
d
e
 

Densidade 
demográfica 

Razão entre 
população e área 
segundo dados de 
setores censitários do 
IBGE,2010 

Definir setores censitários na amostra 
Levantar população residente no setor censitário e área 
do setor censitário 
Elaborar dado de densidade demográfica 
Elaborar média ponderada pelas áreas dos setores 
presentes na amostra 

C
o
n
ec

ti
vi

d
a
d
e
 

Interseções 
viárias  

Número de 
cruzamentos na 
amostra 

Levantar eixos das vias públicas existentes na amostra; 
Definir interseções 
Efetuar contagem interseções 

Área grãos Tamanho das porções 
de terra definidas 
pelo viário público 
(área das quadras ou 
similares). 

Definir grãos do tipo A (quadras convencionais); 
Calcular áreas das quadras e área média; 
Definir índice de diferença entre a quadra maior e a 
menor 
Desconsiderar áreas de quadras que estejam cortadas 
pelos limites da amostra 

A
ti
vi

d
a
d
es

 

Usos não 
residenciais 

Número de 
estabelecimentos de 
uso não residencial 
na amostra 

Levantar usos nos levantamentos de campo  
Contar os usos não residenciais na amostra (térreo e 
demais pavimentos) 

Comprimento 
dos térreos não 
residenciais e 
ativos (?) 

Comprimento da 
borda do quarteirão 
ocupada por usos 
não residenciais 

Medir a dimensão da fachada (ativa) de cada uso não 
residencial 
Calcular a proporção  de fachadas de usos não 
residenciais e o conjunto do comprimento das fachadas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração do autor, 2018 
. 
 
 

Quadro 14 - Metodologia de avaliação da caminhabilidade urbana. Continuidade, densidade, conectividade e 
atividades. 
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 Critério O que medir? Como medir? 

A
R

T
IC

U
L
A

Ç
Ã
O

 E
S
P
A
Ç

O
 P

Ú
B

L
IC

O
 X

 E
S
P
A
Ç

O
 P

R
IV

A
D

O
 

Comprimento  
contato 

Proporção do 
comprimento de 
contato proporc. à 
área 

Medir perímetro e área quarteirões 
Calcular proporção perímetro/área 

“Zona tampão” Área de “intervalo” 
entre o espaço 
público e o espaço 
privado 

Levantar a localização da edificação com relação ao 
alinhamento considerando um grid de 5 em 5 metros; 
Definir a zona construída no interior do quarteirão; 
A área compreendida entre o alinhamento e a linha que 
define a zona construída será a “zona tampão” 

Pontos de 
ativação do 
espaço público 

Número de acessos 
de pedestres por 100 
m de borda do 
quarteirão 

Levantar os acessos de pedestres na visita de campo; 
Considerar acesso de pedestre e de veículo quando 
houver um único acesso; 
Não considerar acessos de uso ocasional; 
Contar o número no quarteirão e fazer uma razão pelo 
perímetro 

Integração 
visual 

Comprimento da 
borda com 
transparência total, 
transparência parcial 
ou opacidade total 
no térreo 

Medir comprimento das vedações consideradas 
transparentes, semitransparentes ou opacas por 
quarteirão; 
Calcular a proporção de cada tipologia no perímetro; 

Usos na borda Comprimento da 
borda do quarteirão 
destinado ativos, 
semiativos, inativos 
ou veículos 

Considerar uma faixa de 5 metros na borda do espaço 
público internamente ao lote; 
Classificar as atividades encontradas em ativa, semiativa, 
inativa e veículos; 
Calcular comprimento de cada tipo e calcular proporções 
com o perímetro 

Permeabilidade 
ao acesso de 
veículos 

Número de acessos 
de veículos em 100 
metros de borda de 
quarteirão 

Identificar acessos destinados a veículos 
Fazer uma razão pelo perímetro do quarteirão 
Vagas na calçada contam como acessos 

Vagas 
estacionamento  
borda quarteirão 

Proporção do 
perímetro ocupada 
por vagas de 
estacionamento 

Locar as vagas e medir comprimento das vagas com 
relação ao conjunto do perímetro 

Localização 
estacionamento 

Comprimento da 
borda destinado ao 
estacionamento nas 
zonas ativa, 
intermediária e 
inativa 

A partir do grid já utilizado (5 e 10 metros) separar o 
quarteirão em áreas ativas, intermediárias e inativas; 
Identificar o comprimento de áreas destinadas a guarda 
de veículos nas diversas faixas; 
Encontrar a proporção de áreas de guarda de veículos em 
cada zona. 
 

Outras 
característ. 

Presença galerias, 
passagens, 
elementos proteção 
intempéries e/ou 
riqueza visual 

Informar ocorrência de galerias e passagens de pedestre 
Informar se há elementos de proteção climática 
(acessíveis da rua) 
Informar se há interesse visual e variedade nas fachadas 

 

 
Fonte: Elaboração do autor, 2018 

 
. 
 
 

Quadro 15 -  Metodologia de avaliação da caminhabilidade urbana. Articulação espaço público x espaço privado. 
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| CAPÍTULO 03 
GOIÂNIA EM CONSTRUÇÃO: DO PROCESSO DE MUDANÇA DA CAPITAL AOS DIAS DE 

HOJE, ENTRE O PLANEJAMENTO E A PRODUÇÃO IMOBILIÁRIA 
3.1. OS PLANOS DE MUDANÇA DA CAPITAL E A ESCOLHA DO LUGAR 

 

 

Percorrido desde o século XVI por bandeirantes, 

jesuítas e fazendeiros, o território goiano só passou a ser 

efetivamente urbanizado a partir de 1727 com a instalação 

da bandeira comandada por Bartolomeu Bueno da Silva, o 

Anhanguera, às margens do Rio Vermelho (140 km a 

noroeste de Goiânia). A partir de então, instalou-se uma 

série de pequenos arraiais mineiros, sendo o Arraial de 

Sant’Anna, desde o início, referência para o governo 

paulista ao qual se subordinavam as minas de Goiás. 

(COELHO, 2001) 

A ocupação do Arraial de Sant’Anna, 

posteriormente chamado Vila Boa e depois Cidade de 

Goiás, iniciou-se de maneira análoga a tantos arraiais 

mineiros. Como consequência da estrutura de divisão e de 

acesso às datas mineradoras, estruturavam-se as 

propriedades e as vias de circulação urbana. A busca por 

terrenos salubres, as rotas de circulação e a locação de 

elementos simbólicos (como as capelas) foram 

consolidando um traçado irregular ponteado por edifícios 

improvisados que se moldaram ao ambiente (ao rio e ao 

relevo irregular) e às necessidades imediatas de produção 

e moradia. 

Aos poucos, o arraial se consolidou. Em 1736, por 

ordem real, foi indicada a criação de um núcleo urbano que 

deveria assumir o papel de capital da nova Capitania, a ser 

desmembrada de São Paulo. A área destinada a esse 

assentamento, anexa ao arraial, recebeu um arruamento 

regular e aí se instalaram o edifício da Casa de Câmara e 

Cadeia e o pelourinho. Mesmo tendo sido criada em 1744, 
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a Capitania de Goiás só viria a ter real autonomia a partir 

de 1749 com a instalação em Vila Boa do primeiro 

governador de Goiás D. Marcos de Noronha, o Conde dos 

Arcos. Nas figuras 113 e 114 é possível observar a 

constituição de Vila Boa na segunda metade do século 

XVIII. 

Em poucas décadas, um processo de declínio da 

produção aurífera iniciou-se em especial a partir de 1770. 

Esse processo motivou importantes investimentos na 

cidade a fim de impedir um possível refluxo populacional. 

Segundo Coelho (2001), datam desta época os exemplares 

mais relevantes de arquitetura religiosa da cidade. Neste 

contexto, alguns dos povoados auríferos desapareceram e 

a economia da província teve que se ajustar.  

A exploração do ouro proporcionou a Goiás uma 

ocupação territorial concentrada nas regiões Centro-

Norte e Nordeste, com alguns pontos no Sudeste, 

deixando totalmente vazio o Norte, o Sul e o Sudoeste, 

que somente seriam ocupados no século seguinte, em 

decorrência da agropecuária, tendo em vista a total 

inexistência do metal nessas regiões. (COELHO, 2001, 

p. 153) 

 

 

Figura 112 – Vista da Cidade de Goiás   
Fonte: http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/36,2014.  
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Figura 114  -  “Prospecto de Villa Boa, tomada da parte Norte para o Sul no ano de 1751”, 1751 – Largo do Rosário  
Fonte: Reis Filho, 2000.  

 
 

Figura 113 - “Planta de Villa Boa ...”, 1782 
Fonte: Reis Fiho, 2000  
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Ao longo do século XIX a agricultura e 

especialmente a pecuária movimentaram a economia 

goiana. Foram as longas viagens de tropeiros as 

responsáveis por vencer o isolamento geográfico. A 

chegada dos trilhos ao estado de Goiás, já bastante 

tardia113 por sua vez, aconteceria em 1911. E, embora 

houvesse planos de extensão da ferrovia por Goiás desde 

1890, esta se encontrava paralisada em Araguari, Minas 

Gerais, desde 1896, dificultando a integração do território 

goiano à economia do Sudeste. Problemas financeiros e 

contratuais, além de interesses econômicos e políticos 

contribuiriam para a lentidão das obras.  

A chegada da ferrovia levou a uma grande 

dinamização econômica do estado, em especial nos 

Municípios que se encontravam sob sua influência mais 

direta. A agricultura e a pecuária beneficiaram-se do 

barateamento dos fretes e alcançaram os mercados do 

                                                           
113 No processo de implantação das ferrovias no Brasil, verifica-se um desenvolvimento da rede a partir do litoral. 

Pernambuco (1858), Bahia (1860), São Paulo (1867), Alagoas (1868), Ceará (1873), Rio Grande do Sul e Minas Gerais 

(1874), Espírito Santo (1879), Rio Grande do Norte (1881), Paraíba, Maranhão e Paraná (1883), Santa Catarina e Pará 

(1884), Rondônia (1910), Goiás (1911) e Mato Grosso do Sul (1912). (CASTILHO, 2012) 

Figura 115 - Rua Moretti Foggia com a Igreja do Rosário (substituida) ao fundo., dec. 1930. 
Fonte: Manso, 2001 
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Sudeste. Desencadeou-se também um acentuado 

crescimento demográfico, de modo que a população goiana 

cresceu de 340.000 habitantes para 512.810 entre 1910 

e 1920.  Além disso, houve um forte desenvolvimento da 

região sul do estado que se firmou também politicamente. 

Desse modo, “a implantação da ferrovia foi um elemento 

fundante para a emergência da modernidade em Goiás” 

(CASTILHO, 2012, p. 2). 

Quando se iniciou o processo de instalação da 

capitania ainda em 1737, já havia objeções por parte do 

Conde de Sarzedas quanto à instalação da capital no 

Arraial de Sant’Anna. Isto porque Sarzedas considerava o 

Arraial de Meia Ponte114 mais bem localizado, o que 

possibilitaria melhor relacionamento com as áreas 

economicamente mais desenvolvidas. Posteriormente, D. 

Marcos de Noronha (1749 a 1755), o primeiro governador 

de Goiás, e o Marechal de Campo Miguel Lino (1827 a 

1831), segundo governador de Goiás no Império, também 

defenderam a mudança da capital de Goiás. 

Em 1863, o general Couto de Magalhães, 16º 

governador de Goiás no Império, afirmaria em seu livro 

intitulado “Primeira Viagem ao Araguaia”:  

 

Temos decaído desde que a indústria do ouro 

desapareceu. Ora, a situação de Goiás era bem 

escolhida quando a província era aurífera. Hoje, porém 

que está demonstrado que a criação de gado e a 

agricultura valem mais do que quanta mina de ouro há 

pela província, continuar a capital aqui é condenar-nos 

a morrer de inanição (COUTO DE MAGALHÃES apud 

CORDEIRO e QUEIROZ, 1990, p. 9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
114  Atualmente, Pirenópolis localiza-se 160 km a leste da Cidade de Goiás. 
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Figura 115  – Goiás e sua posição com relação à costa. Os arraiais mineradores, as cidades vinculadas à ferrovia, o 
traçado da ferrovia e as locações da Cidade de Goiás (antiga capital do estado), Pirenópolis (antigo arraial de Meia Ponte), 

Goiânia e o Distrito Federal. Fonte: IBGE, 2018; COELHO, 2001; CASTILHO; 2012) Elaboração da autora. Desenho: 
Yoshida, 2018. 
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Além do isolamento geográfico, outras razões de 

ordem sanitária e até climática iriam motivar críticas 

quanto à localização da capital. 

 

A capital de Goiás é sem dúvida, uma daquelas cidades 

cujo estado sanitário, dia a dia a peor reclama as mais 

prontas e enérgicas providências. Situada em meio de 

uma bacia, conquanto sobre terreno acidentado, 

cercada por altos montes que a comprimem em 

diminuto âmbito, embaraçando-lhe a regular ventilação, 

estreitando lhe demais o horizonte visual, castigada por 

excessiva temperatura graças a sua baixa latitude[...] 

(PAIXÃO apud CORDEIRO e QUEIROZ, 1990, p. 9) 

 

Alegavam-se ainda outros problemas, tais como: a 

escassa iluminação e ventilação das habitações dada a 

estreiteza dos lotes; a má qualidade da água do subsolo, o 

que impedia o abastecimento por poços; e o solo rochoso, 

que onerava a implantação da infraestrutura e ainda a 

estagnação populacional.  

Alçado ao poder pela Revolução de 1930, Pedro 

Ludovico Teixeira115, nomeado interventor por Getúlio 

Vargas, deu início então a uma nova era de avanço da 

modernidade no sertão. A mudança da capital foi sua 

“principal bandeira política” (MANSO, 2001, p. 35). 

 

A visita que ora vos faço é prova de uma concepção 

renovadora da Pátria grande e forte. Torna-se imperioso 

localizar no centro geográfico do país poderosas forças 

capazes de irradiar e garantir a nossa expansão futura. 

Do alto de vossos chapadões infindáveis, onde estarão 

amanhã, os grandes celeiros do país, deverá descer a 

onda civilizadora para as planícies do Oeste e do 

Nordeste. (VARGAS116, 1942 in MANSO, 2001, p. 34) 

 

 

                                                           
115 Pedro Ludovico Teixeira nasceu em 1891, na antiga capital Vila Boa, lá permanecendo até 1910, quando foi para o Rio 

de Janeiro. Lá cursou medicina, tendo se formado em 1915. Iniciou sua carreira em 1916, na cidade de Bela Vista de 

Goiás. No ano seguinte, foi para Rio Verde no Sudeste goiano onde se casou com Gercina Borges, filha de Antônio Martins 

Borges, senador à época. Antônio Martins Borges se desentendera com o Senador Antônio Ramos Caiado (Totó Caiado), 

chefe absoluto da política regional. Foi preso duas vezes em Rio Verde, por razões políticas. Em 1930, preso pela segunda 

vez, foi beneficiado pela Revolução e imediatamente libertado. Uma vez em Goiás, tornou-se membro da junta governativa 

e no mesmo ano foi nomeado interventor federal. (MANSO, 2001) 
116 Trecho de pronunciamento de Getúlio Vargas em visita a Goiás, em 1942. 
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Em 1932, o primeiro ato oficial117 relativo à 

transferência da capital, Pedro Ludovico nomeou uma 

comissão de notáveis que deveria proceder estudos acerca 

do local de implantação da nova capital. Ao instalar os 

trabalhos, o grupo estabeleceu os princípios que norteariam 

o processo de escolha do local: proximidade da estrada de 

ferro, bom clima, abundância de água e topografia 

adequada. (CORDEIRO e QUEIROZ, 1990) 

Em 4 de março de 1933, a comissão apresentou 

o relatório dos trabalhos e a escolha ainda oscilava entre o 

município de Bonfim (hoje Silvânia) e o município de 

Campinas (hoje um bairro de Goiânia). O relatório fazia as 

seguintes considerações a respeito desta última:  

 

Campinas se acha situada no ponto cêntrico da parte 

mais povoada do estado, e a sua topografia [é] das mais 

apropriadas e belas para a construção de uma cidade 

urbanamente moderna, entre um vasto perímetro de 

terras de ótimas culturas todas cobertas com matas de 

superior qualidade e que enormemente facilitarão a 

construção da nova cidade. (RELATÓRIO COMISSÃO in 

MANSO, 2001, p. 69). 

 

A área localizava-se a 60 km da última estação 

ferroviária, à época em Leopoldo de Bulhões118. A cidade 

de Campinas (fig. 116), apelidada de Campininha das 

Flores, contava naquela ocasião cerca de 14 mil 

habitantes. Nascida à beira da estrada, estruturou-se junto 

à praça com a igreja e um pequeno centro comercial.  

Para dar respaldo ao processo de escolha do local, 

foi contratado o respeitado engenheiro urbanista Armando 

                                                           
117 Decreto n. 2.737, de 20 de dezembro de 1932. A comissão foi presidida pelo bispo de Goiás D. Emanuel Gomes de 

Oliveira e composta pelo engenheiro-urbanista João Argenta, o advogado Colemar Natal e Silva, o médico e diretor do 

serviço sanitário Laudelino Gomes de Almeida (primo de Pedro Ludovico), Jerônimo Fleury Curado (engenheiro do estado), 

os comerciantes Antônio Augusto de Santana e Gumercindo Ferreira e o coronel do exército Antônio Pireneus de Souza. 

(MANSO, 2001) 
118 A estação de Leopoldo de Bulhões foi inaugurada em 1931. O trecho que seguia até Anápolis só foi concluído em 1935 

(CASTILHO, 2012). 
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de Godoy119, sediado na cidade do Rio de Janeiro, capital 

da república à época. 

 

Para maior reforço da conveniência do local escolhido, 

quis o interventor, seguindo a ideia sugerida pelo 

presidente da Comissão, ouvir um dos mais abalizados 

urbanistas brasileiros, o Dr. Armando de Godoy, o qual 

veio à Campinas, acompanhado dos engenheiros 

Benedito Neto Velasco e Américo de Carvalho Ramos. 

(CORDEIRO E QUEIROZ, 1990, p. 13) 

 

 

Ao referendar a escolha de Campinas, Armando de 

Godoy reafirmou a importância de uma estratégia de 

desenvolvimento regional vinculada à mudança da capital. 

“É nesta parte de Goiás que se desenvolveram em maior 

escala as forças produtivas e se concentram principalmente 

a maior parte da população ainda diminuta, comparada 

com a grande superfície e as consideráveis possibilidades 

do mencionado Estado” (GODOY in MANSO, 2001, p. 77). 

Redigiu ainda recomendações relevantes que seriam 

incorporadas mais adiante pelo plano de Attílio Corrêa 

Lima. “O parecer apresentado por Godoy foi decisivo, desde 

as primeiras discussões para consolidar a ideia de 

mudança da capital” (MANSO, 2001, p. 80). 

 

 

 

 

                                                           
119 Armando Augusto de Godoy (nascido em Volta Grande-MG, em 1876, e falecido no Rio de Janeiro-RJ, em 1944) 

formou-se engenheiro pela Escola Politécnica da Universidade do Distrito Federal. Ingressou no magistério militar em 1904. 

“Foi um dos pioneiros da discussão do planejamento urbano [...] Defendeu amplas campanhas sobre diversos problemas 

da urbanização [...] teve atuação destacada como elemento de ligação com o escritório do professor Agache [...] Foi 

engenheiro do Distrito Federal, onde teve grande participação no desenvolvimento da cidade do Rio de Janeiro”. Publicou 

diversos artigos sobre os problemas urbanos em revistas especializadas. Foi um dos principais membros dos Congressos 

Nacionais de Estradas de Rodagem, membro da Comissão Técnica do Automóvel Clube do Brasil. Fez várias viagens de 

estudos aos EUA e à Europa. A circulação urbana e os meios de transporte estão em suas análises, de modo que não 

faltavam observações tiradas das grandes metrópoles mundiais. “Sua atenção estava constantemente voltada para as 

cidades para as quais apontava planos de remodelação, com reloteamentos e possibilidade de construção de cidades-

satélites, apontando as cidades-jardins como modelo aconselhável”. (LEME, 2005) 



220 

 

Godoy manifestou sua crença no papel da cidade 

“moderna”, na construção de uma nova sociedade 

progressista e atribuía o pouco progresso do estado à 

inexistência de um centro urbano que pudesse estimular 

atividades econômicas e sociais.  

 

A cidade moderna, quando se lhe proporcionam todos 

os elementos de vida e ao seu estabelecimento e a sua 

expansão se prende a um plano racional, isto é, que 

obedece às determinações do urbanismo, é um centro 

de cultura, ordem, de trabalho e atividades bem 

coordenadas. Ela educa as massas populares, compõe-

lhes e orienta-lhes as forças e os movimentos coletivos 

e desperta energias extraordinárias entre os que aí vivem 

e ficam sob a influência civilizadora. (GODOY apud 

CORDEIRO e QUEIROZ, 1990, p. 13) 

 

 

 

 

 

Figura 116 - Vista geral de Campinas em 1933. 
Fonte: Biblioteca SEPLANH, 2010. 
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Defendeu a implantação de um plano rodoviário: 

Quanto maior o número de vias de circulação na cidade 

[...] tanto mais rápido serão seu crescimento, a 

valorização de seus terrenos, o desenvolvimento 

comercial e o progresso industrial. [...] O caso de Belo 

Horizonte, cuja grande expansão só começou a verificar-

se depois que foram construídas as estradas, ligando a 

capital de Minas às zonas mais produtivas do grande 

Estado. (GODOY in MANSO, 2001, p 72) 

 

Sugeriu ainda uma estratégia que pudesse 

alavancar a venda e ocupação dos lotes, unindo isenção de 

impostos e mecanismos de propaganda. Preocupava-se 

com o ordenamento das terras no entorno da capital, tanto 

com relação ao seu crescimento e expansão – assinalando 

já haver indícios de retenção especulativa de terrenos por 

parte dos proprietários de áreas adjacentes ao plano – 

quanto com relação à ordenação da área rural, de maneira 

a dar base ao abastecimento do contingente populacional 

esperado. 

 

Uma cidade moderna não só precisa dispor de reservas 

de terreno para sua expansão futura, mas também 

necessita que, em torno dela as populações cresçam 

convenientemente e se entreguem a uma determinada 

atividade de maneira que forneçam aos habitantes 

produtos indispensáveis a preço razoável, bem como 

contribuir para a expansão do comércio urbano (GODOY 

in MANSO, 2001, p. 71) 

 

Com base na ata da comissão de escolha do local 

e parecer de Armando de Godoy, Pedro Ludovico definiu o 

município de Campinas como o local em que se instalaria 

a nova capital. No mesmo decreto120, além de definir a 

área, fez uma série de encaminhamentos de ordem 

administrativa. Também manifestou preocupação quanto à 

regulamentação dos preços e com a maneira como os lotes 

seriam vendidos, com a definição de áreas para a 

construção de edifícios públicos, com o estabelecimento de 

regras de higiene e arquitetura para as habitações, 

                                                           
120 Decreto nº 3359, de 18 de maio de 1933. 
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incluindo a relação com as empresas gestoras dos serviços 

urbanos.  

Ademais, estabeleceu estratégias para proteger a 

cidade de Goiás de um possível processo de decadência e 

diretrizes para a instalação dos funcionários na nova 

capital. “A prefeitura da nova cidade construirá em zona 

para esse fim demarcada, prédios em condições higiênicas 

e de aluguel barato para os operários” (TEIXEIRA in 

CORDEIRO e QUEIROZ, 1990, p. 14). O domínio da zona 

urbana ficou reservado ao estado e o das zonas suburbana 

e rural, ao município. O decreto ainda abriu crédito para 

fazer frente às despesas iniciais decorrentes do processo de 

mudança da capital e estabeleceu o prazo de dois anos 

para a transferência definitiva da sede do governo. 

 

3.2. O PLANO DE ATTÍLIO CORRÊA LIMA 

 

Armando de Godoy não pôde dar continuidade aos 

trabalhos e então o governo do estado buscou um outro 

profissional com boa capacidade técnica para dar 

andamento ao plano urbanístico da capital. Cordeiro e 

Queiroz (1990, p. 13) afirmam:  

 
Dr. Colemar Natal e Silva [membro da comissão de 

escolha do local] diz que o primeiro técnico procurado 

por Pedro Ludovico foi o urbanista Alfred Agache121; mas 

como o mesmo se encontrava fora do país, foram 

indicados por Colemar Natal e Silva dois nomes que 

considerava aptos a substituí-lo: Atílio Correa Lima 

(arquiteto) e Armando de Godoy (engenheiro)  

 

Através do Decreto n. 3.547, de 6 de julho de 

1933, o governo do estado encarregou Attílio Corrêa 

Lima122 do projeto da capital por meio da empresa P. 

                                                           
121 “Alfred Hubert Donat Agache, arquiteto francês, elaborou junto com um grupo de técnicos estrangeiros, o primeiro plano 

diretor para a cidade [do Rio de Janeiro]. A cidade, então, capital da República é abordada de maneira global, embora as 

atenções maiores fiquem com a área central. Voltou-se especialmente para aspectos ligados à estética e ao saneamento, 

denominando-se um plano de remodelação e embelezamento” (LEME, 2005). 
122 Attílio Corrêa Lima nasceu em Roma, em 1901. Seu pai era brasileiro e lecionava escultura na Escola Nacional de Belas 

Artes do Rio de Janeiro. Lima veio para o Rio aos cinco anos e se formou engenheiro-arquiteto na Escola Nacional de Belas 

Artes em 1925. Seu primeiro trabalho foi um concurso para o ajardinamento da Ponta do Calabouço no Rio. Trabalhou 

depois na Diretoria de Obras da prefeitura do Rio de Janeiro até 1926. Classificado em primeiro lugar num concurso, 
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Antunes Ribeiro e Cia, constituída no Rio de Janeiro. O 

documento estabeleceu as peças de projeto a serem 

entregues e indicou elementos que estruturariam o projeto 

como o “zoneamento da cidade”, o “sistema de parques, 

jardins, ruas-jardins, terrenos para esporte e recreio, bem 

como a indicação sobre a arborização das ruas”. Previu 

ainda um “plano detalhado do centro cívico e dos principais 

edifícios correspondentes”, além de vinte diferentes tipos 

de casas para funcionários. Na área do plano deveria ser 

prevista uma população de 50 mil habitantes, devendo ser 

detalhada uma porção que abrigasse “15 mil almas”. 

Lima iniciou os trabalhos em 6 de junho de 1933 

e em dois meses o projeto do Palácio do Governo já tinha 

sido aprovado. Em 13 de dezembro do mesmo ano, cinco 

meses depois após ter iniciado o trabalho, foi entregue o 

esboço e o loteamento para a área central destinada a 15 

mil moradores. É provável que Attílio tenha definido a 

locação do centro cívico muito antes da definição do 

restante do plano, já que era necessária a localização do 

palácio para o imediato início das obras. 

Lima referenciava-se todo o tempo no terreno que 

tinha em mãos, quase plano, com uma leve declividade de 

dois por cento em direção ao norte. O centro cívico foi 

planejado a meia distância entre a área destinada ao 

reservatório de água potável e a área destinada à futura 

instalação da linha férrea que deveria servir de limite à 

cidade. Na faixa de cerca de 2.500 metros, entre o centro 

                                                           
ganhou um estágio de aperfeiçoamento profissional na cidade de Paris. Em 1927 mudou-se para a França e permaneceu 

por quatro anos, período em que realizou o curso de urbanismo no l’Institute d’Urbanisme de l’Université de Paris concluído 

em 1930. Retornou ao Brasil em 1931. Em 1932 atuou no Anteprojeto de Melhoramentos e Expansão da Cidade de 

Niterói. Foi nomeado professor de urbanismo da Escola Nacional de Belas Artes em 1933. Entre 1933 e 1935, elaborou 

o plano de Goiânia. Atuou no Plano de Remodelação do Recife de 1936 (considerado um marco em sua carreira por conta 

do contato que estabeleceu com diversos nomes do modernismo). Concebeu o projeto do Conjunto Residencial Várzea do 

Carmo, em São Paulo em 1938, um projeto para a cidade operária de Volta Redonda em 1941 e o projeto da cidade 

operária da Fábrica Nacional de Motores em 1943. Morreu num acidente aéreo em 1943 a caminho de São Paulo, onde 

iria inspecionar as obras do Conjunto Residencial Várzea do Carmo. 
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cívico e a ferrovia, Lima organizou todas as funções básicas 

de um centro urbano (fig. 119). 

 

Da topografia tiramos partido também, para realçar o 

principal motivo da cidade, que é o seu centro 

administrativo. A situação que lhe demos é de grande 

destaque, sobressaindo visivelmente de todos os pontos 

da cidade e principalmente para quem nela chega [...] 

Procuramos adotar o partido clássico de Versailles, 

Carlsruhe e Washington, pelo aspecto monumental e 

nobre, como merece a capital do grande Estado 

(evidentemente guardando as devidas proporções). 

(LIMA, 1937 apud MANSO, 2001, p.99)  

 

 

 

 

 

Figura 118 - Vista geral Plano de Washington – l'Enfant   
Fonte:  Manso, 2001 

 

Figura 117 - Perspectiva de Attílio para o Centro Cívico. Na praça, uma galeria coberta articula os edifícios administrativos.  
Fonte: Manso, 2001. 
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Figura 119 - Plano geral com arranjo na topografia e áreas de vegetação nativa.  

Fonte: Biblioteca SEPLANH, 2010. 
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Figura 120 -  “Zoning”proposto por Attílio. 

Fonte: Biblioteca SEPLANH, 2010. Desenho: Yoshida, 2018. 
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Três largas avenidas, Araguaia, Tocantins e Pedro 

Ludovico123 (hoje Av. Goiás), foram projetadas de forma a 

convergir para o centro monumental localizado na parte 

mais alta do terreno. Preservada do tráfego pesado, as 

grandes dimensões da praça se destinavam às 

manifestações cívicas. Na praça os edifícios institucionais 

se organizavam numa composição simétrica, ocupando o 

palácio do governo a posição central (fig. 121). À direita, 

encontra-se este ladeado pelos edifícios da Secretaria Geral 

e do Palácio de Justiça e à esquerda, pela Câmara Estadual 

e Prefeitura Municipal. “Os edifícios públicos que a 

guarnecem formam um conjunto arquitetônico único, 

ligados por um elemento comum em forma de colunata 

formando galeria coberta” (LIMA apud CORDEIRO e 

QUEIROZ, 1990, p. 21). 

 

 

                                                           
123 “Os logradouros de importância, como as avenidas Pedro Ludovico, Anhanguera, Araguaia e Tocantins, dispõem de 10 

a 30 por cento de área de infiltração nas partes ajardinadas, gramadas ou cobertas com camadas de cascalhinho, o que 

diminui o volume d’agua a esgotar” (LIMA apud CORDEIRO e QUEIROZ, 1990, p. 20). 

Figura 121 - Avenida Goiás, década de 1940, vista em direção à Praça Cívica com o Palácio do Governo ao fundo. Fonte: 
SEPLANH/ Museu Zoroastro Artiaga, 2005. 
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Lima recorreu ao “sistema de circulação giratória”  

citando Eugene Hennard (fig. 122), para equacionar a 

circulação de veículos. O plano previa que  as vias fossem 

indistintamente arborizadas, chegando Lima a desenvolver 

detalhamento das espécies a serem utilizadas no largo 

canteiro central previsto para a Avenida Goiás( figs. 123 e 

124).  

Figura 122 - As rotatórias na 
concepção de Hérnard. 

 Fonte: Daher, 2003 

Figura 123 - Detalhe para o canteiro central da Avenida 
Goiás – Attílio Corrêa Lima  

Fonte: Manso, 2001 

 Figura 124 -  Avenida Goiás, década de 1940, aspecto do 
canteiro central.  

Fonte: SEPLANH/ IBGE, 2005. 
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O papel das áreas verdes124é relevante na 

constituição do plano (fig. 119). As áreas de mata ainda 

preservadas, nas proximidades dos dois córregos que 

margeiam o plano – os córregos Botafogo e Capim Puba – 

são de forma habilidosa articuladas ao desenho do sistema 

viário de maneira a valorizar as perspectivas. Além do 

caráter monumental, as áreas verdes são concebidas como 

elementos de caráter funcional e “higiênico”. Lima previu 

ainda parkways que margeariam as extremidades leste e 

oeste do plano, ao longo do córrego Botafogo, entre o lago 

destinado ao abastecimento ao sul e o parque Botafogo “o 

principal parque da cidade”, e ao longo do córrego Capim 

Puba. 

Dentro do critério moderno que manda prover as cidades 

de áreas livres plantadas, a fim de permitir que o 

ambiente seja beneficiado por essas reservas de 

oxigênio, procuramos proporcionar à cidade o máximo 

que nos foi possível de espaços livres. [...] Tratando-se 

de uma cidade em vias de formação, o nosso fito foi 

salvaguardar a natureza. (LIMA apud CORDEIRO e 

QUEIROZ, 1990, p. 20) 

 

Segundo dados apresentados por Lima em seu 

relatório, dos 1.082 hectares de área total, 375 destes se 

destinariam a áreas livres125, o que corresponderia a 34,6% 

do total. É possível, a partir desses dados, calcular a 

densidade pretendida para a área do plano. Considerando-

se a população limite que é de 50 mil habitantes, a 

densidade resultante é de 46 habitantes por hectare – uma 

densidade relativamente baixa que revela custos de 

implantação da infraestrutura altos. 

Lima demonstrava preocupação quanto à relação 

entre a estrada que cortava a área – “a artéria vivificadora 

do organismo urbano” – e o plano. A artéria a que ele se 

referia era a estrada que ligava o núcleo urbano de 

                                                           
124 Ainda hoje as áreas verdes definidas no plano original, mesmo que parcialmente descaracterizadas, estão fortemente 

vinculadas à identidade local. 
125 Essa área inclui o sistema viário, o aeródromo, parques e praças. 
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Campinas (a 5 km da área do plano) e o de Leopoldo de 

Bulhões (a 60 km), onde se localizava a estação mais 

próxima da estrada de ferro. Essa estrada foi incorporada 

pelo plano, transformando-se na chamada Avenida 

Anhanguera126, a avenida de caráter comercial e de 

circulação mais relevante do plano (fig 125). 

 

 

Assim, foram previstos no plano dois centros com 

naturezas diversas: um monumental, no centro cívico, e um 

funcional junto à estrada existente, reconfigurada como a 

Avenida Anhanguera, onde se localiza “a área mais central 

da cidade, onde gravita o comércio e onde a construção é 

mais densa” (LIMA apud MANSO, 2001, p. 101). Nesta 

região, junto ao cruzamento da Avenida Anhanguera com 

a Pedro Ludovico, as quadras são projetadas com vias 

internas de serviços destinadas a carga e descarga e ao 

manejo do lixo (fig 126). Em algumas delas, previam-se 

                                                           
126 Ainda hoje a Avenida Anhanguera – o trecho original e os prolongamentos resultantes de novos parcelamentos – tem 

papel estruturante na cidade e na metrópole. A avenida concentra grande atividade comercial, importante corredor de 

circulação viária e o corredor de transporte de passageiros mais importante da região metropolitana. 

Figura 125 - Avenida Anhanguera, década de 1940, aspecto do canteiro central.  
Fonte: SEPLANH/ IBGE, 2005 
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áreas para o estacionamento de “carros de aluguel”. A 

Avenida Paranaíba que contornava a zona comercial à 

norte deveria servir de rota alternativa para o tráfego mais 

pesado destinado às lojas. 

Embora estruturasse o plano em áreas 

homogêneas, estabelecendo um zoneamento em 

conformidade com o previsto no decreto que estabeleceu 

as diretrizes do plano, Lima tinha a preocupação de 

adaptar os instrumentos do plano às particularidades 

locais. 

O zoneamento é feito procurando satisfazer as 

tendências modernas de localizar os diversos elementos 

da cidade em zonas demarcadas a fim de não só obter 

a melhor organização dos serviços públicos, como 

também, para facilitar certos problemas técnicos, 

econômicos e sanitários, não falando aqui da estética. 

Se em todas as grandes aglomerações modernas o 

zoneamento constitue um problema de difícil solução, 

para nós que recebemos um campo limpo, a tarefa foi 

fácil, mas por isso mesmo as nossas responsabilidades 

são consideráveis [...] É claro que o zoneamento não 

pode ser levado aos rigores extremos, como querem 

alguns profissionais [...] (LIMA apud CORDEIRO e 

QUEIROZ, 1990, p. 25) 

 

Além do centro administrativo, da zona comercial 

e das áreas verdes já descritos, o zoneamento previa na 

Avenida Pedro Ludovico uma zona bancária, na região mais 

próxima ao centro administrativo e uma zona industrial na 

porção mais próxima à linha férrea. Os terrenos restantes 

eram destinados à habitação classificados apenas em zona 

urbana e suburbana. Numa grande área, a oeste do plano, 

localizava-se o aeródromo127. 

 

 

 

 

                                                           
127 Preocupados com o isolamento geográfico da região, por diversas vezes tanto Godoy quanto Lima preocuparam-se quanto 

à infraestrutura de transporte. A presença do aeródromo revela essa preocupação de tornar a cidade mais acessível. 

Considerado um campo de aviação bastante seguro, em 1937 a linha do Correio Aéreo Militar foi alterada para fazer pousos 

semanais em Goiânia. (MANSO, 2001). 
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Figura 127 - Vista da Praça Cívica para a 
Avenida Goiás décadas de 1960 e 1990.  

Fonte: Biblioteca SEPLANH, 2010 
 
 

 Figura 126 -  Detalhe da área central do plano. Em 
vermelho as vielas de serviço e em verde o canteiro 

central da Av. Paranaíba. 
Fonte: SEPLANH/ IBGE, 2005. 
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Lima projetou, além dos edifícios institucionais, 

dez casas-tipo. Tratavam-se de residências unifamiliares, 

isoladas no lote que atendiam a critérios de uma habitação 

higiênica com farta ventilação e insolação, além de ser 

construída em materiais “adequados”128.  

Entregue a versão final do plano em 10 de janeiro 

de 1935, Attílio Corrêa Lima logo romperia com o governo 

estadual. Dificuldades de diálogo, conflitos com opositores 

à mudança, dificuldades materiais de toda ordem, além 

das questões decorrentes do isolamento geográfico e 

cultural da região levaram ao afastamento da empresa P. 

Antunes e Cia Ltda administrada por Lima, assumindo a 

direção das obras a firma chefiada pelos irmãos Coimbra 

Bueno. “Na proposta de Attílio para o núcleo central é 

possível vislumbrar o esforço de unir duas tradições que se 

imbricaram, numa audaciosa tentativa de conservar a 

cultura e a identidade do lugar” (MANSO, 2001, p. 99). 

Na figura 130, croquis da cidade de Goiás (antiga 

capital) e do plano original de Goiânia sobrepostos pelo 

“raio caminhável” ajudam a compreender o impacto dos 

padrões de desenho urbano na caminhabilidade.  

 

                                                           
128 Eram comuns na região habitações modestas construídas em adobe ou pau-a-pique e cobertura de folhas de palmeiras. 

Figura 128 - Área residencial.  
Fonte: Biblioteca SEPLANH, 2010 

 



234 

  

Figura 129 - Vista aérea de Goiânia, 1937.  
Fonte: Biblioteca SEPLANH, 2010 
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Figura 129: Plantas do centro histórico da Cidade de Goiás e do plano original para a cidade de Goiânia em escalas 
compatíveis. Sobre elas o raio caminhável. Esse croqui permite a comparação dos padrões urbanísticos contidos em 

ambas, a partir da ótica da caminhabilidade. Fonte: Elaboração da autora, 2018 (sobre planta digital cidade de Goiás, 
2018; Plano Lima /SEPLANH, 2015. Desenho: Yoshida, 2018.  
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3.3. PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO, APROPRIAÇÃO E A OCUPAÇÃO SEM PLANO 

 

O entendimento de que o controle da expansão 

urbana era um elemento-chave para o sucesso do plano 

urbanístico, salvaguardando a cidade da especulação 

imobiliária, era um ponto constantemente enfatizado por 

Armando de Godoy e Attílio Corrêa Lima129 em suas notas 

técnicas e relatórios. O próprio interventor Pedro 

Ludovico130, agente político da mudança da capital, esteve 

imbuído da missão de preservar a área do entorno do plano 

de uma ocupação desordenada. Entretanto, sujeito a 

pressões de interesses econômicos e políticos, o interventor 

foi perdendo a força na luta pela preservação da integridade 

do plano. É nesse contexto que se dá o rompimento com a 

empresa P. Antunes Cia Ltda coordenada por Lima e a 

chegada da empresa dos irmãos Coimbra Bueno131.  

Em 11 de julho de 1935, foi firmado um contrato 

entre a empresa Coimbra Bueno Pena Chaves e Cia Ltda e 

o governo do estado de Goiás132. O interventor já tinha 

                                                           
129 “Diz o decreto da mudança da capital do Estado, que esta será localizada numa área doada e compreendida entre os 

córregos ‘Bota Fogo’ e ‘Capim Puba’. Estes dois córregos indicam apenas a área doada e nunca os limites em que deverá 

fixar-se a cidade. Seria inadmissível que a área urbana se limitasse a faixa de terras compreendida entre os dois córregos 

citados, pois prejudicaria o desenvolvimento urbano do ponto de vista econômico, administrativo e estético. Como primeiro 

argumento nas razões de ordem econômica, temos a questão da valorização futura. Será inevitável a valorização dos terrenos 

circundantes e talvez de rapidez inesperada. Inevitável será também a contingência em que ficará uma administração 

esclarecida adquiri-los para salvaguardar a extensão sistematizada da cidade, do desenvolvimento caótico das mãos dos 

particulares”. (LIMA, 1934 apud CORDEIRO e QUEIROZ, p. 16) 
130 “Vale ressaltar aqui o papel desempenhado pelo interventor Pedro Ludovico, que através de intervenções e decretos 

garantiu inicialmente a execução das recomendações técnicas de planejamento e a concepção arquitetônica do plano de 

Goiânia. Mas, diante das dificuldades e dos vários interesses econômicos e políticos manifestados no decorrer da 

implementação da nova capital, Pedro Ludovico foi permitindo que os interesses particulares e a especulação imobiliária 

passassem a coordenar e a traçar novas diretrizes para a implantação da pretensiosa realização goiana, alheios a qualquer 

compromisso com as questões sociais e coletivas do urbanismo e da arquitetura nascente”. (MANSO, 2001, p. 179) 
131 Nascidos em Rio Verde no interior de Goiás (Jerônimo, em 1910, e Abelardo, em 1911), cursaram no Rio de Janeiro a 

Escola Politécnica de Engenharia, vindo a se formar em 1933. No mesmo ano, criaram o escritório Coimbra Bueno e Cia 

Ltda de construção e urbanismo. Atuaram em diversos planos urbanísticos e divulgaram ideias acerca da interiorização da 

capital do país. Para o plano de Goiânia, contrataram Werner Sonnemberg (engenheiro alemão) e, como consultor, o 

engenheiro e urbanista Armando de Godoy. Jerônimo Coimbra Bueno foi eleito governador por Goiás exercendo o cargo 

entre 1946 e 1950. Em 1937, Jerônimo e Abelardo enviaram a Getúlio Vargas um memorial sobre a questão da mudança 

da capital federal para o interior do país. Depois da implantação de Goiânia, foram contratados por Amaral Peixoto, genro 

de Getúlio e governador do Rio à época, para elaborar cerca de quinze planos para diversas cidades fluminenses. 

Posteriormente, Alfred Agache, por cinco anos, presta consultoria ao escritório tendo atuado nos planos de Campos e 

Curitiba. Até 1964, realizam diversos projetos de bairros no estado do Rio de Janeiro. (LEME, 2005) 
132 “Pedro Ludovico Teixeira adotou atitudes sobremaneira tolerantes com relação aos irmãos Coimbra Bueno, sobretudo 

durante o tempo em que atuaram em Goiânia sob contrato com o governo estadual”. (MANSO, 2001, p. 179) 
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relações com a família desde o período em que viveu na 

cidade de Rio Verde, cerca de 20 anos antes133.  

Os irmãos foram responsabilizados pela obtenção 

de crédito, organizaram a aquisição de materiais por meio 

de um escritório em São Paulo e contrataram técnicos no 

eixo Rio-São Paulo. Essas ações deram agilidade às obras 

e parecem ter dado fôlego a Pedro Ludovico para o 

incessante embate político em torno da mudança da 

capital. 

Embora continuasse a ser alvo de grande 

consideração por parte dos irmãos, Armando de Godoy 

continuava impedido de participar do projeto de Goiânia 

por causa de suas obrigações na capital federal. Godoy 

atuou no escritório da empresa Coimbra Bueno (sediado no 

Rio de Janeiro) como consultor técnico, após a saída de 

Lima.  Nas modificações inseridas no plano, Godoy 

reduziu-o a área já desapropriada pelo estado.  

Godoy também sugeriu, embora essa diretriz não 

fosse seguida de detalhamento, que a cidade crescesse 

através da implantação de cidades-satélites. O Relatório do 

escritório Coimbra Bueno de março de 1937, elaborado 

sob orientação de Armando de Godoy fez a seguinte 

indicação: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
133 “Os irmãos Coimbra Bueno são filhos de Orozimbo Souza Bueno e Umbelina Coimbra Bueno. Além de fazendeiro, o pai 

de Jerônimo e Abelardo [...] agenciava uma série de negócios até mesmo com ramificações fora do estado de Goiás. A 

família Bueno esteve envolvida com a primeira empresa estabelecida em Goiás sob a forma de sociedade anônima, a 

Companhia Autoviação Sul-Goiana criada em 1918, com sede em Rio Verde. [...] Eram acionistas desta empresa Antônio 

Martins Borges [sogro de Pedro Ludovico] e o interventor Pedro Ludovico Teixeira”. (MANSO, 2001, p. 180) 
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[...]4. Previsão das cidades satélites: o Dr Armando de 

Godoy sugeriu que o núcleo urbano de Goiânia tivesse 

uma população limitada pelo próprio plano de 

urbanização. Projetada a cidade em todos os seus 

contornos, o perímetro urbano ficará fixado para sempre. 

Não haverá continuidade entre a cidade e as zonas de 

extensão que a bem dizer não existirão. A cidade teria 

assim, garantida em toda a circunvizinhança uma faixa 

de vegetação, suficiente para satisfazer à salubridade da 

vida. Atingida a população para a qual a cidade está 

sendo projetada, o excesso de população, ou seja, a 

extensão da cidade, se fará em novos núcleos 

suburbanos que foram designados “cidades-satélites” 

separadas e convenientemente afastadas do núcleo ora 

projetado. (COIMBRA BUENO in ALVARES in MANSO, 

2001, p. 203) 

 

Na parte sul, Godoy concebeu134 um bairro 

baseado no esquema Radburn, concebido pelos arquitetos 

norte-americanos Clarence Stein e Henry Wright em 1929 

e copiado insistentemente desde então. Concebido como a 

“cidade da era do motor” apresentava um ousado esquema 

de separação de tráfego. O bairro foi visitado por Godoy no 

início da década de 1930 e ele dedicou um trecho do artigo 

“O urbanismo nos Estados Unidos” às suas impressões a 

respeito do lugar135. 

                                                           
134 As plantas do projeto são assinadas por Werner Sonnemberg que trabalhava no escritório Coimbra Bueno. 
135 A bibliografia acerca da caminhabilidade menciona com frequência o exemplo de Radburn como uma referência na 

construção de uma cidade focada nas necessidades do pedestre. Embora atualmente essas ideias sejam vistas como 

equivocadas, são de qualquer forma relevantes. A implantação de um bairro no esquema Radburn em Goiânia, na década 

de 1930, é de qualquer forma digno de nota. Dessa maneira, foi elaborado um texto à parte sobre o tema apresentado no 

item 220 



239 

 

 

Paralelamente, articulam-se os processos de 

propaganda e venda de lotes com a participação do 

Departamento de Propaganda. Em 30 de julho de 1938, o 

Decreto 90-A considerado o primeiro plano diretor de 

Goiânia, já incorporava, por iniciativa de Jerônimo Coimbra 

Bueno, área de loteamento em terra particular de 

propriedade deste, adjacente ao núcleo urbano de 

Campinas. “Aqui para Goiânia, não podemos garantir que 

o plano seja executado como o do Dr. Armando de Godoy, 

Figura 130 - Terras adquiridas pelo 
Estado de Goiás para a implantação de 

Giânia.  
Fonte: Daher, 2003 
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isto é, que a cidade não passe dos contornos para a qual 

foi projetada” (BUENO apud DAHER, 2003, p. 199). 

 

Mesmo antes que o plano original começasse a ser 

modificado, já havia ocupações irregulares, em especial na 

área a leste do plano próximo às margens do córrego 

Botafogo. As imagens que seguem mostram vistas aéreas 

da cidade no final das décadas de 1930 e 1940 onde é 

 Figura 131-  Cartaz utilizado na propaganda da 
venda de lotes em Goiânia, em 1934.  

Fonte: Manso, 2001   

 

Figura 132 - Edifício de suporte para a construção – margens do córrego Botafogo.  
Fonte: Biblioteca SEPLANH, 2005. 
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possível verificar na parte superior de ambas as imagens o 

crescimento da ocupação fora da área do plano136. Embora 

fossem objeto de tentativas de controle por parte das 

autoridades, conforme o tempo passava as ocupações se 

tornavam mais consolidadas.  

 

                                                           
136 As ocupações a leste do plano foram regulamentadas em 11 de dezembro de 1947, através do Decreto-Lei nº 39 pelo 

qual o Estado doava as propriedades aos moradores da Vila Nova, Nova Vila e Botafogo (atual Setor Universitário). 

Figura 133 - Imagens aéreas de Goiânia no final das décadas de 1930 e 1940. Em destaque é possível observar as 
ocupações irregulares. 

Fonte: Biblioteca SEPLANH, 2010 
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Daher (2003) classifica o processo de ocupação 

de Goiânia em três fases137: 

 

FASE 1 - DE 1932 A 1945  

A construção de Goiânia foi um projeto de 

iniciativa do Estado de Goiás financiado pela União e 

empréstimos tomados pelo estado. Esse período 

corresponde à gestão de Pedro Ludovico Teixeira, 

interventor indicado pelo Presidente Getúlio Vargas. Essa 

fase foi marcada por alguma fidelidade às diretrizes de 

planejamento e desenho urbano contidas nos planos138; 

 

FASE 2 - DE 1945 A 1950: 

Após o fim da era Vargas e a deposição de Getúlio, 

ascende139 ao poder o Engenheiro Jerônimo Coimbra 

Bueno140, o “construtor” de Goiânia e suscetível a pressão 

de proprietários de terras e moradores. “A partir desta 

gestão, o poder público libera a comercialização de terras 

de propriedade particular em torno de Goiânia e não 

impede o processo de invasão de terras públicas iniciado 

desde sua construção pela população de menor poder 

aquisitivo” (DAHER, 2003, p. 212); 

 

FASE 3 – TRANSFERÊNCIA DA CAPITAL 

FEDERAL 

A proximidade da capital federal, Brasília, distante 

apenas 190 quilômetros, permitiu a vinda da mão de obra 

excedente, envolvida na edificação da capital do Brasil, 

                                                           
137 O estudo de DAHER vai até a década de 1960. 
138 Normalmente os estudos sobre Goiânia consideram três planos diferentes o de Attílio Corrêa Lima, o de Armando de 

Godoy e o da empresa Coimbra Bueno. Este estudo considerará o plano Lima como a gênese da cidade e os outros planos, 

as ocupações irregulares e outras modificações serão considerados de forma agrupada no que foi considerado “processo de 

ocupação”. 
139 Por meio de eleições diretas. 
140 Ele mesmo era grande detentor de terras no entorno da capital. Parte dos serviços contratados na construção era pago 

em lotes ou glebas. O primeiro loteamento privado realizado em Goiânia, o Setor Coimbra, adjacente ao núcleo urbano de 

Campinas, era de sua propriedade. 
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sobretudo a de origem rural e de baixa instrução. (DAHER, 

2003, p. 212) 

Em 1935 inicia-se a venda de lotes na capital e a 

previsão inicial de que a venda de lotes pudesse fazer frente 

às despesas não se confirmou. Ocorreram graves 

problemas financeiros o que estendeu o prazo da obra e a 

conclusão prevista para 1935 ocorreu apenas em 1942. 

As áreas adjacentes ao plano não tinham sido 

desapropriadas, como indicado por Lima, e permaneciam 

nas mãos de particulares. Até 1945 só havia loteamentos 

realizados em terras públicas e comercializados pelo 

governo do estado. A ocupação irregular de terras, 

entretanto, avançava. 

Para verificar as dimensões da questão da 

habitação “informal” é interessante analisar a relevância 

quantitativa. Daher (2003, p. 222) apresenta dados de 

1940 do Serviço Nacional de Recenseamento e afirma: 

“grande parte dos domicílios incluídos na categoria ‘outras 

condições’ eram casebres erguidos em áreas invadidas. [...] 

Mas, em 1940, como havia um grande número de 

residências de madeira construídas pelo governo para os 

operários da construção civil, provavelmente estas 

estivessem incluídas nessa categoria”. 

 

 

Assim que foi alçado ao poder em 1947, Jerônimo 

Coimbra Bueno liberou o loteamento em áreas particulares 

para comercialização. O Decreto-lei n. 574 (Código de 

Edificações de Goiânia), de 1947, abria a possibilidade de 

lotear mas obrigava os proprietários a custearem a 

implantação da infraestrutura. Porém, em 1950, sob 

Total: 8.893 

Imóvel alugado Imóvel próprio Outras condições 

1.338 1.210 6.345 

15% 13,6% 71,4% 

Dados: censos IBGE/DAHER, 2003 

Tabela 11 - Tipos de ocupação de domicílios particulares em 1940.  
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pressão dos proprietários, o estado editou o Decreto-lei n. 

16 que desobrigava os loteadores. 

A partir desta lei, isentando os proprietários da 

implantação de tais infraestruturas, o espaço urbano de 

Goiânia é ocupado por uma avalanche de loteamentos 

em torno de seu plano original. As áreas públicas são 

invadidas pela população de baixa renda, nos locais 

destinados a implantação do restante do projeto original. 

(DAHER, 2003, p. 234) 

 

Ao assumir o governo novamente em 1951, desta 

vez por eleições diretas, Pedro Ludovico Teixeira encontrou 

uma situação bem diferente. Tanto os loteamentos quanto 

as ocupações irregulares já eram processos bastante 

consolidados e problemáticos. O enfrentamento dessas 

questões adicionava variáveis não previstas ao processo de 

instalação da nova capital.  “Pedro Ludovico realizou um 

período administrativo marcado por graves acontecimentos 

dentre os quais pontificaram a queima de ranchos de 

numerosas famílias de invasores de loteamentos do 

estado”. (PENA, 1977 in DAHER, 2003, p. 235) 

A dinamização da região, fruto da injeção de 

vultosos recursos públicos, com a construção de Brasília, a 

implantação de um sistema rodoviário e a modernização da 

agricultura da região, produziria um afluxo populacional 

sem precedentes para a região e teria reflexos no 

crescimento populacional de Goiânia nas décadas de 1960 

e 1970. 

Na tabela 8, em que constam os loteamentos 

aprovados por década segundo o controle de 

parcelamentos da SEPLANH, é possível verificar o enorme 

salto no número de lotes ainda que considerado o 

significativo crescimento populacional. 

 

 

 

 

 



245 

 

 

 

Censo Lotes 
produzidos na 
década (un) 

Total 
acumulado(un) 

Crescimento do 
estoque 

População 
censo (hab) 

Crescimento 
população 

1940 14.660 
(de 1935 a 

1940)                             

14.660 - 48.166 - 

1950 4.356 19.016 29% 53.389 10% 

1960 118.558 134.574 607% 151.013 182% 

1970 30.024 167.598 24% 380.773 152% 

1980 22.444 190.042 13% 717.526 88% 

1991 25.811 215.853 13% 922.222 28% 

2000 63.445 279.298 29% 1.003.477 9% 

 
Fonte: Censos IBGE/ SEPLANH – elaborada pelo autor, 2014 

 

3.4. A BUSCA PELA RETOMADA DO PLANEJAMENTO 

 

Tendo sido promovida por iniciativa do governo 

estadual, até a década de 1960, as estruturas de gestão 

municipal de Goiânia ainda estavam muito imbricadas com 

as estruturas governamentais estaduais. “No final da 

década de 1960141, a prefeitura começou a assumir as 

responsabilidades que de fato lhe eram devidas” 

(GONÇALVES, 2003, p. 146) 

O primeiro plano diretor142 de Goiânia depois do 

Decreto-lei 90-A de 1938 (o que aprovou o plano de 

urbanização de Goiânia) foi realizado entre 1968 e 1969 

no bojo da estrutura de planejamento municipal 

estabelecida pelo Serviço Federal de Habitação e 

Urbanismo (SERFHAU) em nível nacional. Foi um dos 

                                                           
141 Decreto estadual n. 164, de 1961. Transferiu para a Prefeitura a competência quanto à urbanização, conservação da 

cidade e cadastro imobiliário. 

142 Antes do plano de Wilheim, houve também na década de 1960 a elaboração de um plano que não chegou a ser 

institucionalizado por parte do arquiteto paulista Luís Saia. “Luís Saia foi contratado para desenvolver o plano Diretor de 

Goiânia como profissional autônomo em maio de 1960 [...] Após os planos originais da cidade, elaborados na década de 

1930, Saia foi o primeiro arquiteto contratado para desenvolver um plano diretor para a capital goiana”. (MOTA, 2005, p. 

2) Dados os acontecimentos políticos de 1964, o plano foi interrompido sem nunca ter ido regulamentado ou aplicado. 

Tabela 12- Lotes produzidos por década, população a assentar, população verificada no censo. Goiânia – GO 
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muitos planos143 elaborados pelo consórcio formado pelo 

escritório Jorge Wilheim Arquitetos Associados e a Serete 

Engenharia S.A.144A equipe formada por quadros de ambas 

as empresas elaborava o plano a partir de seus escritórios 

em São Paulo dirigindo-se a Goiânia ocasionalmente para 

levantamentos de campo e reuniões. 

A questão da especulação imobiliária e do 

crescimento populacional aparecem de maneira relevante 

no Estudo Preliminar do Plano de 1968. Segundo os dados 

da equipe era espantoso o crescimento de 12,6% ao ano 

entre 1950 e 1960, o maior entre as capitais145 no período. 

Também chama a atenção a especulação imobiliária.  

 

Já se fala em Goiânia, uma expressão típica: A “indústria 

imobiliária” quando se quer dizer qual a indústria básica 

do município. De fato, é básica porque os grandes 

negócios giram somente em torno de loteamentos. E 

quando se refere a negócio pretende-se dizer “boa 

lucratividade” ou excelente remuneração do capital 

investido. (JORGE WILHEIM CONSULTORES 

ASSOCIADOS, 1968, p. 24) 

 

 

Os conjuntos habitacionais são estruturais na 

concepção do plano. Segundo a equipe os conjuntos seriam 

capazes de estruturar uma expansão sustentada da cidade, 

a localização dos conjuntos torna-se, portanto, 

fundamental para o desenho do processo de ocupação 

desejado. Elaborado de maneira concomitante à 

implantação dos primeiros conjuntos habitacionais do 

Banco Nacional da Habitação (BNH)146, Wilheim e equipe 

se ressentiam da desarticulação destes conjuntos com a 

estrutura urbana existente.  

                                                           
143 Curitiba (1965), Joinville (1965), Osasco (1966), Natal (1967), Goiânia (1968), São José dos Campos (1969), 

Campinas(1969) e Guarulhos (1969). 

144 Segundo Mota (2005, p. 11), o escritório Jorge Wilheim Arquitetos Associados e a Serete Engenharia S.A. já haviam 

se articulado na formação de uma equipe multidisciplinar para a elaboração do Plano de Curitiba. E, por isso, segundo 

relato do próprio Wilheim essa experiência teria influenciado a constituição do chamado planejamento local integrado, 

instituído em 1966.  

145 O relatório menciona uma única cidade com crescimento populacional maior que Goiânia no mesmo período que era 

a cidade mineira de Governador Valadares com crescimento de 13,3% ao ano. 

146 Vila Redenção (1967) – 1421 unidades; Vila União (1968) – 1174 unidades; e Vila Alvorada (1968) – 412 unidades. 
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No Anexo II do plano, apresenta-se a minuta de 

um documento intitulado “Carta Habitacional de Goiânia”. 

O documento sugeria a criação de uma “Coordenação para 

Habitação” que deveria articular esforços em habitação a 

partir de organismos como a Prefeitura, o Governo do 

Estado (por meio das empresas de luz e água), o INOCOOP, 

a COHAB e outros órgãos. “Nesse entrosamento é 

fundamental o aspecto que diz respeito à localização dos 

conjuntos habitacionais, de modo a estimular e não 

contradizer a implantação do Plano de Desenvolvimento 

Integrado de Goiânia” (WILHEIM e SERETE, 1969).  

No croqui apresentado abaixo, extraído do plano 

preliminar para Goiânia de 1968, é possível observar a 

intenção de circunscrever a localização dos conjuntos 

habitacionais à região sudoeste da cidade.   

 
 

Figura 134 - PDIG Goiânia (estudo preliminar). Em destaque a proposta de localização dos conjuntos habitacionais. 
Fonte: WILHEIM e SERETE, 1968. 
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Uma das diretrizes do SERFHAU, no processo de 

elaboração dos planos diretores, era a criação de escritórios 

locais de planejamento com o objetivo de que o 

planejamento se tornasse um processo contínuo. Embora 

essa diretriz nem sempre fosse observada, era relevante 

para Jorge Wilheim e equipe e, no caso de Goiânia, foi 

implantada. “Não interessa o plano e sim a ação de 

planejar. Interessa menos o documento do que a 

implantação de uma capacidade de planejar” (WILHEIM in 

MOTA, 2005, p. 16). 

Em 1969, foi criada a SUPERPLAN147 

(Superintendência do Plano de Desenvolvimento Integrado 

de Goiânia) que, em 1975, se transformou numa autarquia 

denominada IPLAN148 (Instituto de Planejamento de 

Goiânia). No mesmo ano, o governo estadual criou o 

INDUR149 (Instituto de Desenvolvimento Urbano e 

Regional), dando início a uma época de rica produção 

técnica, voltada para o planejamento territorial, tanto em 

nível estadual quanto municipal. 

Visando ainda efetivar o controle da expansão 

urbana desejada no plano, foi aprovada uma nova lei de 

parcelamentos, a Lei n. 4.526, de 31 de janeiro de 

1972150. Essa lei passou a exigir infraestrutura completa 

na implantação de loteamentos. Contudo, o controle mais 

intensivo de loteamentos teve efeitos inesperados e levou a 

uma corrida pelo loteamento na cidade vizinha de 

Aparecida de Goiânia e deu lugar a mais ocupações 

irregulares. O PDIG “propôs um corpo legal de normas 

urbanas, dos quais a de loteamento foi a que causou maior 

                                                           
147 Lei n. 4.187, de agosto de 1969. 

148 Criado pela lei n. 5.019, de 8 de outubro de 1975. Este órgão coordenou o planejamento territorial e o orçamento até 

sua extinção em 1997 – Lei n. 7.747, de 13 de novembro de 1997, transformando-se na SEPLAM – Secretaria de 

Planejamento Municipal. 

149 Lei n. 7928, de 21 de maio de 1975. 

150 A Lei 4.526 de 31 de janeiro de 1972 continua em vigor, embora sobreposta por outras leis, voltadas a outros tipos 

de parcelamento específicos. 
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impacto e cuja aplicação favoreceu a expansão urbana ao 

sul da cidade, viabilizando a conurbação com Aparecida, 

ao sul, o que se pretendia evitar” (PDIG 2000, 1991, p, 

17). 

Durante as décadas de 1970 e 1980 houve uma 

significativa produção de conjuntos habitacionais para 

baixa renda, tendo sido produzidas, entre 1967 e 1985, 

cerca de 13.500 unidades nestes conjuntos (LUCAS, 

2016). Localizados fora da área urbanizada e equipados 

com recursos públicos, a implantação desses conjuntos 

levou a modificações na estrutura do preço da terra na 

região e na intensificação do processo de expansão urbana. 

Fez-se necessário, assim, empreender a 

elaboração de um novo plano diretor após a Constituição 

de 1988 e do estabelecimento dos capítulos relativos à 

questão urbana. Desta vez, o plano foi elaborado pela 

equipe local de planejamento. O plano adotou alguns 

instrumentos preconizados pela constituição e contou com 

certo número de iniciativas de participação popular. Esses 

instrumentos, entretanto, careciam de regulamentação e 

não puderam ser aplicados.  

Em 1993, foi aprovada a Lei n. 7.222 que 

autorizava a aprovação de parcelamentos “semi-

urbanizados”. Apelidada Lei do Anselmo, importante 

representante político do setor imobiliário em nível local, a 

lei foi responsável por um renovado crescimento do número 

de parcelamentos no período que se seguiu. Para se ter 

uma mensuração do impacto, na década de 1990, foram 

aprovados 111 parcelamentos com um total de 63.445 

lotes, aumentando em quase 30% o estoque total de lotes 

(tabela 8). A partir de meados da década de 1990, inicia-

se a implantação dos “condomínios fechados”. Em 20 anos 

foram implantados 13 milhões de metros quadrados de 

“condomínios fechados”, perfazendo um total de 10.458 



250 

unidades. Essa dinâmica, mais do que um efeito no 

quantitativo , tem um importante significado simbólico na 

medida em que as classes mais favorecidas optam por se 

auto-segregar.  
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Mapa 1 – Mapa de evolução urbana por data de aprovação do parcelamento (década). Fonte: MUBDG, 2018; 
SEPLAHN,2016. Elaboração do autor. Desenho: Godoy e Yoshida, 2018. 
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3.5. O BOOM IMOBILIÁRIO DA ÚLTIMA DÉCADA E A REESTRUTURAÇÃO DAS CIDADES:  

 

3.5.1 CONTEXTO 

 

Em meados dos anos 2000, sob a influência das 

boas condições macroeconômicas, cidades brasileiras dos 

mais diversos portes e nas mais diversas regiões passam 

por significativas transformações em suas dinâmicas 

imobiliárias (RUFINO, 2016; CLARO; DAMANTE, 2009, 

CRUZ; CAMPOS, 2013). Essas mudanças foram tanto de 

ordem quantitativa, influenciada pelo enorme afluxo de 

crédito para o setor, quanto de ordem qualitativa, já que 

neste processo as formas de desenhar e construir as 

cidades se sujeitaram a novas lógicas de produção. Estas 

são atualmente mais estandartizadas e alheias às 

realidades locais, na medida em que se sujeitam aos 

ânimos do mercado, produzindo importantes efeitos de 

fragmentação e segregação espacial.  

Segundo Shimbo e Rufino (2016), neste período 

de “expansão capitalista do setor” há um significativo 

processo de exacerbação do “caráter de mercadoria” da 

terra urbana. Segundo Rufino (2016, p. 39): “A 

convergência entre o capital financeiro e a produção 

imobiliária é fundamental para a compreensão das 

mudanças evidenciadas no setor nos últimos anos, sendo 

este movimento parte das mudanças estruturais no 

capitalismo”. 

Após os anos de protagonismo do Sistema 

Financeiro de Habitação (SFH), nas décadas de 1960 e 

1970 e da crise que viria a ensejar o fim de BNH em 1986, 

entidades ligadas ao setor da construção como Câmara 

Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), Associação 

Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança 

(ABECIP) e Sindicato da Indústria da Construção 

(SINDUSCON) pressionaram por iniciativas 

governamentais que permitissem uma maior participação 
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do setor privado na provisão habitacional. A partir de 

1993, uma série de instrumentos legais cria o pano de 

fundo para uma ação mais significativa do segmento 

imobiliário privado. Para Shimbo (2012, p. 51), “o 

pressuposto da segurança jurídica era elemento 

indispensável para a expansão do mercado”. 

Com a alteração do marco regulatório e a 

estabilidade financeira, as grandes incorporadoras 

passaram a ver na abertura de capitais uma estratégia para 

captação de recursos. “O dia 21 de setembro de 2005 é 

emblemático na história das incorporadoras” (CONTE, 

2008). A data marca a abertura de capitais da Cyrela 

Brasil Realty possibilitando o mesmo caminho para mais 

de vinte empresas.  

Esse processo resultou em massiva injeção de 

capital e levou a profundas mudanças na organização do 

setor e nas estratégias de produção imobiliária. Foram mais 

de 12 bilhões de reais injetados no setor em apenas um 

ano. “O mercado imobiliário está mais capitalizado do que 

nunca” (BLANCO, 2008). O processo de abertura de 

capitais gerou mudanças nas empresas mesmo antes da 

abertura151. Uma vasta reestruturação transformou 

completamente as empresas. Muito mais capitalizadas, 

adotaram estratégias de gestão e transparência bastante 

diferenciadas do período anterior. Essas empresas também 

passaram a estabelecer um novo patamar de concorrência 

que teria impacto no mercado como um todo. Aquisições, 

fusões e parcerias152 levaram essa nova dinâmica a um 

número cada vez maior de empresas espalhadas por todo 

o território nacional. “Os investidores nacionais e 

                                                           
151 Em entrevista a Guilherme Conte da Revista Construção Mercado, Jamil Nassef, diretor-administrativo da Construtora 

Rodobens afirmava que o processo de preparação para a abertura de capitais da empresa teria durado mais de um ano e 

ressaltou a importância da busca por terrenos já nessa fa se.  
152 “De acordo com um relatório da consultoria PwC (PricewaterhouseCoopers) em 2007 a construção civil foi o segundo 

maior setor em número de transações de compra, fusão, aquisição e joint ventures no Brasil, ficando atrás apenas da 

indústria de alimentos” (Blanco, 2008) 
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estrangeiros não só compram as ações dessas empresas, 

mas, sobretudo, compram a ‘perspectiva de crescimento 

imobiliário e de valorização de ações de base imobiliária’” 

(SHIMBO, 2012, p. 63). 

Durante o processo de preparação para a abertura 

de capital, tem papel relevante a formação do chamado 

landbank. É sobre o landbank que as empresas lastream 

seus “VGVs projetados”153 e suas expectativas de 

crescimento de modo a atender às expectativas de 

crescimento de seus acionistas. A corrida para a aquisição 

de terrenos teve impacto nas dinâmicas de preços de terras 

nas cidades, ainda neste primeiro momento.  

Com a crise de 2008, muitas empresas revelaram 

sua fragilidade financeira, parcerias foram desfeitas e 

algumas retornaram aos seus nichos de mercado. Em 

março de 2009, sob forte articulação com empresas do 

setor imobiliário é criado o PMCMV – Programa Minha 

Casa Minha Vida, garantindo a demanda solvável da 

produção já em curso. “Ao mobilizar um conjunto de 

medidas de estímulo à produção habitacional, mantendo o 

desenvolvimento dos setores imobiliários e da construção 

civil, o pacote foi apresentado como uma das principais 

ações do governo em reação à crise internacional e também 

como uma política social de grande escala”. (Idem, p. 54) 

O programa que visava a produção de habitação 

por empresas do setor privado, a serem financiadas para 

famílias de 0 a 10 salários mínimos, injetou no setor cerca 

de 60 bilhões de reais. Embora persista o discurso de 

“interesse social”, predominam os financiamentos para a 

chamada faixa de mercado154 (de 3 a 10 SM) dando forma 

ao segmento denominado por Shimbo de “habitação social 

de mercado”. 

                                                           
153 Valores gerais de vendas a serem auferidos nos negócios futuros. 
154 Essa faixa é responsável por 9% do déficit habitacional, mas recebeu 60% do recurso investido. 
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Embora a abertura de capitais tenha sido capaz de 

injetar uma grande quantidade de recursos no setor 

imobiliário, o que explica esse enorme incremento de 

produção é uma disponibilidade de crédito jamais vista. E 

contraditoriamente num momento de financeirização e 

internacionalização do capital, a base dessa 

disponibilidade de crédito vem das fontes tradicionais de 

recursos do SFH – o FGTS e o SBPE.  

 

Um conjunto de alterações no marco regulatório155 do 

setor, dando maior segurança jurídica aos 

financiamentos [...] contribuíram para a retomada do 

financiamento público da habitação e a significativa 

ampliação do crédito imobiliário, do subsídio e de todas 

as fontes de recursos do Sistema Financeiro 

Habitacional – SFH. (BORGES, 2017, p. 88) 

 

 

Em 2005, a Resolução do Banco Central n. 3.259 

“obrigou os bancos a aplicarem 65% dos recursos da 

Poupança e do Fundo de Compensação das Variações 

Salariais (FCVS) em empréstimos imobiliários. No âmbito 

do FGTS, a Resolução nº 460/2004 com vigência a partir 

de 2005, “criou um sistema de descontos para os setores 

de menor renda”156 (BORGES, 2017), o que ampliou os 

recursos para a Habitação de Interesse Social. A partir de 

2009, os recursos do PMCMV adicionam quantidades 

significativas de recursos aos já disponibilizados pelo SFH. 

                                                           
155 Medidas de barateamento dos custos do financiamento e uma série de medidas fiscais, como o “fator de redução”, a 

criação da lei do patrimônio de afetação, regulamentação da alienação fiduciária (Lei federal n. 10.931 de agosto de 2004, 

Medida Provisória 252/2005 (“MP do bem”). 
156 Segundo Borges, essa resolução permitiu a chegada dos financiamentos lastreados pelo fundo à população com renda 

até 3 salários mínimos, até então pouco atendidas pelo fundo. 
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Gráfico 12 -  Brasil – Participação do PMCMV no Financiamento Habitacional – PBPE + FGTS + MCMV (2009 – 2016) 
Fonte: Borges, p. 92.(Estatística BACEN/SFH e CAIXA)      

 

No gráfico 14 pode-se observar o crescimento 

exponencial das unidades financiadas através dos recursos 

do SFH. Entre 2003 e 2010, a quantidade de unidades 

financiadas quase quadruplica. A esses números, passam 

a se somar a partir de 2009 as unidades financiadas pelo 

PMCMV. Somadas as unidades financiadas pelas duas 

fontes de recursos em 2010 comparados a 2003, chega-

se a um incremento de seis vezes e meia. “Em termos da 

produção de unidades habitacionais realizada no período 

de expansão continuada do mercado imobiliário no país, os 

números anuais de financiamento público mostram o 

verdadeiro boom imobiliário que tomou de assalto as 

cidades brasileiras” (BORGES, 2017, p. 91). Analisando-

se os dados dos financiamentos por faixa de renda, entre 

2007 e 2010 é possível notar um crescimento proporcional 

dos financiamentos para a faixa de renda de até 5 salários 

mínimos. 

Com a abertura de capitais, empresas sediadas no 

Sudeste, em especial em São Paulo, passam a buscar 

estratégias que permitam dar conta da projeção crescente 
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de lucros que possa atender as necessidades do mercado. 

Buscam então novas áreas de atuação já no processo de 

formação dos bancos de lotes que lastrearam o processo 

de abertura. “Sob a pressão dos acionistas para entrega de 

resultados, as construtoras migram para regiões fora do 

eixo Rio-São Paulo e aumentam suas entradas em outras 

localidades do país” (BLANCO, 2008, p. 2). 

Aquisições, fusões e parcerias permitem a chegada 

a novos mercados com conhecimento das variáveis locais, 

bancos de terras e até mesmo a liderança em algum 

segmento. “A expansão geográfica é apresentada por 

muitas empresas como uma das bases do grande 

crescimento do volume de produção” (RUFINO, 2016, p. 

73). 

Esse processo mostrou-se particularmente 

interessante diante da dificuldade de obtenção de terras, 

em especial nos grandes centros do Sudeste e do 

movimento crescente de valorização dos terrenos conforme 

o boom avançava. Ajustes na distribuição dos recursos 

(SBPE e FGTS) também tornaram algumas regiões 

particularmente interessantes. O PMCMV reforçou o 

processo de expansão iniciado pelas empresas. Neste 

processo, empresas como a INPAR Construtora e 

Incorporadora157 chegam a 14 estados além do Distrito 

Federal e a Cyrela Brasil Realty chegou a atuar em 14 

estados.  

3.5.2 A LOCALIZAÇÃO 

 

Neste contexto de busca por lucros crescentes, a 

escolha das localizações por parte das incorporadoras 

passa por um processo de reelaboração. Numa operação 

que une um desenho adequado do produto e uma refinada 

estratégia de marketing torna-se possível “criar 

localizações” praticamente do zero. A busca por terrenos 

                                                           
157 A INPAR comprou 50 por cento da construtora goiana TCI. 
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maiores, que permitissem a construção de 

empreendimentos com um maior número de unidades, 

potencializando ganhos de escala, juntamente à busca por 

custos mais baixos, levaram a áreas cada vez mais 

longínquas.  

Entretanto, o que poderia configurar um problema 

é habilmente reelaborado pelas estratégias de marketing e 

algumas adequações no desenho do produto. São criados 

um mix de serviços, atividades e ambientes de maneira a 

conferir ao empreendimento uma ilusão de autonomia, o 

que, devidamente ressignificado pela linguagem 

publicitária, faz com que o comprador acredite que viverá 

numa espécie de ilha de tranquilidade e exclusividade. 

Neste processo, assumem grande importância a 

estratégia de segregação física e de segurança do 

condomínio – que permita um adequado isolamento do 

entorno – e uma escala relativamente grande do 

empreendimento – que permita diluir os custos dos 

diferenciais necessários (inclusive os custos posteriores de 

manutenção) e dos investimentos em marketing. Essas 

novas estratégias de criação de localizações permitiram 

que o boom se espalhasse por áreas ainda inexploradas das 

cidades, para as quais os compradores afluiram mediante 

promessas de comunhão com a natureza, fuga do tráfego, 

da poluição e do ruído da cidade, mais tempo para o lazer 

e para a família e a fruição de uma vida em comunidade.   

 

A diversificação e expansão da produção imobiliária - 

diretamente articulada à valorização diferenciada do 

espaço, vem desencadeando diferentes dinâmicas de 

fragmentação e contribuindo para a consolidação de 

estruturas sócio-espaciais muito mais complexas em 

nossas cidades. (RUFINO, 2013, p. 14)  

 

O aumento da escala dos empreendimentos de 

maneira a permitir ganhos de escala e a diluição das 

despesas fixas é visível mesmo nos empreendimentos para 
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classe média alta, tornando-se comum por exemplo a 

produção de condomínios com duas ou mais torres. Para o 

segmento econômico, os ganhos em escala são ainda mais 

importantes.  

3.5.3 CONCEPÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

 

Segundo Rufino (2016), a concepção dos 

empreendimentos imobiliários se baseará numa articulação 

entre um terreno, um produto e um preço. A lucratividade 

do empreendimento dependerá de estratégias que a um só 

tempo permitam ampliar o preço, para além das médias de 

mercado e acelerar as vendas, elemento fundamental para 

empresas inseridas na lógica do mercado financeiro. 

Neste processo há uma intensa participação de 

profissionais com conhecimento do mercado como 

corretores imobiliários, profissionais de marketing e 

investidores, num esquema bastante diferente de quando 

arquitetos e construtores é que definiam o produto. 

 

A concepção do empreendimento, neste sentido, 

distancia-se de uma visão restrita ao projeto 

arquitetônico, compreendendo também o 

desenvolvimento de uma dimensão simbólica, 

entendendo esta como determinante no preço futuro. É 

na exploração do imóvel enquanto bem simbólico que o 

marketing passa a agregar diferenciações fundamentais 

aos empreendimentos imobiliários. (Idem, p. 184) 

 

Na constituição deste produto através das 

estratégias de marketing há uma dupla fetichização: a do 

edifício em si e a da localização (Idem ibidem, p. 185). As 

empresas lançam mão de um refinado instrumental de 

marketing desde o processo de concepção do produto. 

Realizam-se pesquisas que permitem conhecer os clientes 

em potencial, seus desejos e gostos. O preço é definido 

numa espécie de lógica reversa, é a partir da 

disponibilidade do público-alvo que se define as 

características do empreendimento. 
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A arquitetura é padronizada e a área é enxugada 

ao máximo. Só os escritórios de arquitetura “de mercado” 

– focados no atendimento das demandas dos 

incorporadores continuam atuando neste nicho. A 

construção também fica muito mais restrita. Na medida em 

que a incorporação se configura num negócio “mais 

arriscado e que exige gestões mais complexas” (BLANCO, 

2008), algumas empresas que antes incorporavam e 

construíam passam a restringir a sua atuação à construção. 

No segmento econômico por sua vez, onde o custo total do 

empreendimento é mais afetado pelo custo de 

construção158 há uma tendência de que as incorporadoras 

controlem as construtoras, buscando “ganhar margens”. 

Há um aumento significativo do investimento em 

publicidade que vai desde shows, campanhas em jornais e 

TV, feiras de imóveis e contratação de artistas. Além disso, 

popularizam-se processos conhecidos como pré-venda, 

havendo também importantes ações de melhoria da 

relação com os clientes. 

O condomínio será, segundo Rufino, uma forma de 

propriedade que devidamente formatada pela linguagem 

publicitária passará a designar uma forma diferenciada de 

moradia. Utilizado numa escala ampliada, o condomínio 

permite que cada fração de propriedade esteja envolvida 

por um elemento adicional que lhe dá o status de 

“mercadoria diferenciada”, de direito à “qualidade de vida” 

normalmente em contraponto aos problemas das 

metrópoles. A diferenciação de mercadorias amplia ganhos 

ao mesmo tempo em que acelera a velocidade de venda do 

imóvel (RUFINO, 2016). 

 

 

 

                                                           
158 No segmento de renda média alta, os custos relativos à construção somam 42% do total. No segmento econômico, por 

sua vez, o comprometimento chega a 65% do total. 
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Por se configurar como “espaço diferenciado” o 

condomínio ganha força na intensificação da ocupação 

de novas áreas do território, mesmo que elas estejam 

dissociadas de infraestrutura e de condições gerais de 

urbanização, antes tidas como determinantes para a 

expansão da produção imobiliária. (Idem, p. 230) 

 

3.5.4 SEGMENTO ECONÔMICO 

 

Os ajustes no âmbito do FGTS e SBPE, as fontes 

tradicionais do SFH levaram a um grande crescimento das 

empresas dedicadas à produção de moradia para as 

classes mais baixas e levou para esse mercado empresas 

antes focadas em outros segmentos. Ademais, “o 

fortalecimento deste novo segmento tem ainda 

considerável impacto no reforço da expansão geográfica, 

alternativa adotada por muitas empresas já na preparação 

para a abertura de capitais” (RUFINO, 2016, p. 5). 

O grande déficit habitacional, a ascensão das 

classes C e D e abundância de crédito injetaram ânimo no 

setor. “Como já há um leque de possibilidades de 

financiamentos bancários a prestações baixas, os 

investimentos em empreendimentos econômicos não 

apenas se tornaram viáveis, como assumiram o status de 

projetos principais das empresas” (BLANCO, 2008). 

Depois da crise de 2008, são os recursos do PMCMV 

criado em 2009 que garantirão a solvência do estoque 

construído.  

A obtenção de lucros crescentes neste segmento 

se baseará na sistemática redução de custos, o que 

significará processos de racionalização da construção e a 

padronização dos empreendimentos. A economia de escala 

também será fundamental para o incremento das margens 

de lucro. Serão comuns também estratégias de aumento da 

densidade e diminuição das áreas privativas. 

Embora na ampliação das margens de lucro 

procure-se, prioritariamente, utilizar estratégias de redução 

de custos, o grande número de unidades por 
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empreendimento permite algumas estratégias de 

diferenciação, como desenho e cores nas fachadas e 

inserção de equipamentos de uso comum. Essas 

estratégias, ao mesmo tempo que contribuem para uma 

elevação do preço final, permitem uma melhor aceitação 

das localizações à margem da cidade e da área exígua dos 

apartamentos. Os estandes contam com unidades 

mobiliadas e decoradas utilizando estratégias como 

mobiliário de tamanho reduzido, transparências e espelhos 

de modo a disfarçar as verdadeiras dimensões dos 

compartimentos. O material publicitário enfoca o valor das 

parcelas e as linhas de financiamento, dissimulando o 

preço final do imóvel. 

A prevalência da forma condomínio, conforme 

estudado por Rufino, trará custos adicionais aos 

moradores. Em alguns empreendimentos subsidiados, as 

taxas de condomínio têm custo mais alto que as prestações 

do financiamento. Shimbo e Rufino (2016) mencionam 

casos em que o fornecimento de energia ao condomínio 

tem sido inviabilizado devido à inadimplência. 

 

3.6 BOOM IMOBILIÁRIO EM GOIÂNIA 

 

3.6.1 CONTEXTO 

 

A expansão geográfica foi importante componente 

da reestruturação do setor imobiliário que caracterizou a 

última década no Brasil. Já no processo de abertura de 

capitais das grandes incorporadoras a partir de 2005, foi 

intensa a busca por terrenos que lastreassem uma 

produção capaz de atrair investidores para o setor. A 

exiguidade e os altos preços dos terrenos nas regiões mais 

urbanizadas do país, fizeram com que a busca por áreas 

em regiões até então dominadas por empresas locais se 

tornasse uma boa alternativa. Readequações realizadas no 

âmbito dos recursos do SFH além de elevar os 
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financiamentos a cifras recordes, levou a um processo de 

redistribuição regional. Com a criação do PMCMV, em 

2009, há um reforço deste processo. “O crédito farto fez 

com que o boom se espalhasse159”. (O ESTADO DE SÃO 

PAULO, 2008).  

Em Goiás, o crescimento econômico acima da 

média nacional (fruto do pujante agronegócio), mas 

também de um terciário avançado e em expansão e de 

inovações em alguns setores industriais (alimentício, 

mineral, fármacos, etanol, veículos e vestuário) criaram 

condições específicas ainda mais favoráveis. 

 

O dinamismo do mercado imobiliário de Goiás [...] 

favorecido com um mercado fundiário mais acessível 

que na maioria dos grandes centros e ainda em franca 

valorização, e a força das rendas geradas pelo 

agronegócio, resultou num chamariz a grandes grupos 

imobiliários nacionais, e até mesmo grupos estrangeiros, 

que a partir da realização de acordos de parcerias, 

fusões/aquisições com grupos locais160, passaram a 

intervir fortemente no processo de produção do 

ambiente construído, implementando inovações no 

campo da organização, gestão e novos produtos, que 

contemplam todas as classes sociais. (BORGES, 2017, 

p. 141) 

 

A expansão geográfica e a diversificação de 

segmentos terão em Goiânia impacto relevante. A 

distribuição mais equilibrada dos recursos e a presença de 

terrenos a preços atraentes, além de um custo de produção 

mais baixo, tornariam o mercado goianiense atrativo. Além 

disso, a partir de 2003, um aumento significativo das 

contratações no setor leva o setor a absorver uma grande 

quantidade de mão de obra inclusive  de trabalhadores 

vindos de outras regiões do país (gráfico 17).  

                                                           
159 Trecho de entrevista com Luiz Paulo Pompéia da Empresa Brasileira de Estudos do Patrimônio publicado em matéria 

do jornal O Estado de São Paulo, de 2008. 

160 Em 2005 a Euroamérica, do Eurogrupo Participações e Empreendimentos Ltda, lançou seu primeiro empreendimento 

em Goiânia. Em 2006, a goiana EBM Incorporações lançou empreendimentos com a carioca GAFISA S/A, ELBOR e Cyrela 

Brasil Realty. A Prumus Construções se uniu à mineira Tenda. A TCI Construtora se uniu à INPAR S/A, FR Construtora 

firmou parceria com a Tecnisa Construtora, Tropical Imóveis teve incorporação parcial pela Brasil Brokers, a MB Engenharia 

se fundiu à Brascan Residencial Properties (subsidiária brasileira da canadense Brookfield). Em 2010, a paulista Rossi 

anunciou joint venture com a goiana Toctao Engenharia. (Borges, 2017, p. 141) 
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O gráfico 15 apresenta o aporte de recursos do 

SFH (FGTS e SBPE) para financiamento imobiliário em 

Goiás entre 2002 e 2016. Nota-se, a exemplo dos 

números nacionais, um acentuado crescimento a partir de 

2004 com picos entre os anos de 2011 e 2015, com 

volumes quase 90 vezes superiores aos de 2003. Esse 

investimento se reflete nos dados do gráfico 16 em que se 

pode observar o número de unidades produzidas no mesmo 

período. Entre 2003 e 2011 o número de unidades 

financiadas cresce 24 vezes.  

 

Gráfico 13 - Goiás – Evolução dos financiamentos imobiliários valores em R$ mil - SBPE/FGTS (2002 a 2016) 
 Fonte: BORGES, 2017 (elaborado a partir de estatísticas do BACEN/SFH e CAIXA). 

 

Gráfico 14 - Goiás- Evolução do número de unidades financiadas. Aquisição, construção, reforma e ampliação. 
SBPE/FGTS (2002 a 2016) 

Fonte: BORGES, 2017 (elaborado a partir de estatísticas do BACEN/SFH e CAIXA). 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Contratações dp FGTS 71,8 97,3 93,3 191,9 239,3 244,3 379,5 740,1 1.654 2.940 3.130 3.301 3.444 3.821 3.520

Recursos do SBPE 5,7 7,7 11,9 21,4 143,2 262,5 504,6 904,1 1.633 2.598 2.226 2.919 3.495 2.370 1.404
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Gráfico 15 - Goiás – Saldo de emprego formal na construção civil (2003 a 2016) 
Fonte: BORGES, 2017, p. 142 (elaborado a partir de estatísticas do CAGED - MTPS). 

 

O gráfico 18 apresenta o número de imóveis 

lançados pelo mercado imobiliário em Goiânia e Aparecida 

de Goiânia, entre os anos de 1996 e 2016. No ano de 

1996, há um pico de produção em consequência da 

estabilidade econômica alcançada à época em 

consequência do Plano Real. Em 2003, o número sobe 

novamente em consequência das expectativas em torno da 

eleição de Lula para a presidência. Em 2007, começa um 

movimento mais contínuo de ascensão da produção, com 

pequena queda em 2009, mas que alcança cifras recordes 

em 2011, quase três vezes maiores que o pico de produção 

dos anos 1990. 

 

 
Gráfico 16 - Goiânia e Aparecida de Goiânia – Número de unidades lançadas no mercado imobiliário. (1996 a 2016) 

Fonte: BORGES, 2017, p. 194 (elaborado a partir de estatísticas do ADEMI-GO/CBIC) 
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A chegada das empresas de capital aberto 

imprimiu ao mercado local um novo ritmo com uma 

atuação mais profissionalizada a exemplo do que ocorrera 

em outras partes do território nacional. Com a diversidade 

das linhas de financiamento, as incorporadoras 

diversificam também seus produtos. Também aqui há a 

concepção de empreendimentos com um maior número de 

unidades, o que levou a ganhos de escala e permitiu desse 

modo, além de investimentos em marketing e nas áreas de 

uso comum, que o empreendimento se localizasse em 

áreas ainda não inseridas no mercado, aumentando a 

lucratividade. O resultado foi a chamada “verticalização 

periférica” a exemplo do que ocorrera em outras cidades do 

país. “Há dez anos, apenas dezesseis bairros tinham 

condomínios verticais. Hoje já são mais de sessenta161” 

(BARBOSA, 2011).   

Para a construção de um número maior de 

unidades foi necessário buscar terrenos cada vez mais 

longe das áreas mais equipadas. Paralelamente, o 

crescimento do número de unidades por empreendimento 

permitiu investimentos relevantes em publicidade 

buscando “criar localizações”. Há uma construção 

simbólica das localizações através de elementos como 

contato com a natureza, a vida em comunidade, o contato 

com a família e o tempo livre que normalmente são 

vendidos como contraposição aos problemas das grandes 

cidades. 

Empreendimentos maiores também permitem a 

introdução de equipamentos e de serviços, que 

compartilhados por um número maior de unidades se 

tornam mais acessíveis. Ambientes simples são ilustrados 

criativamente nas maquetes eletrônicas e valorizados por 

                                                           
161 Trecho de entrevista concedida pelo incorporador local Ilézio Inácio Ferreira em matéria para o jornal O Popular. 
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nomes estrangeiros exaustivamente explorados nas peças 

publicitárias e nas estratégias de vendas. 

Essa comunidade criada como parte deste 

processo, através de uma construção simbólica e material 

está também ancorada num forte discurso do medo do 

crime. Como antídoto, vende-se a segurança da vida 

intramuros. Como estratégias de isolamento adota-se: um 

cercamento capaz de isolar completamente o 

empreendimento do espaço exterior; um acesso que se dá 

através de um único ponto controlado por uma guarita; e 

um afastamento, tão grande quanto possível, dos edifícios 

com relação aos muros para facilitando o controle.  

É comum que as empresas adotem uma estratégia 

de atuação em grupo facilitando o processo de “criar” uma 

localização – o Parque Flamboyant, a Praça T-25, o Bairro 

Planejado Moinho dos Ventos ou o Bairro Planejado 

Eldorado Parque –  revelam estratégias de produção da 

localização de forma articulada. As estratégias de vendas 

passam a promover este elemento de maneira a beneficiar 

o conjunto dos empreendimentos numa espécie de reforço 

mútuo.  

3.6.1 CARACTERIZAÇÃO DA PRODUÇÃO  

 

É relevante notar que, desde a década de 1980, 

os parques urbanos representam forte papel nas estratégias 

de valorização imobiliária em Goiânia. Esse processo se 

inicia nas áreas nobres com o Bosque dos Buritis e o 

Parque Lago das Rosas, passa pelo parque Areião, parque 

Vaca Brava e parque Flamboyant e chega hoje a áreas 

menos valorizadas como no caso do Parque Leolídio de 

Ramos Caiado – no Goiânia 2.  

A partir de alguns estudos realizados acerca do 

boom imobiliário em Goiânia (MOYSES e BORGES, 2009; 

BORGES, 2017), matérias veiculadas na imprensa local, 

material publicitário coletado durante a pesquisa, imagens 
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dos programas Google EarthTM e Google Street ViewTM dos 

anos de 2007 e 2015, além de visitas in loco foi realizado 

um levantamento e a espacialização da produção 

imobiliária do período. Com base nos dados obtidos 

classificou-se  essa produção em quatro tipologias básicas: 

empreendimentos horizontais (loteamentos fechados e 

condomínios horizontais) e empreendimentos verticais 

(verticalização central e verticalização periférica).  

No mapa que segue estão indicados os 

empreendimentos levantados. Os loteamentos fechados 

são empreendimentos de grandes dimensões e, portanto, 

mais fáceis de serem identificados. Foram marcados em 

cores diferentes os que antecederam o boom e os que foram 

aprovados durante o boom.  

A verticalização central ocorreu em bairros já 

consolidados e os empreendimentos embora tenham 

passado por um aumento de escala ainda tem dimensões 

restritas se comparados à verticalização periférica ou aos 

condomínios horizontais. Desse modo, foram identificados 

no mapa apenas o perímetro dos bairros em que ocorreram 

de forma mais intensiva.  

Os condomínios horizontais e a verticalização 

periférica foram identificados um a um e puderam ser 

espacializados. Algumas características puderam ser 

percebidas nesse processo: afastamento dos 

empreendimentos populares da área central mais 

urbanizada e mais valorizada, proximidade do sistema 

viário básico e proximidade de shoppings e hipermercados 

empreendidos também em anos recentes. Há uma 

concentração relevante de empreendimentos populares no 

quadrante sudoeste. Chama a atenção a grande mancha 

urbanizada relativa aos loteamentos fechados na parte 

sudeste, embora a concentração populacional não seja 

proporcionalmente relevante, devido à baixa densidade.   
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MAPA DE CARACTERIZAÇÃO DO 

BOOM IMOBILIÁRIO 2007-2015  

Fonte: Elaboração da autora. (Dados MUBDG, 2018; 
Google EarthTM; Google Street ViewTM; Levantamento de 

campo; BORGES, 2017). Desenho: Yoshida, Godoy e 
Marques, 2018. 
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3.6.1.1 EMPREENDIMENTOS HORIZONTAIS 

 

3.6.1.1.1 LOTEAMENTO FECHADOS162 

 

Os loteamentos fechados surgiram em Goiânia em 

meados da década de 1990. Segundo dados da Secretaria 

de Planejamento e Habitação – SEPLANH, o primeiro 

loteamento fechado de Goiânia é o Jardins Florença163 de 

1996. O loteamento foi empreendido pela incorporadora 

local FGR Urbanismo164 com um total de 406 lotes. De 

1996 a 2015 foram produzidos em Goiânia 21 

condomínios, totalizando 13,8 milhões de metros 

quadrados, 10.458 lotes e uma população estimada de 42 

mil habitantes. A parcela ideal média fica por volta de 835 

metros quadrados e a densidade em 30,4 habitantes por 

hectare. 

A FGR Urbanismo empreendeu em Goiânia dez 

dos 21 loteamentos. No conjunto, os empreendimentos 

“Jardins” somam 26% do número de lotes e 31% da área 

loteada. Os loteamentos da empresa contam com uma 

média de 443 lotes, sendo menores que a maior parte dos 

loteamentos de seus concorrentes. O grupo Alphaville fez 

investidas no mercado local no ano 2000 com o 

Residencial Alphaville Flamboyant e, em 2003, com o 

Residencial Araguaia. Ambos os loteamentos detêm as 

maiores frações ideais do grupo, 2140 m2. Somam uma 

área de 3 milhões de metros distribuídos em cerca de 1400 

lotes.  

                                                           
162 Os “condomínios horizontais” estudados neste item não são regidos pela lei de condomínios (Lei Federal n. 4.591/64) 

e sim pela lei de loteamentos (Lei Federal n. 6.766/79). Tratam-se de glebas de terras, que são loteadas e depois firmam 

acordo com a Prefeitura para fechamento das vias e espaços públicos. Normalmente chamados de Condomínios Horizontais 

Fechados ou CHFs, serão aqui denominados “Loteamentos fechados” para diferenciá-los dos que configuram condomínios 

de fato. 
163 O Jardins Viena (423 lotes) em Aparecida de Goiânia, em área próxima ao limite com Goiânia, foi implantado pela 

mesma empresa no ano de 1995. 
164 Segundo o site da empresa, o portfólio é composto de 25 empreendimentos lançados e 20 já entregues e mais de 19 

milhões de metros quadrados urbanizados. 
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O gráfico 19 indica uma certa independência entre 

a produção de lotes em condomínios e a dinâmica geral do 

mercado imobiliário, muito protagonizada pela oferta de 

crédito, em especial entre os anos de 2007 e 2014.  No 

período de 1996 a 2006165, foram produzidos 8.426 lotes 

(80%) e, entre 2007 e 2015, auge da produção imobiliária 

recente, foram produzidos apenas 2.032 lotes (20%). Nos 

anos de 2011 a 2014 não houveram lançamentos. Esse 

dado provavelmente tem relação com o fato de que o 

público-alvo dos empreendimentos conta com poupança 

própria, não dependendo de financiamento para a 

aquisição do imóvel. 

 

 
Gráfico 17 - Imóveis lançados ano a ano e lotes em loteamentos fechados. (1996 a 2016) 

Fonte: Elaborado pelo autor (dados SEPLANH e BORGES, 2017) 
 

A maior parte destes condomínios se localiza na 

região sudeste, que concentra uma frente de expansão de 

imóveis destinados a faixas de renda média e alta. O 

crescimento imobiliário da região vem sendo orquestrado 

desde a década de 1980 pelo proprietário majoritário das 

terras e os governos estadual e municipal (construção do 

                                                           
165 Periodo que antecede o boom (2007-2015). 
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Estádio Serra Dourada, Construção Av. 136, construção 

Paço Municipal e outros órgãos da gestão pública e 

construção Centro Cultural Oscar Niemeyer. 

Figuras 135 e 136 - Condomínios Jardins Florença, 1996 (da FGR Urbanismo) e Residencial Alphaville Flamboyant, 
2000 (do Grupo Alphaville). Imagens na mesma escala. Há uma diferença significativa das estratégias de ocupação do 

solo entre esses empreendimentos. Fonte: Google EarthTM, 2018. 
 

3.6.1.1.2 CONDOMÍNIOS HORIZONTAIS  

 

Tratam-se de condomínios de casas e sobrados 

voltados para diversas classes de rendimentos. Os dados 

sobre esse tipo de empreendimento não são muito precisos. 

Borges (2017) apresenta dados do CRECI-GO. Segundo 

esses dados, estima-se que, entre dezembro de 2009 e 

março de 2014, tenham sido lançados na RMG, 130 

desses condomínios. Sendo 96 apenas em Goiânia. No 

conjunto, esses empreendimentos somaram cerca de 

25.373 unidades habitacionais. 

Há condomínios com diversas características e em 

diversos locais da cidade, o que faz com que haja imóveis 

destinados a públicos diversos. O espaço privativo em geral 

é bem menor que um lote convencional e normalmente há 

uma apenas uma pequena área comum. Apresentam-se  

fechados por muros e controlados por guarita. 

São comuns em bairros mais afastados onde ainda 

há disponibilidade de lotes de grandes dimensões ou nas 

proximidades de cursos d’agua. É possível verificar a 

difusão deste modelo por bairros como: Parque Amazônia, 
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Jardim Imperial, Vila Mutirão e Estrela D’Alva. No entorno 

da Vila Mutirão166, por exemplo, na região de influência da 

GO-070, pôde ser detectado um conjunto expressivo de 

condomínios: Condomínio Horizontal Residencial Terra 

Nova, Condomínio Horizontal Residencial Terra Nova II, 

Condomínio Horizontal Parque Morumbi e o Condomínio 

Horizontal Vida Bela. A pouca distância há ainda o 

Condomínio Horizontal Bosque dos Buritis. 

 

                                                           
166 A Vila Mutirão ficou conhecida internacionalmente na década de 1980, devido a um projeto do então governador de 

Goiás de construir “mil casas em um dia”. Foram construídas mil casas de placa pré-fabricadas de concreto utilizando a 

mão de obra da população para a construção. O projeto foi replicado em diversas cidades no interior do estado (LUCAS, 

2016). 
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Figuras 137, 138 e 139 - Em sentido horário vista aéreas 
dos Condomínios horizontais Res. Terra Nova e Terra Nova II 

(em área anexa à Vila Mutirão), Cond. Bosque dos Buritis e 
Cond. Balneário Vila Verde (Jd Balneário Meia Ponte).Fonte: 

Google EarthTM, 2018. 
 

Figura 140 - 01) Vida Bela Club Residence, 02) Cond. 
Parque Morumbi 1, 03) Cond. Parque Morumbi 3, 04) 

Cons. Reserva Campo Belo e 05) Cond. Terra Nova. Planta 
do entorno da Vila Mutirão com os diversos condomínios 

implantados.Fonte: Google EarthTM, 2018. 
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3.6.1.2 EMPREENDIMENTOS VERTICAIS 

 

3.6.1.2.1 VERTICALIZAÇÃO CENTRAL 

 

Uma boa parte da produção imobiliária no boom 

se deu a partir de processos de adensamento de bairros já 

existentes e muitos deles já bastante verticalizados. Com 

terrenos mais caros, voltam-se necessariamente a classes 

de maior rendimento, sendo que algumas vezes se recorre 

a um maior número de unidades na busca por preços mais 

baixos. Normalmente, os terrenos são obtidos a partir da 

“formatação de terrenos”, prática descrita por Rufino 

(2016) para a obtenção de terrenos de maiores dimensões 

em áreas já consolidadas. Recorre-se então à compra de 

terrenos vazios ou casas ou ambos e procede-se o 

remembramento.  

Atuam nestes empreendimentos tanto as 

incorporadoras tradicionais locais como incorporadoras de 

capital aberto em parceria com as locais (Brookfield, 

INPAR e TECNISA). Como a atividade comercial e de 

serviços é de grande relevância na área mais central, 

também o é a produção de empreendimentos corporativos. 

Mesmo em áreas centrais, ainda que se tratem de 

bairros com boa infraestrutura é comum a “criação” de 

localizações via estratégia de marketing. As 

incorporadoras, a partir de atuação casada, promovem 

seus empreendimentos ao mesmo tempo que promovem 

uma localização. Os empreendimentos vizinhos reforçam 

essa localização. É prática frequente que esses 

instrumentos se referenciem em parques e praças já 

existentes na cidade, mas que são ressignificados pelo 

mercado. Também é recorrente que os mecanismos de 

compensação ambiental, utilizados quando da aprovação 

dos empreendimentos, envolvam algum tipo de inversão 

numa área pública próxima. 
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Figuras 141, 142, 143 e 144 - Em sentido horário iniciando-se no canto superior esquerdo. Empreendimento 
residencial vertical Flampark Residencial Park, Gran Finestra, Órion Business & Health Complex e empreendimento 

residencial 
 Fonte: Material publicitário dos empreendimentos on line e Google EarthTM, 2018 

 

3.6.1.2.2 VERTICALIZAÇÃO PERIFÉRICA 

 

Um traço marcante do boom imobiliário recente 

em cidades médias e grandes por todo o país é a chamada 

“verticalização periférica”. Trata-se de um avanço dos 

edifícios de apartamentos para áreas de ocupação ainda 

dispersa. Esse fenômeno ocorre em grande medida por 

causa da abundância de recursos para financiamento e 
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devido a limitação da capacidade de endividamento das 

famílias. Esse tipo de empreendimento foi um grande filão 

para incorporadoras de capital aberto como Tenda, MRV, 

PDG e Brookfield. A essas somam-se outras incorporadoras 

de atuação regional. Borges estima, com base em dados 

da ADEMI-GO, que no período de 2007 a 2011, esse tipo 

de empreendimento tenha correspondido a 85% das 

vendas. Só nos empreendimentos apresentados por Borges 

na tabela 13 somam-se 11.878 apartamentos que 

totalizam uma população de cerca de 47 mil habitantes. 

Para manter os apartamentos dentro da faixa de 

preço limite de programas como o PMCMV ou compatível 

com a capacidade de endividamento da família, 

assegurando ainda uma boa margem de lucros, utilizam-se 

algumas estratégias. A da localização, como 

supramencionado, é bastante relevante, obtendo-se preços 

mais baixos e ao mesmo tempo terrenos maiores, que 

permitem um maior número de unidades, diluindo custos 

como o de marketing e os gastos com a área comum, além 

de permitir ganhos de escala. Juntos, esses dois 

investimentos – marketing e amenidades nas áreas comuns 

– são capazes de diluir, ao menos no momento da compra, 

os impactos da distância e da exiguidade da planta no 

cotidiano familiar. 

Bastante estandartizados, esses empreendimentos 

têm em comum algumas ou várias das características que 

seguem: implantação em quadras inteiras que formam 

condomínios muitas vezes com um número de unidades 

significativo; controle centralizado de acesso com portaria; 

vagas de garagem no térreo que evitam o uso de subsolo; 

disponibilidade de alguns equipamentos de lazer como 

churrasqueiras, piscinas, playground e quadras no térreo; 

presença de apartamentos no térreo e um número grande 

de apartamentos por andar. 
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Na produção dessa “verticalização periférica”, são 

também corriqueiros alguns expedientes encontrados pelo 

setor imobiliário. A utilização do “bairro planejado”, já 

consagrado pelo mercado, propõe-se a criar um bairro 

misto que tenha certa autonomia. “Você não investe num 

empreendimento isolado e vai embora. O bairro planejado 

agrega valor aos produtos” (Incorporador167, BARBOSA, 

2011). Esse discurso de um bairro planejado longe do caos 

das cidades é repassado ao comprador que assim acaba 

relevando a distância: “Os bairros antigos não oferecem 

mais qualidade de vida” (Comprador, BARBOSA168, 2011) 

O bairro planejado foi utilizado em Goiânia para 

facilitar a ação casada de várias incorporadoras ao 

“desbravar” novas frentes de verticalização, garantindo 

uma boa visibilidade para essas novas localizações. Um 

exemplo desta prática é o Bairro Planejado Goiânia 2, 

implantado em uma gleba de terras adquirida junto à 

massa falida da Construtora Encol. Nesse caso, as obras 

de urbanização no parque Leolídio de Ramos Caiado foram 

implantadas como parte das estratégias de compensação 

ambiental. O empreendimento foi capitaneado pela 

incorporadora local Tropical Urbanismo em parceria com a 

Brasil Brokers e participação da  Brookfield, MCA e MASB. 

A previsão era a de execução de cerca de 2800 

apartamentos. Outra experiência é a do Bairro Planejado 

Moinho dos Ventos – empreendimento da Toctao 

Engenharia (região Sudoeste), com participação da Rossi 

em parceria com a GMS Engenharia. A previsão era de que 

dos 1.500 lotes, metade fosse destinada à habitação 

vertical. Outras amostras são o Bairro Planejado Novo 

Atlântico (2011) – cujo empreendimento é da EBM 

Incorporadora, Construtora Borges Landeiro e Brookfield 

                                                           
167 Trecho de entrevista com o incorporador Rodrigo Meirelles (diretor comercial EBM Construtora) veiculada em matéria 

para o jornal O Popular 
168 Trecho de entrevista com o comprador Jonas Godoi veiculada em matéria para o jornal O Popular 
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Construtora (Setor Faiçalville) – e o Bairro Planejado 

Eldorado Parque (2012) – empreendido pela Tropical 

Urbanismo, Construtora Moreira Ortence, Dinâmica 

Engenharia e Engel (Parque Oeste Industrial). 

Os empreendimentos apresentados nas Figura 

145 a 148 e os dados elencados na Tabela 9 por Borges 

(2017) ajudam no entendimento da relevância do 

fenômeno da “verticalização periférica” para a 

compreensão das dinâmicas que redesenharam a 

paisagem da cidade. Na tabela é possível averiguar 

elementos importantes para a compreensão deste 

processo: a variedade de bairros que receberam os 

empreendimentos; a massiva presença de bairros ainda 

não verticalizados às margens do mercado de 

apartamentos tradicional; a importante presença de 

incorporadoras de capital aberto169; e o número de 

unidades por empreendimento que reforça a importância 

da escala do empreendimento pensados dentro da lógica 

do mercado financeiro. 

No processo de aprovação destes 

empreendimentos junto aos órgãos públicos, como já 

ocorreu em diversos pontos da cidade, é comum que, como 

parte das medidas de compensação ambiental, haja 

inversões na implantação ou requalificação de parques e 

praças, como nos casos do Parque Urbano Ambiental 

Macambira Anicuns – PUAMA (projeto 2003), do Parque 

Cascavel (Jardim Atlântico) Goldfarb + Tripoli New Lake 

Residencial Club (4 torres 400 metros do lago),  do Parque 

Bernardo Élis Celina Park e do Parque Sebastião Júlio de 

Aguiar (Eldorado Parque). Isso ocorre porque o avanço para 

terras mais longínquas e a intensa ocupação resultante 

levam a alguns casos de impacto em áreas de preservação 

                                                           
169 Na tabela só constam os empreendimentos das principais incorporadoras de capital aberto. Mas pode ser verificada nos 

bairros uma presença importante de incorporadores locais. 
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ambiental170, frequentemente alvo de disputas com órgãos 

de controle ambiental. 

 

 

  

  

 
Figura 145, 146, 147 e 148 - Em sentido horário iniciando-se no canto superior esquerdo. Res Felicitá Goiânia 2 

(648 un), Moinho dos Ventos/Rossi Ideal Brisas (216 un), De La Flor Eldorado Parque (408 un) e abaixo De La Flor 
Eldorado Parque. 

Fonte: Google EarthTM e Google Street ViewTM, 2018. 

 

 

 

 

                                                           
170 Como no caso de um empreendimento implantado em área de nascente no Goiânia 2. 
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Bairro 

Empreendimento No unidades Incorporadora 

St. Negrão de Lima Ecoville 
(Serra Dourada Ville/ Caldas Novas Ville/ 
Araguaia Ville) 

760 MRV 

Recanto das Praças (aptos e casas) 360  Rossi 

St. Moinho dos Ventos Parque Gran Navona 228 MRV 

Parque Gran Rio 384 MRV 

Residencial Florida (aptos e casas) 1075 PDG 

Rossi Ideal Moinho dos Ventos 232 Rossi 

Rossi Ideal Brisas 216 Rossi 

Jd Balneário Meia Ponte Parque Gran Viena  656 MRV 

St Santa Rita Reserva Gran Vitória – Parque Gran Conquista 276 MRV 

Reserva Gran Vitória – Parque Gran Paradiso 388 MRV 

Vila Moraes Spazio Gran Viver 288 MRV 

St Morada do Sol Parque Gran Royale 228 MRV 

Goiânia 2 Residencial Clube Cheverny 768 Tenda 

Residencial Felicitá 648 Brookfield 

Solange Park Residencial Maratá 232 Tenda 

Jd Gardênia Residencial Gardênia (aptos, casas) 971 PDG 

St Fama Brisas do Parque 304 PDG 

Viver Fama 264 Viver Inc. 

Bairro Pq Atheneu Brisas do Cerrado 703 PDG 

St Orientville Residencial Orient Ville 390 PDG 

Jd Atlântico New Park 384 PDG 

Parque Amazônia Residencial Amazon 360 Brookfield 

St Sudoeste Viva Sudoeste 342 Rossi 

St Perim Ideal Perimetral 240 Rossi 

St Celina Park Residencial Ambiental Park 360 Rossi 

St Faiçalville Novo Atlântico Ilha Bela 512 Living Inc 

St Bairro Feliz Residencial Alegria 309 Living Inc 

 
Fonte: Borges, 2017. 

 

 

 

Tabela 13 - Empreendimentos para o “segmento econômico” produzidos pelas principais incorporadoras de capital 
aberto em Goiânia (2008-2016) . 
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Embora muitas vezes esses empreendimentos, 

especialmente os vinculados aos chamados bairros 

planejados tentem dar a impressão de que se tratam de 

bairros autossuficientes, eles são dependentes de seus 

entornos e da cidade, em especial por motivo de trabalho. 

Por possuir uma concepção fortemente centrada no 

transporte individual, acabam se tornando importantes 

polos geradores de viagens e demandando o sistema viário 

das redondezas.  

Em 2014, um levantamento realizado por um 

jornal local e veiculado no artigo intitulado “Planejamento 

de trânsito na contramão da expansão imobiliária”171 já 

apontava o impacto deste adensamento periférico nas 

principais vias de acesso. “Entre 2000 e 2010, a 

população do Eldorado aumentou 1175%, outros locais da 

cidade em diferentes regiões também passaram e passam 

por situação semelhante, gerando um impacto dramático 

no tráfego cuja engenharia não consegue acompanhar o 

crescimento da cidade” (RODRIGUES, 2014).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
171 Fonte: Rodrigues, 2014. 
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TÓPICO ESPECIAL 

CAMINHABILIDADE NA RADBURN DO CERRADO – PROJETO E APROPRIAÇÃO 

 

A referência ao projeto da cidade-jardim norte-

americana de Radburn (1928) é frequente entre os autores 

que discutem os parâmetros para o desenho de cidades 

mais adequadas às necessidades do pedestre 

(SOUTHWORTH, 2005; POZUETA et al, 2009; GEHL, 

2013a e GEHL, 2013b). Ele aparece como um marco, 

devido ao fato de inserir o princípio da separação de tráfego 

já nas primeiras décadas da “era do automóvel”172. Ainda 

que se observe a experiência de Radburn sob a ótica atual, 

quando a separação radical de veículos e pedestres 

mostrou-se inadequada e o compartilhamento do espaço é 

visto como a melhor alternativa para os espaços urbanos 

(FERIEL, 2013), essa se revela de qualquer forma, 

exemplar.  

Em 1933, época em que o projeto para a nova 

capital de Goiás estava ainda em elaboração sob os 

cuidados do engenheiro-arquiteto Attílio Corrêa Lima, o 

engenheiro-urbanista Armando de Godoy, que participara 

no ano anterior da escolha do local, tendo visitado a região 

em 1932, realizou uma viagem aos EUA na qual conheceu 

diversas experiências urbanas inovadoras, entre as quais a 

cidade-jardim173 de Radburn. 

Quando Lima rompeu com o governo do estado e 

se afastou do projeto de Goiânia em 1935, Armando de 

Godoy, ainda impossibilitado de assumir o trabalho, atuou 

como consultor no escritório dos irmãos Coimbra Bueno, 

contratados para o serviço. Godoy introduziu diversas 

modificações no plano, entre elas um bairro residencial na 

parte sul do plano denominado Setor Sul, desenhado com 

                                                           
172 “A motorização em massa já começara a impactar as cidades norte-americanas em meados da década de 20 de uma 

forma que só na década de 50 e 60 o resto do mundo iria conhecer” (HALL, 2007, p. 329). 
173 Embora tenha sido concebida como uma cidade-jardim completa, as indústrias onde deveriam se empregar os moradores 

nunca foram viabilizadas, tendo sido anunciada mais tarde como subúrbio-jardim. 
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a separação de tráfego e os parques internos às quadras 

característicos do “esquema Radburn”. 

A implantação dessa avançada solução urbanística 

em solo goiano nos anos 1930 é também digna de nota, e 

o processo de transplantar essa solução para a realidade 

local rico de aprendizados. Observando esse processo, é 

possível refletir sobre os caminhos para o desenho e 

implantação de entornos urbanos adequados às 

necessidades do pedestre. 

 

A REFERÊNCIA DE RADBURN NA REFLEXÃO ACERCA DA CAMINHABILIDADE 

 

Em seu livro “Livet mellen husene”174 de 1971, 

Jan Gehl apresenta “os quatro princípios para o projeto da 

circulação” (fig. 00). Ele se refere aos exemplos de  Los 

Angeles, Radburn, Delft175 e Veneza (ver tabela 10). Los 

Angeles representa a primazia do automóvel. Veneza, ao 

contrário, o paraíso do pedestre. Radburn, a separação de 

automóveis e pedestres e a inserção destes últimos em 

parques contínuos entre as casas. Delft, onde haviam sido 

implantadas as pioneiras woonerven na Holanda nos anos 

1960, representava uma convivência harmoniosa em que 

as necessidades dos pedestres seriam prioritárias. 

Para Gehl (2013b), segregar os modais em vias 

especializadas ou segregar a circulação da vida nos 

edifícios empobrece a experiência urbana. Ele faz 

referência às ruas tradicionais em que tudo se mistura. Usa 

como referência as woonerven holandesas, implantadas em 

Delft “onde as zonas residenciais foram redesenhadas ou 

remodeladas para uma circulação lenta de veículos[...] a 

ideia de integrar o tráfego de veículos nas áreas de 

pedestres oferece vantagens consideráveis sobre os 

                                                           
174 GEHL, Jan. “La humanización del espacio urbano”. Barcelona: Reverte, 2013. 
175 Ele se refere as woonerf, implantadas na cidade desde a década de 1960. 
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métodos que separam os fluxos”176. Gehl chama a atenção 

para os custos de implantação de Radburn, onde as 

densidades são baixas, o viário deve ser duplicado e há 

necessidade de implantação de passagens de nível no 

encontro dos fluxos de pedestres com o tráfego motorizado. 

Em “La ciudad paseable”, CEDEX (2009, p. 196) 

utiliza o exemplo de quatro cidades que no seu 

entendimento constituem marcos no desenho de cidades 

focadas nas necessidades do pedestre. Citam, a exemplo 

de Gehl, Veneza e Radburn, além dos projetos da new town 

inglesa Stevenage (1946) e dos subúrbios norte-

americanos de Seaside (1981) e Laguna West (1990)177 

(ver tabela 10). 

Em artigo intitulado “Designing the walkable city” 

de 2005, o urbanista Michael Southworth da Universidade 

da Califórnia também menciona Radburn ao discutir os 

critérios para o desenho de cidades caminháveis: 

 

In the past century a few notable exceptions to the 

general trend of postwar development have sought ways 

of maintaining pedestrian access, while accommodating 

the automobile. [...] In all these cases walkability has 

been an important feature; but regrettably each of the 

developments is a rather small, auto dependent island 

stranded in motopia. (SOUTHWORTH, 2005, p. 253) 

 

Cedric Feriel, em sua avaliação das áreas de 

pedestres implantadas entre os anos 1960 e 1980, chama 

a atenção para a inadequação das intervenções em que o 

tráfego foi segregado, a ponto de algumas delas terem sido 

redesenhadas em anos recentes para reinserir os 

automóveis. Feriel (2013, p.1), a exemplo de Gehl 

(2013b), chama a atenção para a importância da 

                                                           
176 “Donde las zonas locales se han diseñado o remodelado para una circulación rodada lenta […] La idea de integrar la 

circulación rodada en ámbitos peatonales ofrece ventajas considerables sobre los métodos que segregan las circulaciones” 

(GEHL, 2013, p. 123). 

177 Seaside foi projetada por Andrés Duany e Elizabeth Plater-Zyberk no condado de Walton na Flórida e Laguna West no 

condado de Sacramento na Califórnia por Peter Calthorpe. Os três projetistas são membros proeminentes do movimento 

norte-americano chamado New Urbanism. 
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convivência dos tipos de circulação: “Projects today 

encourage the cohabitation of different transport modes, 

whereas the first forays into the field of pedestrianization 

were based on a separation of pedestrian and vehicular 

flows”. (FERIEL, 2013, p. 1) 

 

Tabela 14 - Referências para a cidade do pedestre segundo Gehl (2013) e Lamiquiz (2009) 

 

Quatro princípios de projeto para a  
circulação urbana 

Gehl (2013) 

Marcos históricos rumo à “cidade passeável” 
Cedex (2009) 

Veneza Sistema de circulação direto e simples 
com um nível de segurança 
consideravelmente mais alto e com 
uma sensação de segurança como em 
nenhum outro sistema. 

Veneza Modelo de rede de pedestres com alta 
qualidade ambiental. 

Radburn Em teoria, parece melhorar a 
segurança, mas na realidade funciona 
mal, já que os pedestres optam pelos 
caminhos mais curtos. 

Radburn Ainda que se trate de um subúrbio de 
baixa densidade e altamente 
dependente do automóvel, em seu 
interior os deslocamentos do pedestre 
dão-se em um ambiente seguro e de 
alta qualidade paisagística. 

Los 
Angeles 

Integração da circulação segundo as 
diretrizes do deslocamento rápido. As 
ruas são inúteis para tudo que não seja 
a circulação motorizada. 

Stevenage Primeiro exemplo de um centro 
planejado, cujo viário está reservado 
exclusivamente aos pedestres. 

Delft Integração da circulação segundo o 
princípio do deslocamento lento. 

Seaside e 
Laguna 
West 

Novos tipos de subúrbio (vinculados ao 
New Urbanism). Maiores densidades e 
uma arquitetura “neo-tradicional” com 
escala humana e orientada para a rua. 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 
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Figura 149: Os quatro princípios de projeto para a circulação segundo Gehl (2013b). De cima para baixo: Los Angeles, 

Radburn, Delft e Veneza. Fonte: Gehl (2013b), p. 122. 

 

 

O PROJETO DE RADBURN: “A CIDADE DA ERA DO MOTOR” 

 

A tradição inglesa das cidades-jardins teve forte 

impacto no urbanismo norte-americano. Na década de 

1920, a Regional Planning Association of America (RPAA) 

fizera importantes esforços na divulgação das ideias 

howardianas, na busca da consolidação do planejamento 

regional e na tentativa de implantá-las no país. 
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Em 1923, o planejador-sociólogo Clarence 

Perry178 (1872-1944), membro da RPAA elaborou o 

conceito da “unidade de vizinhança”. Mais tarde, Perry 

desenvolveu este conceito numa monografia, redigida para 

o Plano Regional de Nova York, de 1929 (fig. 149). O 

conceito partia de um viés social e baseando-se na 

constituição espacial do bairro se propunha a recuperar o 

espírito comunitário que, segundo ele, vinha se perdendo 

nas grandes cidades da época. 

Na proposta da unidade de vizinhança, o 

elemento-chave para a rearticulação das comunidades era 

os equipamentos coletivos, em especial a escola primária 

local que deveria contar com o envolvimento direto de pais 

e alunos. “Aos autores que teorizaram os conceitos de 

‘unidade de vizinhança’, interessavam mais as questões 

sociais e a organização funcional da cidade [...] 

secundarizando as referências aos traçados dos espaços e 

às formas urbanas179” (LAMAS, 2000, p. 318).  

O esquema parte da distribuição das escolas 

elementares, segundo critérios científicos de atendimento. 

A ideia era prover uma área com diâmetro de meia milha, 

ou a distância que um pedestre poderia caminhar com 

tranquilidade, de equipamentos de uso comunitário. A 

circulação de veículos no interior das comunidades era 

desencorajada em virtude dos impactos do tráfego 

motorizado no espírito comunitário.  

 

                                                           
178 Perry já vinha atuando no planejamento de comunidades desde 1913 e continuou a sua atividade até 1937 quando se 

aposentou. 
179 Hall chama a atenção para o fato de Clarence Perry ter morado durante anos em Forest Hill Gardens. Forest Hill Gardens 

era um subúrbio-jardim cuja linguagem descendia de Riverside, projeto de Olmsted, o que o deve ter lhe sensibilizado para 

as potencialidades do projeto urbano. “Perry viu o quanto um bom projeto podia contribuir para o desenvolvimento de um 

espírito de vizinhança”. (HALL, 2007, p. 143) 
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No grupo da RPAA, os arquitetos eram Clarence 

Stein (1882-1975) e Henry Wright (1878-1936). Foi 

deles a concepção do plano da cidade-jardim de 

Radburn180 de 1928 (figs 150 e 151) e do que ficou 

conhecido como “esquema Radburn” (fig. 152). Segundo 

Hall (2007, p. 147), o célebre “esquema Radburn” teria 

sido a mais importante contribuição dos norte-americanos 

ao ideário da cidade-jardim. O plano é herdeiro direto de 

Sunnyside Gardens de 1924 (fig. 154), localizado em 

Nova Iorque, projeto dos mesmos arquitetos em parceria 

com Frederick L. Ackerman e deu origem posteriormente a 

outros subúrbios-jardins. Foi copiado quase imediatamente 

pelo urbanista inglês Barry Parker, em Wythenshawe de 

1931, nos arredores de Manchester, Chathan Village de 

1932 (fig. 155) também projetado por Clarence Stein e 

                                                           
180 Radburn está localizada no distrito de Fairlawn, em New Jersey, a 15 milhas de Manhatan. Foi implantada apenas 

parcialmente por causa da crise financeira da época da Grande Depressão.  

Figura 149 - Modelo esquemático da 
unidade de vizinhança, segundo 

Clarence Perry. 
 Fonte: Lamas, 2000 
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Henry Wright, localizado em Pittsburgh (Pensilvânia) e 

Baldwin Hills Village181 de 1941 (fig. 156), projetado por 

Clarence Stein em Los Angeles (Califórnia). 

Stein e Wright reformularam o quarteirão inserindo 

uma grande área livre de tráfego em seu interior, essa área 

deveria conter um equipamento comunitário. Para ela se 

voltariam os acessos às habitações. Aí se dariam os 

encontros, protegidos da poeira e do ruído do tráfego. A via 

se torna assim apenas um espaço para circulação. A área 

dos lotes foi reduzida para que os moradores pudessem 

utilizar mais intensivamente as áreas coletivas. 

A unidade de vizinhança deve ser delimitada por todos 

os lados por vias suficientemente largas para permitir ao 

trânsito passar pela unidade sem o atravessar, deve 

incluir um sistema de pequenos parques e áreas 

recreativas. Deve ser arranjada com um sistema espacial 

de vias destinadas a facilitar a circulação no seu interior, 

desencorajando o trânsito de passagem. (STEIN apud 

LAMAS, 2000, p. 318). 

 

 
Figuras 150 e 151 -  O plano não realizado de Radburn com as unidades de vizinhança. Planta de Radburn com os 

parques internos às quadras, articulados de forma a criar um sistema. No interior do parque, está instalada uma escola 
primária 

Fonte: community.middlebury.ed. 
Fonte: Lamas, 2000. 

 

                                                           
181 Atualmente, Village Green. 
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Figuras 152 e 153 -  O “esquema Radburn”. Automóveis circulam nas vias e pedestres no parque interno.  

A segurança dos pedestres era elemento central na concepção de Radburn, em especial das crianças. 
Fonte: Lamas, 2000 Fonte: www.larch.umd.edu/classes/L160/slides 

 

Radburn foi concebida originalmente como uma 

cidade-jardim. Contudo, os promotores não conseguiram 

viabilizar a ida de indústrias para a região, o que tornou 

necessário o deslocamento diário a fim de alcançar os 

centros de trabalho. Os custos de transporte geraram 

custos adicionais o que dificultou a mistura social 

pretendida pelos projetistas.  Ademais, “e pior que isso, os 

corretores não aceitavam judeus nem negros” (HALL, 

2007, p. 146).  

Figura 154 - Plano para Sunnyside Gardens, 1924 
Fonte: http://www.grids-blog.com/wordpress/plan-month-village-green-los-angeles/ 
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Figuras 155 e 156 - Plano para Chathan Village (1932) e Baldwin Hills Village (1941) 

Fontes: http://4.bp.blogspot.com/AgLbVutIMcw/TceL6ie8vZI/AAAAAAAAAQQ/sn2QfyNAyqU/s1600/chatham-village.jpg e 
http://www.grids-blog.com/wordpress/wp-content/uploads/2015/08/village-green-aerial.jpeg 

 
 

RADBURN NO CERRADO. O PROJETO DO SETOR SUL: CONCEPÇÃO E IMPLANTAÇÃO 

 

Armando de Godoy estivera envolvido, desde o 

início, no processo de mudança da capital do estado de 

Goiás. Em 1932, viera a Goiás a pedido do interventor 

Pedro Ludovico para dar respaldo ao processo de escolha 

do lugar do projeto. No entanto, envolvido que estava em 

seus afazeres junto à administração do Distrito Federal no 

Rio de Janeiro, não pôde assumir o projeto, que coube 

então a Attílio Corrêa Lima. Lima esteve dedicado ao 

projeto da capital entre 1933 e 1935, quando entregara o 

projeto preliminar do núcleo urbano. Diversos 

contratempos fizeram com que Lima se desligasse do 
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projeto e Godoy voltasse novamente à cena como consultor 

técnico da empresa Coimbra Bueno & Cia Ltda., contratada 

para as obras da capital. 

Godoy teve papel ativo na primeira fase do 

urbanismo no Brasil. Era incansável defensor dos planos 

urbanísticos, escrevia artigos técnicos regularmente e era 

membro importante de congressos na área. Visitou a 

Europa e os Estados Unidos trazendo para o Brasil diversas 

contribuições dos países mais avançados. Em 1933, 

realizou uma viagem aos EUA na qual visitou diversas 

experiências urbanas inovadoras, entre as quais a cidade-

jardim de Radburn nos arredores de Nova York. Godoy 

descreveu a experiência em um artigo intitulado “O 

urbanismo nos Estados Unidos”182, publicado em 1935. A 

respeito de Radburn, Godoy mencionou:  

 

Visitei-a em outubro de 1933 tendo experimentado ao 

examinar o que até hoje se realisou, a melhor impressão 

possível. A cidade de Radburn foi cognominada cidade 

da época do motor, por proteger do melhor modo 

possível os seus habitantes sobre todo as crianças, 

contra os acidentes de tráfego. As ruas e aléas só para 

pedestres, permitem seus habitantes partindo de suas 

moradias alcançarem os parques, escolas, armazéns e 

playgrounds sem poder ser atingidos pelos vehiculos. 

(GODOY, 1935, p. 212) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
182 GODOY, Armando. O urbanismo nos Estados Unidos. Rio de Janeiro: Revista Municipal de Engenharia, jan. 1935.  
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No plano de Attílio Corrêa Lima (fig. 157), o Setor 

Sul183 destinava-se a uma futura expansão da cidade. Na 

planta de zoneamento, apresentada por Lima recebe a 

denominação “zona residencial suburbana”. A ideia é que 

o loteamento fosse implantado apenas quando a parte 

central já estivesse saturada. Em 1936, após o 

afastamento de Lima do projeto urbanístico, Armando de 

Godoy assume como consultor técnico da empresa 

Coimbra Bueno & Cia Ltda, que tocava as obras de 

implantação da capital. O plano de Armando de Godoy184 

                                                           
183 Nos desenhos originais dos planos de Goiânia, tanto no de Attílio quanto no de Godoy, o norte está sempre pra baixo. 

Portanto, a parte referente ao Setor está sempre na parte de cima da planta. 
184 A historiografia indica que Armando de Godoy atuava mais no plano das ideias uma vez que se encontrava envolvido 

em suas atividades no Rio de Janeiro. Profissionais contratados pela empresa Coimbra Bueno é que desenvolviam o projeto.. 

Figura 157 - Plano de Goiânia, Attílio Corrêa Lima, 
1933. Nesta versão aparecem as articulações com a 

cidade de Campinas. As manchas escuras referem-se às 
matas existentes, transformadas em parques pelo plano. 

Fonte: GRAEFF, 1985 
 

Figura 158 - Plano definitivo do núcleo inicial de 
Goiânia empresa Coimbra Bueno, a partir da concepção 

de Armando de Godoy. Há pequenas modificações na 
área central. O Setor Sul foi completamente 

remodelado. 
 Fonte: MANSO 2001 
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trouxe significativas alterações. O Setor Sul recebe uma 

configuração completamente nova (fig. 158). “Um dos 

elementos que levaram os urbanistas a modificarem a 

estrutura da cidade foi o vehiculo automotor, cujo 

formidável surto teve lugar nos últimos decênios” (GODOY, 

1937 apud ACKEL, 1996, p. 101). 

Na planta final do projeto, aparecem os nomes de 

Godoy como consultor e, como projetista, o do engenheiro 

agrônomo Werner Sonnenberg. No projeto, é possível ver a 

estrutura do “esquema Radburn” e a concepção de parques 

internos às quadras, além da locação de equipamentos 

capazes de conferir autossuficiência às unidades de 

vizinhança. 

 Os pedestres seriam confortavelmente instalados 

em áreas verdes internas aos quarteirões que, articuladas, 

abrangeriam todo o bairro e, a partir daí, acessariam as 

residências. Os veículos chegariam às edificações pelas 

vias de serviço. No Setor Sul, embora cada área 

individualmente seja mais modesta que em Radburn, o 

conjunto, devido ao maior número de quadras, forma um 

sistema mais ambicioso.  

 

É mais cômodo para o pedestre andar por um parque 

que por uma rua. Foi então projetado um sistema de 

parques internos limitados pelos fundos dos terrenos, 

que se comunicam por toda a cidade afora, de forma a 

poderem os pedestres, (sobretudo as crianças) andarem 

pelos parques para se locomoverem neste setor. 

(COIMBRA BUENO, 1936 citado por ACKEL, 1996, p. 

102) 

 

Ainda que, numa primeira análise, o bairro pareça 

monofuncional, é possível observar na planta uma legenda 

em que são listados vários usos (fig. 159): zona 

residencial, comércio local, diversões, zona administrativa, 

indústria leve, centros religiosos, escolas, parque recreio e 

áreas reservadas. A multifuncionalidade filia-se também ao 

projeto da cidade de Radburn que, embora tenha 
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posteriormente se transformado num subúrbio residencial, 

tinha pretensões de autossuficiência. Várias das áreas 

verdes receberiam escolas, tal como preconizado na teoria 

da unidade de vizinhança de Clarence Perry. 

 

  

Figura 159 - Planta do Setor Sul (Armando  de Godoy e 
Werner Sonnemberg). Na planta, é possível observar a 

diversidade de usos pretendidos no local. Fonte: 
SEPLANH, 2003. 

Figura 160 - Foto aérea de Goiânia (data provável 1953). Na 
imagem, é possível perceber que o centro já se encontrava 

todo ocupado quando o sistema viário do setor Sul e do setor 
Oeste começaram a ser implantados. 

 Fonte: Gonçalves, 2003. 

O projeto do Setor Sul foi aprovado em 1938. 

“Inicialmente o bairro foi determinado como Zona Fechada 

pelo Governo, o que significava que a ocupação era 

legalmente proibida”. (MOTA, 1999, p. 6). Essa medida 

encontrava respaldo no esforço empreendido pelo estado 

no controle da expansão da cidade. Até a década de 1950, 

os lotes eram vendidos a custos baixos, começando a 

infraestrutura a ser implantada apenas na década de 1960. 

A partir daí, acelera-se o processo de ocupação e 

urbanização do bairro. As áreas verdes, todavia, 

permaneciam sem qualquer tratamento.  

Esse descaso gerava medo na população local que 

ia, gradativamente, isolando mais as habitações. Por isso, 

é comum a referência às áreas verdes como “matagal” nos 
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primeiros anos da ocupação do bairro. Desconhecendo a 

proposta inovadora do bairro, os moradores voltaram suas 

casas para a via de serviço e “deram as costas”185 para as 

áreas verdes ainda não implantadas.  

 

Figura 161 - Imagem de área de lazer implantada no “Projeto CURA”. Início da década de 1980.  
Fonte: SEPLANH, 2005. 

 

No final da década de 1970, foram implantadas 

obras de urbanização das áreas verdes internas como parte 

do Projeto CURA (fig. 161) financiado pelo BNH. As obras 

terminaram em 1980.  

 

 

 

                                                           
185 Boa parte dos lotes foi projetada com duas frentes, alguns com acesso direto pela área verde e outros por uma viela 

estreita exclusiva para pedestres. Uma parte destas vielas foi alienada já que foram consideradas “inservíveis” e, assim, os 

lotes perderam contato direto com o parque. A relação entre as edificações e a área verde varia, mas há poucos casos em 

que a edificação possua com essa uma relação de integração. A maior parte tem acesso social e de veículos pela via de 

serviço e um pequeno portão para o uso eventual da área verde. Em outros casos possuem acesso social pela via de serviço 

e acesso de veículos pela área verde (o oposto do previsto) e  há ainda situações de duas casas no mesmo lote, uma com 

acesso pela via de serviço e outra com acesso pela área verde.  
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Mas mesmo após a sua conclusão as áreas livres 

continuaram ociosas. A população do próprio bairro ou 

de áreas vizinhas não utilizava adequadamente os 

equipamentos e nem se preocupava com a sua 

conservação e manutenção, o que gerou a degradação 

física e social dessas áreas num curto prazo. (MOTA, 

1999, p. 10). 

 

O SETOR SUL HOJE: APROPRIAÇÃO E CAMINHABILIDADE 

 

Apesar das boas intenções de Armando de Godoy, 

o Setor Sul em Goiânia acumula uma série de problemas 

devido à grande distância entre o modelo urbanístico 

pretendido e as práticas culturais da população e da gestão 

pública locais, além das questões já levantadas acerca do 

modelo de separação do tráfego. Para levar a cabo um 

modelo tão novo e dispendioso, seria necessário um grande 

esforço institucional, tanto em termos de recursos, quanto 

de fiscalização para sua efetiva implantação e 

manutenção186. Nesse sentido, a população e a gestão 

pública foram ocupando e gerindo o Setor Sul como 

puderam.  

Um motivo importante para que as áreas públicas 

nunca tenham sido apropriadamente mantidas e utilizadas 

é a baixa densidade. Mesmo que o bairro se encontre, na 

atualidade, cercado por áreas adensadas, a população 

local é de pouco mais de 11 mil habitantes, o que resulta 

numa densidade bruta de cerca de 60 hab/ha (o bairro tem 

mais de 3,2 milhões de metros quadrados). As áreas 

verdes recebem poucos usuários de outros bairros que, na 

maior parte das vezes, desconhecem sua existência.  

Além disso, algumas áreas dão a impressão de 

serem algum tipo de jardim particular devido ao fato de 

serem apartadas da malha viária, escondidas por muros 

altos e cada vez mais isoladas devido ao processo de 

alienação das vielas de pedestres, consideradas 

                                                           
186 A julgar pela qualidade da paisagem resultante, Radburn deve ter sido alvo de grandes investimentos financeiros, 

considerando-se os altos custos de implantação e fiscalização do projeto. 
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“inservíveis”. Concebidas de maneira a se articularem num 

sistema único, as alienações e ocupações irregulares 

fragmentaram as áreas, sendo hoje impossível circular pelo 

conjunto formado por elas. 

Outrossim, o perfil da população moradora 

também compromete a utilização das áreas verdes, uma 

vez que é composta majoritariamente por estratos de média 

e alta rendas. Essa população conta com opções de lazer 

internas a seus lotes e se utilizam de opções de lazer 

privadas, como clubes e outros. 

As duas imagens abaixo estão na mesma escala. 

São recortes de 500m x 500m das malhas de Radburn e 

do Setor Sul visando uma comparação entre ambos os 

projetos. Em verde, estão as áreas internas aos quarteirões, 

em amarelo encontram-se as vias de ligação e em branco, 

as vias locais. O que mais chama a atenção são as 

dimensões das áreas verdes, mais lineares no Setor Sul. 

Em alguns lugares a exiguidade na largura dá a impressão 

de corredores e a invasão destas áreas pelos carros lhes 

confere o aspecto de ruas de fundos. Por outro lado, essas 

áreas são em número muito maior, o que permitia 

originalmente percursos muito mais longos. Aos longos 

trajetos, juntam-se a predominância de residências 

unifamiliares e a baixa densidade que acabam por 

desencorajar os usuários. 
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Figura 162 e 163 -  Recortes de 500m x 500m na malha de Radburn e do Setor Sul visando uma comparação dos 
projetos de ambas.  

Fonte: Google EarthTM, 2014. Desenho:Santana, 2014. 

  

 

Figura 164 e 165 - Imagens aéreas do setor Sul e de Radburn na mesma escala. O círculo preto tem raio de 500 m 
que é a distância confortavelmente percorrida por um pedestre em condições normais. Fonte: Desenho da Arqta Lígia 

Santana sobre imagens Google EarthTM, 2014. 
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A configuração das áreas públicas no miolo do 

quarteirão é o fator que mais impacta a baixa qualidade, 

tanto de manutenção, quanto de apropriação destas áreas. 

A implantação das casas voltadas para a via de serviço, 

contrariando a proposta original, reforçou o caráter de 

isolamento das áreas verdes. O abandono e a baixa 

utilização dos parques reforçaram essa separação, levando 

à difusão de muros cada vez mais altos e ao fechamento 

dos acessos para as áreas verdes. Esse isolamento, além 

de tornar a paisagem monótona e desinteressante para os 

pedestres, provoca a sensação de insegurança187, fazendo 

com que possíveis usuários evitem o local. Na medida em 

que as edificações voltaram-se para as vias de serviço, 

sobre as calçadas estreitas188 concentrou-se toda a 

animação urbana. 

 

  

Figura 166- As áreas verdes são delimitadas por muros.  
Fonte: Arquivo do autor, 2014. 

Figura 167 – A vida nos espaços públicos do bairro se 
equilibra sobre as calçadas.  

Fonte: Arquivo do autor, 2014. 
 

 

 

                                                           
187 “Los automoviles, las bicicletas y peatones contribuyen todos juntos a engendrar en las vías locales, flujos que 

normalmente garantizan el control espentâneo. Si estos se subdividen según diferentes recorridos oferecerán cada uno de 
ellos, un nivel de vigilancia menor. Por lo tanto, en terminos de prevención de la criminalidad, son preferibles las carreteras 
locales donde se mezclan las diferentes formas de tráfico” (CE, 2007, p. 19). 
188 As calçadas do bairro são estreitas já que as vias seriam originalmente destinadas apenas a serviços e os pedestres se 

deslocariam pelas áreas verdes. 
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As principais vias do bairro – atualmente  

localizado na área central do aglomerado urbano – 

assumiram um papel de grande relevância na estrutura 

urbana, o que faz com que sejam demandadas por um 

grande volume de tráfego. Juntamente com o tráfego, 

instalaram-se estabelecimentos de comércio e serviços que 

requerem estacionamentos, ocupando muitas vezes as 

áreas verdes subutilizadas.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As áreas livres do Setor Sul apresentam inúmeros 

problemas desde o início da implantação do bairro, sendo 

estes de difícil solução devido a características do desenho 

do bairro. Todavia, a função das áreas, verdes e 

permeáveis, é ainda relevante. Dos 560 mil metros 

quadrados, do projeto original, ao menos metade se 

manteve livre e permeável. As áreas verdes apresentam 

isolamento do ruído e da fuligem e, embora venha 

passando por perdas constantes, o bairro ainda tem 

arborização generosa, sendo significativa a presença de 

frutíferas nestas áreas, atraindo araras, periquitos, sabiás e 

quero-queros. 

Recentemente, o bairro vem ganhando espaço na 

imprensa e nas redes sociais. Visitantes de fora do bairro e 

de fora da cidade vêm descobrir os “jardins invisíveis”189 do 

Setor Sul, atraindo novos frequentadores para a área. 

Grafiteiros têm transformado parte dos muros em galerias 

de arte atraindo jovens e artistas para a área. 

 

                                                           
189 A expressão “jardins invisíveis de Goiânia” foi utilizada pela jornalista Natália Garcia que visitou o Setor Sul, em 2014. 

GARCIA, Natália. Os jardins invisíveis de Goiânia. Revista Superinteressante. 30 de maio de 2014.  
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Figura 168 - Periquitos em uma palmeira numa das 
áreas verdes do bairro.  

Fonte: Arquivo do autor, 2012. 

Figura 169 - Pitangueira em uma das áreas verdes do 
bairro. A significativa presença de frutíferas ajuda a atrair 

pássaros para a área.  
Fonte: Arquivo do autor, 2012. 

 
 

Figura 170 e 171 - Grupos de grafiteiros vêm despertando a curiosidade da população jovem pela área. 
Fonte http://www.aredacao.com.br/cultura/12070/artista-plastico-revitaliza-muros-de-praca-no-setor-sul 

Mesmo na versão original norte-americana, 

certamente mais bem provida de recursos para sua 

implantação, Radburn, aos olhos de hoje, é mais uma lição 

do que não fazer para criar uma cidade caminhável. Ao 

transplantar o modelo para o Setor Sul tudo ficou ainda 

pior, a começar pelas grandes dimensões e pelo isolamento 

das áreas verdes no interior do quarteirão. O resultado final 

promoveu grandes praças sem gente e muita gente sem 

praça, embora não se possam desprezar os ganhos 

ambientais expressivos decorrentes da grande quantidade 

de áreas livres e arborizadas no bairro. 
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| CAPÍTULO 4 
NOVAS ÁREAS URBANAS EM GOIÂNIA E A CAMINHABILIDADE 

4.1 PRESSUPOSTOS 

 

Esta pesquisa parte da hipótese de que a produção 

habitacional do boom imobiliário recente (2007-2015) em 

Goiânia venha, por conta de suas estratégias de projeto e 

desenho dos produtos, criando ou reforçando entornos em 

que o caminhar se torna cada vez mais difícil, de modo que 

as áreas urbanas tornam-se cada vez mais automóvel-

dependentes. 

Deve-se ressaltar que as variáveis estudadas aqui 

se referem unicamente à forma física desses entornos e, 

portanto, desconsidera elementos de grande relevância 

como o caráter socioeconômico dos moradores, inserção 

das áreas nas dinâmicas urbanas e outros. Mesmo os 

aspectos mais comumente estudados como os que se 

relacionam ao ambiente de circulação do pedestre não 

foram aqui analisados. Restringiu-se então aos aspectos da 

forma urbana e arquitetônica apreendidos na pequena 

escala, em especial aqueles passíveis de serem 

manipulados pelo projeto urbano, arquitetônico e pelos 

instrumentos de regulação urbanística. 

Na análise da produção imobiliária recente em 

Goiânia, muito articulada com as tendências existentes em 

cidades grandes ou médias de todo o território nacional, 

são elementos constantes por diversos motivos já 

discutidos, a presença de empreendimentos cada vez 

maiores, mais isolados da malha em localizações não 

tradicionais, fechados e controlados por estratégias de 

segurança mesmo entre as classes mais baixas. Muito se 

tem discutido sobre a proliferação dos chamados “enclaves 

fortificados” (CALDEIRA, 1998; CALDEIRA, 2000; 

MOYSES e BORGES,2009; CRUZ e CAMPOS, 2013) e de 

seus efeitos sobre a acentuação dos efeitos da segregação 
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urbana. Mas o surgimento desta espécie de “cidade 

arquipélago” (AMENDOLA; GARAY, 2000) ainda não foi 

suficientemente debatido quando se trata de questões 

relacionadas a mobilidade não motorizada e sua 

contraparte, a dependência do automóvel. 

A proposta então é, partindo da hipótese, que pode 

ser facilmente intuída ao se visitar qualquer uma dessas 

áreas, criar estratégias capazes de mensurar e avaliar o 

fenômeno. O caminho foi uma pesquisa empírica que se 

dedicasse a analisar algumas das áreas em que esse 

movimento viesse ocorrendo de maneira a obter 

informações mais detalhadas acerca do problema. A 

metodologia já apresentada no capítulo 2, parte de uma 

abordagem relativa à forma urbana, diferente da maior 

parte das metodologias de avaliação da caminhabilidade 

que se focam mais no “ambiente da caminhada”. 

 

4.2 O BOOM IMOBILIÁRIO E A ESCOLHA DAS AMOSTRAS 

 

Como já mencionado o boom imobiliário que teve 

espaço nas cidades brasileiras nesta última década, 

apresentou diversas características em comum por causa 

da natureza dos agentes envolvidos na produção. Uma 

dessas características foi a chamada “diversificação de 

segmentos” (RUFINO,2016 e BORGES,2017). A 

diversificação de segmentos se deu em grande parte devido 

às características das linhas de financiamento tanto à 

produção quanto ao consumo de moradia. Neste processo 

houve uma universalização de elementos que até então se 

restringiam às classes de renda mais altas. Os 

apartamentos, a vida em condomínio, o foco no transporte 

individual264 e a autossegregação são exemplos. 

 

                                                           
264 Para pensar essa lógica do transporte individual em Goiânia é importante notar o enorme crescimento da frota de 
motocicletas, opção de transporte motorizado econômico mais acessível às classes populares e sujeito a altos níveis de 

acidentes.  
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Para a definição das áreas a serem estudadas 

primeiramente foi realizado um levantamento da produção 

do boom em Goiânia (cap. 3). Esse levantamento foi 

realizado comparando-se imagens de satélite dos anos de 

2007 e 2015 e verificando-se as principais alterações. 

Identificadas essas alterações, passou-se a um processo de 

consulta em sites de imobiliárias e construtoras, folders 

publicitários, consultas a agentes do setor imobiliário e 

alguns trabalhos acadêmicos. 

De um levantamento geral do boom imobiliário (no 

final do capítulo 3) chegou-se à definição de algumas 

tipologias básicas de atuação e, posteriormente, a áreas 

que fossem capazes de representar as principais tipologias. 

A ideia é que as áreas estudadas pudessem representar o 

conjunto da produção do período. O conjunto de imagens 

de 172 a 183 pretende apresentar as amostras estudadas 

e relacioná-las a entornos com características semelhantes 

produzidos no mesmo período. Além das 3 amostras 

referentes à produção habitacional privada do boom 

imobiliário recente, foram acrescentadas, conforme será 

detalhado adiante, uma amostra de referência e uma 

amostra relativa a enclaves de uso comercial. 

Nas figuras apresentadas a seguir, são 

apresentados recortes de tamanho igual com 500m x 

500m realizados na imagem do Google EarthTM de 2015. 

O objetivo é identificar características comuns entre os 

tipos de empreendimentos e questões específicas das 

tipologias. É possível também observar, na maior parte das 

imagens, a característica dos entornos em que se 

encontram inseridos. 

O primeiro grupo (figs. 172 a 175) apresentam 

empreendimentos do grupo denominado “verticalização 

periférica”: vários empreendimentos contíguos localizados 

no Setor Negrão de Lima (a área será analisada na 
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sequência), o Residencial Tropicale (na imagem é possível 

observar a escala do empreendimento), os condomínios 

Week Family e Happy Days no Bairro Goiânia 2 e um grupo 

de condomínios no Parque Oeste Industrial. É esclarecedor 

perceber a diferença de escala entre os empreendimentos 

e os edifícios preexistentes nos bairros. Tratando-se de 

empreendimentos murados e controlados por um único 

acesso é possível intuir seu impacto na qualidadedo espaço 

público lindeiro. 

As figuras 176 a 179 referem-se a condomínios 

horizontais (Jardins do Cerrado/ detalhado posteriormente, 

Residencial Terra nova I e II, Portal dos Ipês e Bertim 

Belchior e Res. Buena Vista – nesse grupo todos se 

encontram em áreas afastadas do centro) Tratam-se de 

condomínios de casas unifamiliares, seriadas ou 

sobrepostas com pequenas áreas de uso coletivo, fechadas 

por muros e com portarias controladas. Nesses casos as 

dimensões do perímetro murado são ainda maiores e o 

impacto ainda mais expressivo. 

As figuras 180 a 183 apresentam loteamentos 

fechados. Os loteamentos Jardins Verona, Jardins Paris e 

Jardins Atenas, promovidos por uma incorporadora local, 

apresentam densidades maiores e o Alphaville Araguaia do 

grupo Alphaville, densidade menor. É possível notar nas 

imagens a presença de áreas livres mais generosas. 

Entretanto, uma parte delas é de propriedade municipal 

(como pode ser verificado nas plantas de aprovação). 
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Figura 172 - Imagem aérea de 
500x500m dos condomínios- 

clube localizados no Setor 
Negrão de Lima.  

Fonte: Google EarthTM, 2017. 
Modificado pela autora. 

 
Figura 173 - Imagem aérea de 

500x500m do condomínios- 
clube Residencial Tropicale 

Borges Landeiro, localizado no 
Setor Cândida de Morais. 

Fonte: Google EarthTM, 2017. 
Modificado pela autora. 
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Figura 175 - Imagem aérea de 
500x500m de alguns dos 

condomínios-clube localizados 
no Bairro Parque Oeste 

Industrial. 

Fonte: Google EarthTM, 2017. 
Modificado pela autora. 

VERTICALIZAÇÃO  

PERIFÉRICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 174 -   Imagem aérea de 
500x500m dos condomínios- 

clube Week Family e Happy 
Days localizados no Setor 

Goiânia 2. 
Fonte: Google EarthTM, 2017. 

Modificado pela autora. 
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CONDOMÍNIOS 

HORIZONTAIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 176 - Imagem aérea de 
500x500m do condomínio 

horizontal Jardins do Cerrado 7. 

Fonte: Google EarthTM, 2017. 
Modificado pela autora. 

 
 

Figura 177 - Imagem aérea de 
500x500m dos condomínios 
horizontalis Residencial Terra 

Nova I e II. 

Fonte: Google EarthTM, 2017. 
Modificado pela autora. 
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CONDOMÍNIOS 

HORIZONTAIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 178 - Imagem aérea de 
500x500m dos condomínios 
horizontalis Portal dos Ipês e 

Residencial Bertim Belchior II. 
Fonte: Google EarthTM, 2017. 

Modificado pela autora. 

 
 

Figura 179 - Imagem aérea de 
500x500m do condomínio 

horizontal Residencial Buena 
Vista I. 

Fonte: Google EarthTM, 2017. 
Modificado pela autora. 
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LOTEAMENTOS 

FECHADOS 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Figura 180 - Imagem aérea de 

500x500m com partes dos 
loteamentos fechados Jardins 

Verona e Jardins Valência. 
Fonte: Google EarthTM, 2017. 

Modificado pela autora. 
 

 
Figura 181 - Imagem aérea de 

500x500m com parte do 
loteamento fechado Alphaville 

Araguaia. 

Fonte: Google EarthTM, 2017. 
Modificado pela autora. 
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LOTEAMENTOS 

FECHADOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 182 - Imagem aérea de 

500x500m com parte do 
loteamento fechado Jardins 

Atenas. 
Fonte: Google EarthTM, 2017. 

Modificado pela autora. 

 
Figura 183 - Imagem aérea de 

500x500m com parte do 
loteamento fechado Jardins Paris. 

Fonte: Google EarthTM, 2017. 
Modificado pela autora. 
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4.3 DESCRIÇÃO DAS AMOSTRAS 

 

Para realizar as análises pretendidas foram 

selecionadas algumas áreas. Abaixo segue uma descrição 

de cada uma das amostras. Elas se encontram 

acompanhadas de um recorte 1.000m x 1.000m, 

correspondente ao raio caminhável. A primeira imagem se 

refere ao ano de 2007 e a segunda a 2015. Na 

comparação das imagens, é possível identificar as 

modificações ocorridas nas áreas no período estudado. 

 

4.3.1 AMOSTRA DE REFERÊNCIA: SETOR OESTE 

 

Dada a inexistência de valores de referência para 

os indicadores a serem levantados na pesquisa, foi utilizada 

a estratégia de adotar uma “amostra de referência”, de 

modo a criar padrões internos que permitissem a análise e 

a comparação dos dados. 

O Setor Oeste apresenta uma estrutura de bairro 

caminhável segundo os parâmetros da pesquisa: encontra-

se num entorno contínuo, é denso, tem uma boa variedade 

de usos, o tecido tem boa conectividade e as edificações 

têm forte relação com o espaço público. O parcelamento 

foi aprovado pelo Decreto-lei n. 31, de 15 de maio de 

1956, e era propriedade de Abelardo Coimbra Bueno, um 

dos “construtores” de Goiânia. Duas áreas verdes, 

localizadas nas nascentes dos córregos Buritis e Capim 

Puba, margeiam o bairro: o Bosque dos Buritis e o Parque 

Lago das Rosas, ambos originados já no plano original da 

cidade. Inicialmente ocupado por habitações unifamiliares, 

no início da década de 1970 iniciou-se um processo de 

verticalização. A centralidade e a densidade favoreceram o 

desenvolvimento relevante de estabelecimentos de 

pequeno e médio porte de comércio e serviços, além de 

alguns usos institucionais (figs 184 e 185). 
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AMOSTRA 1  

SETOR OESTE | 2007 
 
 
 

Figura 184 - Imagem aérea da 
amostra de 1x1km do Setor 
Oeste registrada no ano de 

2007. 

Fonte: Google EarthTM, 2017. 
Modificado pela autora. 

AMOSTRA 1 

SETOR OESTE | 2015 
 
 
 

Figura 185 - Imagem aérea da 
amostra de 1x1km do Setor 
Oeste registrada no ano de 

2015. 
Fonte: Google EarthTM, 2017. 

Modificado pela autora. 
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4.3.2 VERTICALIZAÇÃO “PERIFÉRICA”: AMOSTRA SETOR NEGRÃO DE LIMA 

 

O Setor Negrão de Lima265 foi escolhido por 

concentrar um grande número de empreendimentos 

habitacionais, produzidos na última década na tipologia 

comumente denominada pelo mercado “condomínios-

clube”. São empreendimentos residenciais em geral com 

um número expressivo de torres o que resulta num número 

significativo de unidades, possibilita a inserção de áreas de 

lazer e de esportes e gastos menores com portaria e 

segurança.  

O bairro dista apenas 3,8km do centro de Goiânia. 

Assim, sua classificação na categoria “verticalização 

periférica” não se refere ao fato de ocupar um lugar fora da 

cidade. Nesse caso, o termo se refere a um significado 

simbólico do termo periférico. A amostra localiza-se às 

margens do rio Meia Ponte, o principal rio do município, 

sendo cortada pela linha da estrada de ferro já desativada 

desde a década de 1970, mas que gerou uma ocupação 

fragmentada. Nas proximidades da área, se encontram 

implantados o Parque de Exposições Agropecuárias e o 

antigo Hospital Psiquiátrico Adauto Botelho (hoje 

demolido). 

Ocupado inicialmente por habitações 

unifamiliares, na Avenida Vereador José Monteiro se 

formou um eixo comercial. Na década de 1980, iniciaram-

se ocupações irregulares ao longo do rio e foram 

implantados alguns condomínios de apartamentos 

destinados a estratos de renda média baixa. Apenas em 

meados de 2005, inicia-se a implantação dos 

condomínios-clube266 (Figs. 186, 187 e 196).  

                                                           
265 Na década de 1950, juntamente com uma grande leva de loteamentos, foi aprovado o parcelamento denominado Vila 

Negrão de Lima, de propriedade de Jair Negrão de Lima. 
266 Antes da chegada das incorporadoras de capital aberto, já apresentava atuação relevante na área a incorporadora local 

Construtora Moreira Ortence (CMO). Posteriormente a MRV implantou um grande empreendimento, que fica em três quadras 

diferentes, o Ecoville composto pelo Serra Dourada Ville, Caldas Novas Ville e Araguaia Ville. Nas proximidades da área, no 
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bairro Vila Viana junto ao Córrego da Onça foi implantado um grande condomínio de iniciativa da Rossi Construtora. Ambas 

as construtoras se especializaram no chamado “segmento econômico”.  

AMOSTRA 2 

SETOR NEGRÃO DE 

LIMA | 2007 
 
 

 
 

Figura 186 - Imagem aérea da 
amostra de 1x1km do Setor 

Negrão de Lima registrada no 
ano de 2007 destacando as 

áreas das novas ocupações que 
se deram entre 2007 e 2015. 

Fonte: Google EarthTM, 2017. 
Modificado pela autora. 

AMOSTRA 2 

SETOR NEGRÃO DE 

LIMA | 2015 

 
 

 
 

Figura 187 - Imagem aérea da 
amostra de 1x1km do Setor 

Negrão de Lima registrada no 
ano de 2015 destacando as 

áreas das novas ocupações que 
se deram entre 2007 e 2015. 

Fonte: Google EarthTM, 2017. 
Modificado pela autora. 
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4.3.3 CONDOMÍNIO HORIZONTAL: AMOSTRA JARDINS DO CERRADO 

 

Durante o período do boom, houve uma expressiva 

produção de condomínios horizontais em Goiânia 

(BORGES, 2017), de diversos tamanhos, voltados para os 

mais diversos segmentos de renda e localizados em 

diversas partes da cidade. Segundo dados apresentados 

por Borges (2017), foram produzidos mais de 96 desses 

condomínios entre 2009 e 2014. Foram implantados em 

terrenos médios ou grandes glebas, sendo comum a sua 

implantação junto aos fundos de vale. Em áreas mais 

periféricas foram comuns a implantação de grandes 

condomínios horizontais de casas, o que permitiu um 

rendimento maior devido às menores exigências da lei de 

condomínios e incorporações com relação à lei de 

loteamentos.  

O Jardins do Cerrado, por exemplo, é um grande 

parcelamento de terras, composto de diversas etapas e  

promovido por uma parceria entre a prefeitura municipal e 

a construtora Brookfield, também de capital aberto. O 

empreendimento recebeu recursos do PMCMV. A etapa em 

questão, a ser analisada, é a de número VII, que foi 

aprovada pelo decreto n. 3.297, de 21 de agosto de 2009. 

Do processo de parcelamento resultaram quadras inteiras 

que não foram segmentadas em lotes. Em cada uma 

dessas quadras foi implantado um pequeno condomínio 

fechado, controlado por uma portaria (Figs 188, 189 e 

197).  
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AMOSTRA 3 

RESIDENCIAL 

JARDINS DO 

CERRADO | 2015 
 
 

 
 

Figura 189 - Imagem aérea da 
amostra de 1x1km do 

Residencial Jardins do Cerrado 
registrada no ano de 2015 

destacando a áreas das novas 
ocupações que se deram entre 

2009 e 2015. 
Fonte: Google EarthTM, 2017. 

Modificado pela autora. 

AMOSTRA 3 

RESIDENCIAL 

JARDINS DO 

CERRADO | 2009 
 
 

 
 

Figura 188 - Imagem aérea da 
amostra de 1x1km do 

Residencial Jardins do Cerrado 
registrada no ano de 2009 

destacando as áreas das novas 
ocupações que se deram entre 

2009 e 2015. 
Fonte: Google EarthTM, 2017. 

Modificado pela autora. 
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4.3.4 LOTEAMENTO FECHADO: AMOSTRA JARDINS VALÊNCIA 

 

A produção dos loteamentos fechados em Goiânia 

inicia-se em meados da década de 1990 e tem impacto 

significativo no segmento de imóveis de alto padrão. Esse 

segmento de mercado, embora receba investidas de 

empresas nacionais, ainda é dominado pela incorporadora 

local chamada FGR Construtora. Aprovado como “Projeto 

de parcelamento caracterizado como núcleo residencial 

fechado” pelo Decreto municipal n. 546, de 04 de março 

de 2008, o Jardins Valência faz parte do grupo  de 

loteamentos mais recentes267 e está localizado num 

agrupamento de loteamentos fechados implantado na 

região Sudeste (Figs 190, 191 e 198).  

 

 

 

                                                           
267 Foi um dos últimos produzidos em Goiânia, os novos condomínios vêm sendo implantados agora no município de 

Senador Canedo. 
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AMOSTRA 4 

JARDINS VALÊNCIA | 

2007 
 
 

 
 

Figura 190 - Imagem aérea da 
amostra de 1x1km do 

loteamento fechado Jardins 
Valência registrada no ano de 
2007 destacando a ocupação 

que se deu entre 2007 e 2015. 
Fonte: Google EarthTM, 2017. 

Modificado pela autora. 

AMOSTRA 4 

JARDINS VALÊNCIA | 

2015 

 

 

 
 

Figura 191 - Imagem aérea da 

amostra de 1x1km do 

loteamento fechado Jardins 

Valência registrada no ano de 

2015 destacando a ocupação 

que se deu entre 2007 e 2015. 

Fonte: Google EarthTM, 2017. 

Modificado pela autora. 
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4.3.5 GRANDES PLANTAS VAREJISTAS: JARDIM GOIÁS 

 

O parcelamento do “Jardim Goiaz”, de propriedade 

de Lourival Louza, foi aprovado pelo Decreto n. 18, de 22 

de setembro de 1950. O projeto original foi realizado pelo 

escritório do engenheiro-urbanista Francisco Prestes Maia 

e pelo engenheiro Roberto Magno. O parcelamento foi 

muitas vezes readequado às necessidades do 

empreendedor que manteve o controle das terras no bairro. 

 E, ao longo de cinquenta anos, o desenvolvimento 

da região foi orquestrado pelo empresário: a instalação do 

estádio Serra Dourada, por parte do governo do estado na 

década de 1970, a instalação do primeiro shopping de 

Goiás (ainda hoje, o maior deles) na década de 1980, a 

transferência do Paço Municipal e outras instituições 

públicas, a implantação de dois empreendimentos do 

grupo Alphaville e o processo de adensamento em torno do 

Parque Flamboyant. Hoje se configura na região um 

subcentro com grandes estabelecimentos de varejo, 

habitações verticais e horizontais destinadas a estratos de 

renda médio e alto, além de vários edifícios institucionais 

implantados recentemente (figs. 192, 193 e 199).  

Deve-se ressaltar que, para a definição da 

amostra, foram realizados os procedimentos elencados no 

capítulo 2. Tratam-se, portanto de recortes do tecido 

urbano: iguais para permitirem comparações; e definidos 

pelo raio caminhável, de modo a resultar em uma espécie 

de unidade caminhável. Para simplificar a representação, 

as estatísticas e outros, foram utilizados recortes quadrados 

de 1kmx1km. 
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AMOSTRA 5 

JARDIM GOIÁS | 2005 
 
 

 
 

Figura 192 - Imagem aérea da 
amostra de 1x1km do Jardim 

Goiás registrada no ano de 
2007 destacando as ocupações 

que se deram entre 2007 e 
2015. 

Fonte: Google EarthTM, 2017. 
Modificado pela autora. 

AMOSTRA 5 

JARDIM GOIÁS | 2015 

 
 

 
 

Figura 193 - Imagem aérea da 
amostra de 1x1km do Jardim 

Goiás registrada no ano de 
2015 destacando as ocupações 

que se deram entre 2007 e 
2015. 

Fonte: Google EarthTM, 2017. 
Modificado pela autora. 



328 

 



329 

 

MAPA DE LOCALIZAÇÃO 

DAS AMOSTRAS  

Fonte: Elaboração da autora. (Dados MUBDG, 2018; 
Google EarthTM; Google Street ViewTM; Levantamento de 

campo; BORGES, 2017). Desenho: Yoshida, Godoy e 
Marques, 2018. 
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4.4 PROCEDIMENTOS 

 

Uma vez escolhidas as amostras, passou-se ao 

processo de levantamento dos dados necessários. Utilizou-

se o mapa digital da prefeitura (MUBDG v. 23) para 

definições geométricas como traçado, largura de vias, 

perímetro de quarteirões e outros. Houve uma primeira 

análise do processo de ocupação utilizando fotos de 

satélites do programa Google EarthTM,  objetivando perceber 

os processos que teriam se dado nessa última década. 

Foram preparadas bases cartográficas de cada amostra, 

sobre as quais foram lançados os levantamentos de campo. 

Posteriormente à etapa de definição das bases 

cartográficas, procedeu-se uma etapa de levantamento de 

campo. O levantamento foi consolidado no desenho de 

cada um dos elementos, de maneira a permitir cálculos 

relativos a área e a distâncias. Para facilitar as análises, 

houve uma classificação inicial dos “grãos” em cada 

amostra. Os grãos do tipo A são os destinados à ocupação 

de habitações, ao comércio e aos serviços e mesmo à 

instituições. Os grãos do tipo B englobam parques, áreas 

de preservação, glebas, praças e instituições localizadas 

em grandes áreas e, na maior parte das análises, foram 

desconsiderados. O levantamento de campo se concentrou 

nos grãos do tipo A que são o que normalmente 

denominamos “quadra”. 

Os dados levantados e as maneiras com que foram 

obtidos seguem nos quadros 17,18 e 19: 
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 Critério Indicador Forma de obtenção do indicador 

C
O

N
T
IN

U
ID

A
D

E
 

P
ro

p
o
rç

ã
o
 c

h
ei

o
s 

e 
va

zi
o
s 

Proporção (%) Para essa análise, utilizou-se um recorte maior de 3km x 1 km com a 
área da amostra ao centro, denominado “amostra ampliada”; 
Calculou-se a área de cada um dos grãos da amostra, tipos A e B com 
base no MUBDG v23;  
Classificou-se os grãos entre ocupados e não ocupados com base nas 

imagens do Google EarthTM268 e nos levantamentos de campo. O critério 
para classificar os grãos foi o de, pelo menos, 10% da área edificada 
para ser considerado ocupado; 
Calculou-se a área total dos grãos ocupados e dos 
desocupados/subutilizados e, posteriormente, calculou-se a proporção 
entre ambos (percentual).  
 

D
E
N

S
ID

A
D

E
  

D
en

si
d
a
d
e 

d
em

o
gr

á
fi
ca

 

Razão entre 
população e 
área, segundo 
dados de 
setores 
censitários do 
IBGE,2010 
 

Foram utilizados os dados de densidade por setor censitário do censo do 
IBGE, 2010; 
A unidade hab/km2 foi convertida para hab/ha; 
Nas áreas sujeitas à dinâmica imobiliária recente, em que esse dado se 
encontrava muito defasado, optou-se por contar as unidades e usar uma 
taxa de ocupação por domicílio para encontrar uma população. 

C
O

N
E
C

T
IV

ID
A

D
E
 

In
te

rs
eç

õ
es

 
vi

á
ri
a
s 

Cruzamentos 
de vias na 
amostra em 
unidades 

Levantou-se as vias públicas pelo MUBDG v 23; 
Eliminaram-se subdivisões nas vias destinadas ao ordenamento do 
tráfego; 
A partir dos eixos das vias chegou-se aos cruzamentos; 
Quantificou-se os cruzamentos existentes em cada uma das amostras. 

Á
re

a
 g

rã
o
s 

Área dos grãos 
(quadras) do 
tipo A em m2/ 

Área média 

das quadras 
na amostra. 

Classificou-se os “grãos” entre os tipos A e B; 
Calculou-se a área dos grãos do tipo A (ocupados ou vazios), com base 
no traçado do MUBDG v 23, que estivessem inteiramente dentro da 
amostra; 
Calculou-se a média da área dos quarteirões. 

A
T
IV

ID
A
D

E
S
 

U
so

s 
n
ã
o
 

re
si

d
en

ci
a
is

 

Área ocupada 
por 
estabelecimen
tos de uso não 
residencial na 
amostra 

Levantar usos nos levantamentos de campo; 
Calcular área ocupada pelos mesmos na amostra. 

Fonte: Elaboração da autora, 2018. 

 

 

 

 

 

                                                           
268 Lima considera que embora os dados do software Google EarthTM não apresentem precisão, o valor deste instrumento é 

de grande valor tanto para as práticas docentes quanto de pesquisa, afirmando ser o programa uma das conquistas 

cartográficas mais marcantes do século: “O Google EarthTM é um software gratuito que combina imagens de satélite com 

as características do terreno para formar uma renderização digital em 3D da superfície da Terra, em uma interface 

considerada de fácil manipulação pelo usuário final e de vasto potencial de aplicação” (LIMA, 2012 p.1) 

Quadro 16 -  Aplicação da metodologia de avaliação da caminhabilidade urbana proposta às amostras. 
Continuidade, densidade, conectividade e atividades. 
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 Critério Indicador Forma de obtenção do indicador 

A
R

T
IC

U
L
A

Ç
Ã
O

 E
S
P
A
Ç

O
 P

Ú
B

L
IC

O
 X

 E
S
P
A
Ç

O
 P

R
IV

A
D

O
 

C
o
m

p
ri
m

en
to

 
d
e 

co
n
ta

to
 

Proporção do 
comprimento 
de contato 
com relação à 
área ocupada 

Obteve-se a área e o perímetro dos “grãos” do tipo A, a partir dos dados 
do MUBDG v 23; 
Foram excluídos quarteirões cortados pelos limites da amostra; 
Obteve-se a razão entre o perímetro e a área das quadras em cada uma 
das amostras. 
 

“Z
o
n
a
 t

a
m

p
ã
o
” 

Área da “zona 
tampão”, por 
quarteirão em 
metros 
quadrados e 
proporção 
sobre a área 
do quarteirão 

Obteve-se uma base com o desenho de quadras e lotes a partir do 
MUBDG v 23; 
Levantou-se em campo a posição do edifício na parcela considerando-se 
uma grade de 5 em 5 metros. Alguns edifícios isolados no interior de 
uma grande área foram desenhados a partir dos dados do Google 
EarthTM; 
Definiu-se uma “zona construída” no quarteirão e em consequência uma 
“zona tampão” (área entre o alinhamento e a borda da zona construída); 
Na definição da “zona tampão”, foram desconsiderados muros e cercas; 
Da razão entre a área da “zona tampão” e a área da quadra, obteve-se a 
“zona tampão” proporcional. 
 

P
o
n
to

s 
d
e 

a
ti
va

çã
o
 d

o
 e

sp
a
ço

 
p
ú
b
li
co

 

Intervalo entre 
os pontos de 
acesso de 
pedestres 

Considerou-se a base para levantamento de campo obtida a partir do 
MUBDG v 23; 
Localizaram-se os acessos de pedestres existentes no levantamento de 
campo; 
No caso de um único acesso, considerou-se entrada de pedestre e de 
veículos; 
Não foram considerados acessos de uso ocasional (como saída do lixo e 
afins); 
Quantificou-se o número de acessos de pedestres e foi calculada uma 
razão entre o perímetro do quarteirão e o número de acessos, 
denominada de intervalo entre acessos. 
 

In
te

gr
a
çã

o
 v

is
u
a
l 

Proporção do 
comprimento 
da borda do 
quarteirão 
com 
transparência 
total, 
transparência 
parcial ou 
opacidade 
total no térreo 

Considerou-se a base para levantamento de campo obtida a partir do 
MUBDG v 23; 
Classificou-se no levantamento de campo as vedações nas categorias 
opaca, transparente e semitransparente; 
Considerou-se o primeiro limite a ser percebido a partir da calçada, fosse 
ele muro, cerca ou a empena do edifício; 
Classificou-se como opacas as vedações que oferecessem obstáculo à 
vista na altura de 1,50 metros; semitransparentes vedações que, ainda 
que parcialmente opacas, fossem transparentes na altura da vista, ou 
que alternassem partes opacas e transparentes de tamanhos pequenos e 
transparentes, vedações que não oferecessem limitações à vista; 
Calculou-se a proporção de cada uma das vedações no conjunto do 
perímetro dos quarteirões. 

Fonte: Elaboração da autora, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 17 -  Aplicação da metodologia de avaliação da caminhabilidade urbana às amostras. Articulação espaço 
público x espaço privado. Comprimento do contato, “zona tampão” e integração visual. 
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 Critério Indicador Forma de obtenção do indicador 

A
R

T
IC

U
L
A

Ç
Ã
O

 E
S
P
A
Ç

O
 P

Ú
B

L
IC

O
 X

 E
S
P
A
Ç

O
 P

R
IV

A
D

O
 

U
so

s 
n
a
 b

o
rd

a
 

Comprimento da borda 
do quarteirão 
destinado ativos, 
semiativos, inativos ou 
veículos 

Considerou-se a base para levantamento de campo obtida a 
partir do MUBDG v 23; 
Considerou-se ainda como borda uma faixa de 5 metros 
localizada na parte interna do lote, podendo ser livre ou 
edificada; 
Classificou-se no levantamento de campo, as bordas com 
relação ao uso entre ativas, semiativas, inativas ou destinadas a 
circulação ou permanência de veículos e comercial ativas; 
Calculou-se a proporção de cada uma delas, considerando o 
perímetro do quarteirão. 
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Comprimento da borda 
e da calçada 
destinados a acesso, 
manobra e guarda de 
veículos 

Identificar acessos destinados a veículos, considerando-se, para 
cada um deles, 3 m ocupados na calçada; 
Vagas na calçada contam integralmente na largura; 
Foi calculada uma proporção com relação ao perímetro.  
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaboração da autora, 2018 
 

 

 

4.5 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

4.5.1 CONTINUIDADE DO TECIDO URBANO 

 

A continuidade urbana é a característica 

relacionada a uma certa integridade do tecido urbano. O 

entorno descontínuo é interrompido por acidentes 

geográficos, propriedades rurais, áreas de preservação e 

grandes infraestruturas. Diferente de diversas 

características que serão discutidas mais adiante, a 

continuidade urbana não está relacionada ao desenho dos 

empreendimentos, mas a escolha de áreas para a 

implantação dos mesmos.  

Conforme discutido no capítulo anterior, o setor 

imobiliário tem se mostrado hábil nas estratégias de 

“criação de localizações”. Essas estratégias 

adequadamente ressignificadas, sob o rótulo de 

exclusividade e contato com a natureza, levam os 

compradores a viver cada vez mais longe da área 

Quadro 18 -  Aplicação da metodologia de avaliação da caminhabilidade urbana às amostras. Articulação espaço 
público x espaço privado. Usos na borda, presença de veículos na borda e na calçada. 
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urbanizada principal. Essa estratégia permite ao mercado 

a aquisição de terras mais baratas e/ou maiores, 

possibilitando considerável aumento nas margens de lucro 

dos empreendimentos.  

Para realizar uma análise acerca da variável 

continuidade urbana nas amostras estudadas, foi adotada 

uma variação do recorte inicial, a ser chamada de  

“amostra ampliada”. Considerando a amostra principal 

definida por um recorte de 1km x 1km nas áreas que 

continham as características das tipologias de 

empreendimentos a serem estudados, foi realizada uma 

ampliação de dois quadrados de 1km x 1km, um para cada 

lado da amostra principal resultando num retângulo de 

3km x 1km. A opção por uma ampliação na vertical ou na 

horizontal se deu estudando a que representava melhor as 

condições do entorno. 

Em seguida, foi definida a geometria do sistema 

viário público269 e, a partir dela, definidos os “grãos”270, 

classificados em dois tipos, tipo A e tipo B. Grãos do tipo 

A são quadras ocupadas por casas, apartamentos, 

comércio e serviços. Também podem conter usos 

institucionais, industriais, etc desde que em meio a lotes 

convencionais. Os grãos do tipo B correspondem a áreas 

de preservação, glebas, grandes equipamentos e áreas 

desocupadas ou subutilizadas271. Depois disso, foram 

calculadas as áreas dos grãos e as proporções de ambas 

                                                           
269 O sistema viário controlado por interesse particular foi considerado privado e desconsiderado no momento da definição 

dos grãos 

270 “Entende-se como grão a abertura da malha urbana, ou a distância entre as vias circundantes” (MASCARÓ, 1997, p 

20) 

271 Como critério para classificar as áreas subutilizadas utilizou-se ocupação menor ou igual a 10% da área em um único 

pavimento.  
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nas amostras ampliadas. Os resultados estão apresentados 

no gráfico 20.  

 

Gráfico 18 - Proporção de grãos do tipo A e B nas amostras ampliadas (em m2) 
Fonte: Elaboração da autora, 2018. 

 
 

Na amostra ampliada do Setor Oeste (mapa 2), 

que será tomada como referência, localizada em plena área 

central, a proporção de áreas que geram descontinuidade, 

ou seja, grãos do tipo B é de apenas 23,2%. Apesar de 

contínua, a área abriga alguns espaços livres de área 

generosa como a Praça Cívica, o Bosque dos Buritis, a 

Praça Tamandaré e o Parque Alameda das Rosas, além de 

outras menores. Há também áreas institucionais de grande 

porte, como o Fórum e algumas escolas religiosas, 

instaladas em grandes áreas.  

A amostra ampliada do Setor Negrão de Lima 

(mapa 3), apesar de localizada na região central, tem um 

índice de descontinuidade de 51,2%. Isso se deve ao fato 

de que a área é cortada longitudinalmente pelo rio Meia 

Ponte, o rio mais importante do município, além de seu 

afluente córrego da Onça. A área também é cortada pela 

linha férrea, hoje desativada, mas que no processo de 

ocupação levou a descontinuidades. Nas proximidades do 

rio há também uma grande área institucional (ocupada por 

76,8

48,8

36,4

58,9

42,0

23,2

51,2

63,6

41,1

58,0

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Oeste Negrão Jds Cerrado Jds Valência Jd Goiás



336 

atividades da Saneago, empresa de saneamento de Goiás, 

e pela sede da SEFAZ, Secretaria da Fazenda Estadual).  

A amostra ampliada Jardins do Cerrado (mapa 4) 

é a que fica numa situação mais desfavorável com relação 

à continuidade urbana. O índice de descontinuidade é da 

ordem de 63,6% do conjunto dos grãos. A implantação do 

bairro, articulada entre Prefeitura e empresa incorporadora, 

optou claramente pela instalação às margens da área 

urbanizada num terreno limítrofe ao município de Trindade, 

que compõe a região metropolitana. Boa parte da amostra 

ampliada ficou sobre o território de Trindade, numa região 

ocupada apenas por propriedades rurais. Há ainda a 

presença de uma grande área de preservação do córrego da 

Cruz. Também há diversas áreas públicas destinadas a 

equipamentos (ainda não implantados) com áreas 

relativamente grandes, conforme exigências da legislação 

municipal. 

Na amostra ampliada do Jardins Valência (mapa 

5), o coeficiente de descontinuidade é de 41,1%. O córrego 

Barreiro corta longitudinalmente a área e o córrego da 

Vitória transversalmente, gerando várias áreas sem 

ocupação. Estão presentes na área as faixas de preservação 

dos córregos e glebas de terras ainda desocupadas. A 

amostra ampliada é quase integralmente formada por 

condomínios fechados, o que forma um território 

descontínuo com grãos de grandes proporções272. A parte 

da amostra ampliada mais contínua é constituída de partes 

do bairro Jardim Vitória e Parque das Laranjeiras, bairros 

residenciais de classe média, muito anteriores à ocupação 

dos condomínios.  

                                                           
272 De 250.000m2 a 450. 000m2 
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Por fim, na amostra ampliada do Jardim Goiás (fig. 

194 e mapa 6), o coeficiente de descontinuidade é o 

segundo maior com 58%. Isso se deve à presença de várias 

nascentes, do córrego Botafogo, de afluente do córrego 

Botafogo, de gleba desocupada e de um número expressivo 

de grandes quadras destinadas a estabelecimentos de 

varejo.  

 

 

 

 

 

Figura 194 - Novo Paço Municipal e Centro Cultural Oscar Niemeyer.  
Fonte: boanerges.silva.zip.net 
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AMOSTRA AMPLIADA 1 |  

SETOR OESTE 
 

 
 

Figura 196 - Amostra ampliada do Setor Oeste. 
Fonte: Google EarthTM, 2017. Modificado pela 

autora. 
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 AMOSTRA AMPLIADA 2 |  

SETOR NEGRÃO DE LIMA 
 

 
 

Figura 196 - Amostra ampliada do Setor Negrão 
de Lima.  

Fonte: Google EarthTM, 2017. Modificado pela 
autora. 



341 

 

 

 

 

 AMOSTRA AMPLIADA 3 |  

JARDINS DO CERRADO 7 
 

 
 

Figura 197 - Amostra ampliada do loteamento 
fechado Jardins do Cerrado 7.  

Fonte: Google EarthTM, 2017. Modificado pela 
autora. 
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AMOSTRA AMPLIADA 4 |  

JARDINS VALÊNCIA 
 

 
 

Figura 198 - Amostra ampliada do loteamento 
fechado Jardins Valência.  

Fonte: Google EarthTM, 2017. Modificado pela 
autora. 
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AMOSTRA AMPLIADA 5 |  

JARDIM GOIÁS 
 
 

 
 

Figura 199 - Amostra ampliada do Jardim Goiás.  
Fonte: Google EarthTM, 2017. Modificado pela autora. 
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AMOSTRA AMPLIADA 1 | 

 SETOR OESTE 

 

 

CONTINUIDADE 

 

 
 
 

 
 

Mapa 2 – Mapa de classificação das quadras da 
amostra ampliada do Setor Oeste.  
Fonte: Arquivo da autora, 2018. 
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. 
 

AMOSTRA AMPLIADA 2 | SETOR 

NEGRÃO DE LIMA 

 

 

CONTINUIDADE 
 
 
 
 

 
 

Mapa 3 - Mapa de classificação das quadras da 
amostra ampliada do Setor Negrão de Lima.  

Fonte: Arquivo da autora, 2018. 
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AMOSTRA AMPLIADA 3 | RES. 

JARDINS DO CERRADO 7 

 

 

CONTINUIDADE 

 

 

 
 

 
 

Mapa 4 - Mapa de classificação das quadras da 
amostra ampliada do Residencial Jardins do Cerrado 7. 

Fonte: Arquivo da autora, 2018. 
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AMOSTRA AMPLIADA 4 | JARDINS 

VALÊNCIA 

 

 

CONTINUIDADE 
 
 
 
 

 
 

Mapa 5 - Mapa de classificação das quadras da 
amostra ampliada do loteamento fechado Jardins 

Valência.  
Fonte: Arquivo da autora, 2018.  
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AMOSTRA AMPLIADA 5 | JARDIM 

GOIÁS 

 

 

CONTINUIDADE 

 

 

 

 
 

Mapa 6 - Mapa de classificação das quadras da 
amostra ampliada do Jardim Goiás.   

Fonte: Arquivo da autora, 2018.   
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AMOSTRA 1 | SETOR 

OESTE 

 

GUIA DE QUADRAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEGENDA 

 
 

Mapa 7 - Mapa de guia de 
quadras da amostra do Setor 

Oeste.  
Fonte: Arquivo da autora, 2018.  
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AMOSTRA 2 | SETOR 

NEGRÃO DE LIMA 

 

GUIA DE QUADRAS 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LEGENDA 

 
 

Mapa 8 - Mapa de guia de 
quadras da amostra do Setor 

Negrão de Lima. 
Fonte: Arquivo da autora, 2018. 

AMOSTRA 3 | 

RESIDENCIAL 

JARDINS DO 

CERRADO 7 

 

GUIA DE QUADRAS 

 

 
 
 
 
 
 
 

LEGENDA 

 
 

Mapa 9 - Mapa de guia de 
quadras da amostra do 

Residencial Jardins do Cerrado 
7. 

Fonte: Arquivo da autora, 2018. 
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AMOSTRA 4 | 

JARDINS VALÊNCIA 

 

GUIA DE QUADRAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEGENDA 

 
 

Mapa 10 - Mapa de guia de 
quadras do loteamento fechado 

Jardins Valência. 
Fonte: Arquivo da autora, 2018. 

AMOSTRA 5 | JARDIM 

GOIÁS 

 

GUIA DE QUADRAS 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

LEGENDA 

 
 

Mapa 11 - Mapa de guia de 
quadras da amostra do Jardim 

Goiás.  
Fonte: Arquivo da autora, 2018. 
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4.5.2 DENSIDADE 

 

Não foi possível avaliar as densidades de uma 

maneira muito efetiva devido às dinâmicas populacionais 

recentes na área. Nas amostras do Setor Oeste, Negrão de 

Lima e Jardim Goiás, porque são áreas mais complexas, 

foram utilizados os dados desagregados por setores 

censitários do censo IBGE, 2010. São, portanto, dados 

bastante desatualizados. Nas áreas mais recentes, do 

Jardins do Cerrado e do Jardins Valência, os dados foram 

estimados de acordo com o número de unidades e 

considerando-se o número de pessoas por domicílio igual a 

três. 

No Setor Oeste, as densidades são em geral altas 

devido ao processo de verticalização, sendo a mais alta de 

409 hab/ha numa área pequena. Há taxas mais baixas, 

menores que 100hab/ha em áreas onde há forte presença 

de comércio e serviços. Ocorreram até mesmo densidades 

da ordem de 30hab/ha, em áreas ocupadas por comércio 

e serviços, entremeadas por habitação unifamiliar. Na 

média a densidade para a amostra do Setor Oeste foi 109, 

42 hab/ha. 

Na amostra Negrão de Lima há uma presença 

significativa de densidades acima de 100hab/ha, com uma 

densidade mais alta de 346,48hab/ha, numa pequena 

área. Uma grande porção do bairro, atualmente tomada 

pelos condomínios-clube, tem taxa baixa 50,17hab/ha e 

20,51hab/ha. Na média a densidade para a amostra 

Negrão de Lima foi de 74,17 hab/ha. 

Na amostra do Jardim Goiás, por sua vez, ocorreu 

a maior densidade do grupo com 615hab/ha, na área do 

bairro denominado Alto da Glória, bastante adensado. Na 

área onde se iniciava em 2010 um processo de 

verticalização junto ao Parque Flamboyant, ocorreu uma 



355 

taxa bastante baixa de 36,57%, que hoje provavelmente 

deve estar bem mais alta. Na área dos enclaves comerciais 

as densidades, são muito baixas com 5,81hab/ha. Na 

média a densidade para a amostra do Jardim Goiás foi 

26,83 hab/ha. Para o Jardins do Cerrado e para os 

condomínios fechados, nas áreas em que as densidades 

foram estimadas, foram encontrados índices de 82hab/ha 

e 16hab/ha, respectivamente. 

As dinâmicas de concentração de população são 

certamente muito mais complexas do que pode ser 

percebido na pequena escala. Chamam a atenção a 

baixíssima densidade da amostra Jardins Valência e a 

presença de vastas áreas com ocupação bastante baixa na 

área dos enclaves comerciais. 
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AMOSTRA 1 | SETOR OESTE 

 

DENSIDADE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa 12 - Mapa de densidade da amostra do 
Setor Oeste. Valores em hab/ha. 

Fonte: IBGE, 2010. Modificado pela autora, 
2018. 

AMOSTRA 2 | SETOR NEGRÃO 

DE LIMA 

 

DENSIDADE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa 13 - Mapa de densidade da amostra do 
Setor Negrão de Lima. Valores em hab/ha. 

Fonte: IBGE, 2010. Modificado pela autora, 
2018. 
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AMOSTRA 3 | RESIDENCIAL 

JARDINS DO CERRADO 7 

 

DENSIDADE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa 14 - Mapa de densidade da amostra do 
Residencial Jardins do Cerrado.  

*Densidade estimada. 

 

AMOSTRA 4 | JARDINS 

VALÊNCIA 

 

DENSIDADE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa 15 - Mapa de densidade da amostra do 
loteamento fechado Jardins Valência.  

*Densidade estimada. 
Fonte: IBGE, 2010. Modificado pela autora, 

2018. 
 

AMOSTRA 5 | JARDIM GOIÁS 

 

DENSIDADE 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa 16 - Mapa de densidade da amostra do 
Jardim Goiás.  

Fonte: IBGE, 2010. Modificado Pela autora, 
2018. 
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4.5.3 CONECTIVIDADE 

 

O atributo conectividade está relacionado às 

características da malha urbana. É definido, portanto, no 

processo de parcelamento do solo. Como anteriormente 

mencionado, há uma forte ligação entre a conectividade do 

tecido urbano e a caminhabilidade (CEDEX, 2009; SPECK, 

2016; GEHL, 2004; GEHL, 2010a). Para analisar a 

conectividade nas amostras estudadas, foram utilizados 

três parâmetros: o número de interseções viárias na 

amostra, a área média das quadras, o perímetro médio das 

quadras e o comprimento médio das quadras.  

Os dados obtidos estão descritos na tabela que 

segue:  

 

 

 Interseções na 
amostra (un) 

Área média273 
quadras (m2) 

Perímetro médio 
quadras (m) 

Comprimento 
médio quadras (m) 

St. Oeste 70 10.034 303 126 

Negrão de Lima 83 8.476 369 142 

Jds do Cerrado 87 8.717 523 238 

Jds Valência 15 73.966 709 312 

Jd Goiás 40 24.098 539 263 

Fonte: Elaboração da autora, 2018. 
 

 

As amostras Negrão de Lima e Jardins do Cerrado 

apresentaram número de interseções superiores à amostra 

de referência (70 interseções), sendo de 83 e 87 

interseções, respectivamente. Esse número sugere a 

presença de quadras menores nessas amostras, o que pode 

ser confirmado ao observar as áreas médias de quarteirão, 

também as mais baixas do grupo com 8.476m2 e 

8.717m2, tendo sido o patamar de referência obtido na 

amostra do Setor Oeste de 10.034m2. Esses dados 

                                                           
273 Para o cálculo de áreas, perímetros e dimensões máximas foram considerados os grãos do tipo A ou seja, quadras com 

ocupação convencional de habitações, comércio e serviços. Foram desconsideradas quadras cortadas pelas linhas que 

delimitam a amostra. 

Tabela 15 - Número de interseções viárias, área média das quadras, perímetro médio das quadras e comprimento 
médio das quadras nas amostras estudadas. 
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indicam uma boa conectividade para as amostras Negrão 

de Lima e Jardins do Cerrado.  

Partiu-se, então, para a análise do perímetro 

médio das quadras. A área de referência apresentou 

perímetro médio de 303m. A amostra Negrão de Lima 

apresentou resultado semelhante com 369m. Na amostra 

do Jardins do Cerrado, a análise do perímetro contradiz a 

hipótese inicial de uma boa conectividade já que o 

perímetro médio das quadras na amostra chega a 523m. 

Esse dado indica a existência de caminhos mais longos a 

serem vencidos pelo pedestre na amostra, refletindo a 

adoção de um partido de quadras estreitas274 e longas. 

As amostras do Jardim Goiás e do Jardins Valência 

apresentaram indicadores bem diferentes da amostra de 

referência, tanto para o número de interseções quanto para 

a área média das quadras. Para a amostra do Jardim Goiás, 

o número de interseções viárias foi de 40, quase metade 

da amostra de referência e, para a amostra dos Jardins 

Valência, apenas 15, um quinto do valor de referência. Os 

altos valores encontrados para as áreas médias de 

quarteirão nas amostras reforçam a ideia de uma baixa 

conectividade nestas amostras. Para a amostra do Jardim 

Goiás, foi obtido um valor médio de área de quadra de 

24.093m2, quase duas vezes e meia o valor de referência 

e, na amostra do Jardins Valência, 73.966m2, sete vezes 

esse mesmo valor.  

No gráfico 21 foram analisadas as áreas das 

quadras nas diversas amostras. Do conjunto de 189 

quadras analisadas, apenas 7 superaram a marca dos 

20.000m2, o que corresponde a apenas 4% da amostra, 

embora respondam por 37% do total de área analisado. 

                                                           
274 As quadras do Jardins do Cerrado possuem uma largura padrão de 54 m, essa largura resultaria em dois lotes com 27 

m de profundidade, se fossem ocupados de maneira tradicional. Entretanto como são ocupadas em forma de condomínio 

demandam uma via de circulação interna, o que leva a parcelas privadas pequenas se comparadas a lotes em parcelamentos 

convencionais.  
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Gráfico 19 – Áreas das quadras analisadas por amostra 
Fonte: Elaboração da autora, 2018.  

 

 

 

Amostra Nº 
quadras 
avaliadas 

Quadras com área 
superior a 

20.000 m2 

Descrição 

quadra 
 

área ocupação 

Oeste 
 

47 0 - - - 

Negrão 61 2 36 24. 773,90 Condomínio Morada do 
Bosque 

   A 20.083, 80 Condomínio Portal das 
Flores e Condomínio Portal 
Mares 
 

Jds Cerrado  49 0 - - - 
 

Jds Valência 10 2 Valência 468. 298,7 Loteamento fechado 
Valência 

   Verona 239.951,40 Loteamento fechado Verona 

Jd Goiás 22 4 C29/31 46.788,60 Walmart e Sam’s Club 

   B 34 148.883,50 Shopping Flamboyant 

   B 50 90.182,70 Carrefour e Decathlon 

 
Fonte: Elaboração da autora 

 

Nas amostras de referência e na amostra Jardins 

do Cerrado, inexistem quadras com área maior que 

20.000m2. Em todos os casos, as “grandes” quadras são 

ocupadas por variações dos chamados “enclaves 
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Tabela 16 – Número total de quadras avaliadas (un), quadras com área superior a 20.000 m2 descrição das 
grandes quadras com número da quadra, área (m2) e ocupação. 
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fortificados” (CALDEIRA, 2000), sejam eles para moradia 

ou comércio. Foram verificadas a ocorrência de três 

condomínios-clube, dois loteamentos fechados, um 

shopping center, dois hipermercados e uma grande planta 

de varejo. Há ainda uma área subocupada anexa ao 

shopping. 

As grandes quadras geram descontinuidades no 

tecido urbano por se tornarem uma barreira quase 

intransponível para o pedestre. Sua ocorrência no tecido 

evidencia um claro desfavorecimento do transporte a pé, 

tendo em vista a escala dos deslocamentos necessários 

para transpô-las. 
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AMOSTRA 1 | SETOR OESTE 

 

CONECTIVIDADE 

 

 

 

 

 
LEGENDA 

 
 

Mapa 17 – Mapa de intersecções viárias da 
amostra do Setor Oeste.  

Fonte: Arquivo da autora, 2018. 

 

AMOSTRA 2 | SETOR NEGRÃO 

DE LIMA 

 

CONECTIVIDADE 

 

 

 

 
 

LEGENDA 

 
 

Mapa 18 – Mapa de intersecções viárias da 
amostra do Setor Negrão de Lima. 

Fonte: Arquivo da autora, 2018. 
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 AMOSTRA 3 | RESIDENCIAL 

JARDINS DO CERRADO 7 

 

CONECTIVIDADE 
 
 
 
 
 
 

LEGENDA 

 
 

Mapa 19 – Mapa de intersecções viárias da 
amostra do Residencial Jardins do Cerrado 7.  

Fonte: Arquivo da autora, 2018. 

 

AMOSTRA 4 | JARDINS 

VALÊNCIA 

 

CONECTIVIDADE 
 
 
 
 
 

LEGENDA 
 

 
Mapa 20 – Mapa de intersecções viárias da 

amostra do loteamento fechado Jardins 
Valência. 

Fonte: arquivo da autora, 2018.  

 

AMOSTRA 5 | JARDIM GOIÁS 

 

CONECTIVIDADE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEGENDA 

 
Mapa 21  – Mapa de intersecções viárias da 

amostra do Jardim Goiás.  
Fonte: arquivo da autora, 2018. 
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4.5.4 ATIVIDADES 

 

Quanto ao arranjo das atividades urbanas, as 

amostras estudadas apresentam uma grande discrepância. 

Isso se deve ao fato de que as áreas estão sujeitas a 

dinâmicas urbanas muito diferentes. A mistura de 

atividades é central para a mobilidade a pé, devido ao fato 

de que, ao se distribuir as atividades pelo tecido urbano, 

as distâncias entre os diversos usos se tornam mais curtas 

e estão mais sujeitas a serem cumpridas a pé.  

Entretanto, o arranjo de atividades na cidade está 

sujeito a lógicas como centralidade, acessibilidade, a 

formação de clusters, etc, não sendo, portanto, elementos 

que possam ser compreendidos na pequena escala. Como 

será visto também em outros indicadores, o presente 

estudo se concentrará nas questões que podem ser 

analisadas no âmbito da unidade caminhável que é a 

amostra, o que não abrange plenamente a amplitude das 

análises possíveis. 

A amostra do Setor Oeste se encontra num bairro 

central, com um bom nível de acessibilidade e com uma 

ocupação consolidada. Apresentam-se, na área, serviços e 

atividades comerciais e institucionais em variedade e 

quantidade expressivas. A amostra do Setor Negrão de 

Lima, embora tenha mantido uma boa quantidade de áreas 

vazias, já tem muitos anos de ocupação significativa e, 

além disso, é cortada pela Avenida Vereador José Monteiro 

que é um importante acesso à área central. A amostra do 

Jardim Goiás corresponde à área em que se consolidou, 

nas últimas décadas, uma espécie de subcentro, que, 

acessado pela rodovia, serve de apoio até a outras cidades 

da região. 

As amostras Jardins do Cerrado e Jardins Valência 

estão no outro extremo com relação às atividades. Tratam-
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se de áreas monofuncionais275, dedicadas unicamente à 

habitação. Apresentam uma acessibilidade muito baixa, já 

que estão localizadas em regiões afastadas da área central 

e sua ocupação se iniciou há menos de uma década. Em 

ambos os casos, foi constatada, durante o levantamento de 

campo, a presença de atividades informais de comércio, 

especialmente alimentação. 

Para criar um indicador que pudesse medir a 

variedade de usos do solo nas amostras, partiu-se da 

locação das atividades sobre as parcelas. Depois de 

locados, foi calculada a área ocupada pelos usos não 

residenciais nas amostras. Os dados estão apresentados na 

tabela 13.  

Na amostra de referência, no Setor Oeste, o 

percentual da área das quadras ocupado por usos não 

residenciais é de 42,1%. A amostra do Jardim Goiás tem 

o maior percentual de áreas não residenciais do conjunto, 

com 69,5% da superfície das quadras. A amostra do setor 

Negrão de Lima apresenta um índice bem mais baixo, 

mesmo que ainda significativo de 20,4%. E, se na amostra 

do Jardins Valência existe uma única atividade não 

residencial, no Jardins do Cerrado não há atividades não 

residenciais na amostra276. 

 

 

Fonte: Elaboração da autora 

                                                           
275 No Jardins do Cerrado está previsto um “strip mall” ainda não consolidado.  
276 Durante o levantamento de campo foram observadas atividades informais tanto nas habitações quanto em quiosques no 

espaço público. 

 Oeste Negrão de 
Lima 

Jds Cerrado Jds Valência Jd Goiás 

Superfície 
atividades 
econômicas (m2) 

216.558,46 91.009,29 0,0 376,19 388.869,04 

Superfície total 
(m2) 

513.858,10 644.654,10 456.971,10 739.666,60 559.139,10 

% 42,1 20,4 0,0 0,05 69,5 

Tabela 17 - Superfície das atividades econômicas (m2), superfície total das quadras (m2) e percentual (%) 
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 Oeste Negrão de 
Lima 

Jds Cerrado Jds Valência Jd Goiás 

Superfície 
atividades 
econômicas (m2) 
 

216.558,46 91.009,29 0,0 376,19 388.869,04 

Quadras com A.E. 
(un) 
 

53 38 0 1 18 

Concentração A.E. 
por quadra 

4.086,0 2.394,9 0 376,19 18.826,05 

 
Fonte: Elaboração da autora 

 

 

Para que possam influenciar positivamente a 

caminhabilidade, não é o bastante a presença de uma 

grande quantidade de áreas destinadas a atividades não 

residenciais, como os dados apresentados na tabela 13 

pretendem indicar. Também é preciso que essa atividade 

esteja tão dispersa quanto possível, de preferência em 

pequenos estabelecimentos. Na tabela 14, a mesma área 

ocupada por atividades não residenciais, analisada 

anteriormente, foi relacionada com o número de quadras 

em que houve a ocorrência desses usos na amostra. Esse 

indicador pretende medir a dispersão das atividades. O 

conjunto de áreas não residenciais, identificadas na 

amostra do Setor Oeste, encontra-se disperso em 53 

quarteirões. Da razão entre ambos os dados, foi encontrada 

uma área média por quarteirão de 4.086m2. No Jardim 

Goiás, que possui uma área de atividades não comerciais 

80% maior, a área média por quadra é quase cinco vezes 

maior, evidenciando uma concentração bem significativa 

de atividades nessa amostra. 

 

 

 

 

 

Tabela 18 – Superfície total das atividades econômicas, número de quadras com atividades econômicas e área média 
destinada à atividade econômica por quadra. 
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AMOSTRA 1 | SETOR OESTE 

 

USO DO SOLO 
 
 

LEGENDA 

 
Mapa 22 – Mapa de uso do solo da amostra do 

Setor Oeste.  
Fonte: Arquivo da autora, 2018. 

AMOSTRA 2 | SETOR NEGRÃO DE 

LIMA 

USO DO SOLO 
 

LEGENDA 

  
Mapa 23  – Mapa de uso do solo da amostra do 

Setor Negrão de Lima. 
Fonte: Arquivo da autora, 2018. 

Figura 200 – Atividade comercial Jardins do Cerrado 7. 
Fonte: Arquivo da autora, 2015. 
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AMOSTRA 3 | RESIDENCIAL 

JARDINS DO CERRADO 7 

 

USO DO SOLO 
 

LEGENDA 

 
Mapa 24 – Mapa de uso do solo da amostra 

do Residencial Jardins do Cerrado 7.  
Fonte: Arquivo da autora, 2018. 

 

AMOSTRA 3 | RESIDENCIAL 

JARDINS DO CERRADO 7 

 

USO DO SOLO 
 

LEGENDA 

 
Mapa 13 – Mapa de uso do solo da amostra 

do Residencial Jardins do Cerrado 7.  
Fonte: Arquivo da autora, 2018. 

 

AMOSTRA 3 | RESIDENCIAL 

JARDINS DO CERRADO 7 

 

USO DO SOLO 
 

LEGENDA 

 
Mapa 14 – Mapa de uso do solo da amostra 

do Residencial Jardins do Cerrado 7.  
Fonte: Arquivo da autora, 2018. 

 

AMOSTRA 4 | JARDINS 

VALÊNCIA  

USO DO SOLO 
 
 

LEGENDA 

 
Mapa 25 - Mapa de uso do solo da amostra 

do loteamento fechado Jardins Valência.  
Fonte: Arquivo da autora, 2018. 

 

AMOSTRA 4 | JARDINS 

VALÊNCIA  

USO DO SOLO 
 
 

LEGENDA 

 
Mapa 16– Mapa de uso do solo da amostra do 

loteamento fechado Jardins Valência.  
Fonte: Arquivo da autora, 2018. 

 

AMOSTRA 4 | JARDINS 

AMOSTRA 5 | JARDIM GOIÁS 

USO DO SOLO 
 
 
 

LEGENDA 

 
Mapa 26 - Mapa de uso solo da amostra do 

Jardim Goiás.  
Fonte: Arquivo da autora, 2018. 



370 

 

Figura 202 – Comércio local Setor Negrão de Lima.  
Fonte: Arquivo da autora, 2016. 

 

Figura 201 – Habitações sobrepostas Jardins do Cerrado 7. 
Fonte: Acervo da autora, 2015. 
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Figura 204 – Galeria comercial Setor Oeste.  
Fonte: Arquivo da autora, 2017. 

 

Figura 203 – Comércio informal Jardins Valência.  
Fonte: Arquivo da autora, 2017. 
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AMOSTRA 1 | SETOR OESTE 

 

 

ATIVIDADES  

ECONÔMICAS 
 
 
 

LEGENDA 

 
 

Mapa 27 – Mapa de atividades econômicas da 
amostra do Setor Oeste.  

Fonte: Arquivo da autora, 2018. 

AMOSTRA 2 | SETOR NEGRÃO 

DE LIMA 

 

 

ATIVIDADES  

ECONÔMICAS 
 
 
 

LEGENDA 

 
Mapa 28 – Mapa de atividades econômicas da 

amostra do Setor Negrão de Lima. 
Fonte: Arquivo da autora, 2018. 

Figura 205 – Atividade comercial Jardim Goiás. 
Fonte: Arquivo da autora, 2016. 
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 AMOSTRA 3 | RESIDENCIAL 

JARDINS DO CERRADO 7 

 

 

ATIVIDADES 

ECONÔMICAS 
 
 

LEGENDA 

 
 

Mapa 29 – Mapa de atividades econômicas da 
amostra do Residencial Jardins do Cerrado 7. 

Fonte: Arquivo da autora, 2018. 

AMOSTRA 4 | JARDINS 

VALÊNCIA 

 

ATIVIDADES 

 ECONÔMICAS 
 
 

LEGENDA 

 
 

Mapa 30 – Mapa de atividades econômicas da 
amostra do loteamento fechado Jardins 

Valência.  
Fonte: Arquivo da autora, 2018. 

AMOSTRA 5 | JARDIM GOIÁS 

 

ATIVIDADES  

ECONÔMICAS 
 
 
 
 
 
 

LEGENDA 

 
Mapa 31 – Mapa de atividades econômicas da 

amostra do Jardim Goiás.  
Fonte: Arquivo da autora, 2018. 
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4.5.5 ARTICULAÇÃO ESPAÇO PÚBLICO X ESPAÇO PRIVADO 
 

4.5.5.1 PERÍMETRO DE CONTATO 

 

Quanto mais próxima a relação entre o espaço 

público e o espaço privado, melhor a caminhabilidade (GIL, 

2007). E quanto maior o perímetro de contato, mais 

intensa é essa relação (CEDEX, 2009). Traçados mais 

irregulares apresentam um maior perímetro de contato e, 

se considerada uma unidade de área, traçados mais 

simplificados resultam em um perímetro menor.  Para 

analisar a intensidade do contato público privado, utilizou-

se nesse indicador uma razão entre a área e o perímetro 

das quadras ocupadas pelos edifícios. A tabela abaixo 

apresenta os dados por amostra: 

 

 

 Área (m2) Perímetro (m) Razão área/perímetro 

St Oeste 471.610,30 17. 297,51 27,26 

Negrão de Lima  651.142,60 22.507,41 28,93 

Jds do Cerrado 427.168,70 19.883,61 21,48 

Jds Valência 739.666,60 6.384,23 115,85 

Jd Goiás 530.052,80 12. 397,19 42,75 

Fonte: Elaboração da autora. 

 

A relação área/perímetro na amostra do Setor 

Negrão de Lima (28,93) é praticamente igual à amostra de 

referência (27,26). No Jardins do Cerrado, o indicador é 

de 21,48277, menor que a amostra referência. No Jardim 

Goiás, a razão perímetro/área é quase duas vezes maior 

que a área de referência (42,75) e, na amostra do Jardins 

Valência, é de quase cinco vezes (115,85).  

Uma região caracterizada por uma relação de uma 

grande área para um perímetro relativamente pequeno, 

expressa numa razão área/perímetro alta, como as 

                                                           
277 O que parece caracterizar uma boa caminhabilidade acaba por não se confirmar pois como será visto mais tarde os 

edifícios estão intermediados por cercamento, afastamento e uma via interna. 

Tabela 19 - Área em m2, perímetro em m e razão área/perímetro por amostra. 
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encontradas nas amostras Jardim Goiás e Jardins Valência, 

são particularmente úteis quando a intenção é isolar essas 

áreas através de muros, grades, guaritas e outros aparatos 

de segurança. O perímetro relativamente pequeno baixa 

esses custos e, não por acaso, a presença de enclaves é 

expressiva nestas áreas. Por outro lado, reduzem-se as 

trocas nas ruas, a animação, a variação e a autovigilância. 

Uma razão área/perímetro baixa é boa para a 

caminhabilidade na medida em que uma quantidade maior 

de faces de edifícios se relaciona com o espaço público, em 

uma mesma unidade de área.  

 

4.5.5.2 “ZONA TAMPÃO” 

 

A “zona tampão” corresponde à área entre a zona 

edificada e o alinhamento do lote e torna possível medir a  

proximidade da edificação com relação ao espaço público. 

Para essa análise, além de um somatório geral do 

quantitativo de “zona tampão” por área, será utilizada uma 

“zona tampão” relativa por quadra.  

A amostra em que se concentra uma maior 

superfície de “zona tampão” é o Jardim Goiás, totalizando 

267.000m2, o que corresponde a 44,17% da área do 

conjunto das quadras analisadas (as diversas quadras 

vazias foram desconsideradas). A amostra do Jardins do 

Cerrado, embora conte com uma “zona tampão” absoluta 

maior que a amostra do Jardins Valência, conta com um 

valor relativo de 43,53% contra 26% do Jardins 

Valência278. 

 

 

 

 

 

                                                           
278 A área contida nos grãos dos loteamentos fechados e bastante grande e dilui o percentual da “zona tampão”. 
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 Área “zona tampão”  Área quadras Percentual “zona tampão” 

Oeste 96648,84 504011,9 19% 

Negrão 75095,2 651142,6 12% 

Jds Cerrado 146781,2 337211,1 43% 

Valência 198441,9 738838,5 26% 

Jd Goiás 267335,8 605293,1 44% 

Fonte: Elaboração da autora, 2018. 
 

 

Gráfico 20 - Quadras por amostra, segundo percentual de “zona tampão” 
Fonte: Elaboração da autora,2018. 

 

Apenas as amostras do Jardins do Cerrado e do 

Jardim Goiás apresentam quadras com “zonas tampão” 

proporcionais superiores a 50%. No Jardins do Cerrado são 

11 quadras com “zonas tampão” proporcionais entre 

50,4% e 66%. Essas quadras tem uma implantação com 

uma via interna perimetral que dá acesso aos 

estacionamentos e aos edifícios e, a partir dessa via 

localizada a cerca de 12m em cada uma das quadras, está 

locada também uma área destinada a lazer junto à borda. 

Para dentro do lote é que estão implantados os edifícios. 

Na amostra do Jardim Goiás, são 7 quadras com 

taxas entre 59,34% e 86,63%. Com exceção de um 

condomínio e do Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON), 

as outras quadras são ocupadas por atividades comerciais. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0 10 20 30 40 50 60 70

Série1 Série2 Série3 Série4 Série5
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A quadra do Shopping Flamboyant tem “zona tampão” 

relativa de 69,36%, a da loja Tend Tudo 71,78% e a 

quadra Carrefour/Decathlon 78,37%. A “zona tampão” é 

majoritariamente ocupada por áreas destinadas a 

estacionamento e circulação de veículos, carga e descarga 

e algumas faixas de jardins que normalmente criam um 

anteparo, de maneira a favorecer o isolamento do edifício.  

Os menores índices proporcionais na amostra 

foram encontrados em quadras ocupadas por habitação 

coletiva, sendo que boa parte da geração recente 

correspondente ao boom imobiliário, bastante relevante na 

região. Num quarteirão ocupado por um grupo pioneiro de 

edifícios, a “zona tampão” chega a 60%, contrariando o 

padrão dominante para o mesmo uso279.  

Na amostra do Jardins do Cerrado, há uma 

presença significativa da “zona tampão”. Essa 

característica é fruto da implantação dos edifícios proposta 

para a área. Há dois tipos de implantação básicos nas 

habitações unifamiliares e nas sobrepostas. Nas habitações 

unifamiliares, estas se voltam para uma via interna ao 

quarteirão e dão as costas para a via pública. O intervalo 

entre a edificação e a via pública, correspondente ao que 

seria o afastamento frontal, é ocupado como área de fundo 

das moradias. Nesses quarteirões, as “zonas tampão” 

proporcionais estão entre 30% e 35%. Nas habitações 

sobrepostas, há uma via interna de contorno que dá acesso 

às vagas de estacionamento. Para essa via, estão virados 

os blocos de habitação, gerando um afastamento da via 

                                                           
279 É interessante ressaltar que a região foi ocupada muito rapidamente. Há dez ou 15 anos, havia muitas áreas desocupadas 

e o custo do terreno era bem mais baixo. Provavelmente, esse primeiro enclave residencial, ao se instalar na região, precisou 

reforçar suas estratégias de separação do entorno ainda bastante inóspito para criar uma localização adequada que atraísse 

novos moradores. Atualmente , com terrenos mais caros, os afastamentos adotados são apenas os obrigatórios.  
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ainda maior. Nessas quadras, a “zona tampão” 

proporcional chega a índices de 50% e até 65%. 

 

Figura 206 – Material publicitário imobiliário do Jardins do Cerrado 7. 
Fonte: Rizzo Imóveis  

 

Na amostra do Jardins Valência, o próprio 

condomínio Jardins Valência, que corresponde a um grão, 

possui uma “zona tampão” de 140 mil metros quadrados, 

sendo esse quantitativo o maior dentre todas as áreas 

analisadas. Entretanto, como a área total do grão é grande 

(correspondendo a todo o condomínio), o percentual 

relativo fica em 30%. 



379 

No Setor Oeste, as “zonas tampão” proporcionais 

por quarteirão têm em média 16% e são mais ou menos 

regulares. Foram encontrados índices em torno de 10% em 

quarteirões com intensiva ocupação por comércio voltado 

para a rua (em especial na área de influência da Avenida 

Assis Chateaubriand, importante via comercial que corta a 

amostra). Os índices mais altos (23%, 24% e 30%) foram 

encontrados em quadras com algumas das seguintes 

características: edifícios de apartamentos para classes de 

renda média-alta, com áreas internas mais generosas 

(anteriores ao boom), quadra com supermercado e hospital 

(de construção recente e grandes áreas para 

estacionamento) e quarteirão com diversas clínicas e vários 

lotes destinados a estacionamento.  

Na amostra Negrão de Lima, a “zona tampão” 

proporcional média é mais baixa. Nas áreas ocupadas por 

residências unifamiliares tradicionais, a ocupação chega a 

100% do terreno. Nessa amostra, as “zonas tampão” 

proporcionais oscilam entre 9% e 13%. Os índices mais 

altos encontram-se nos condomínios verticais da “primeira 

geração”, compostos por edifícios de quatro pavimentos 

arranjados em grandes lotes com vagas de garagem no 

térreo e faixas ajardinadas. Nestes condomínios verticais, 

os índices chegam a 37% e 41%. No entanto, nos 

condomínios verticais recentes, correspondentes ao 

período do boom, os índices ficam pouco acima da média 

para a amostra: 16%, 17% e 23%. A “zona tampão” 

restringe-se às exigências legais, hajam vistas as pressões 

por redução de custos, além de áreas destinadas às 

garagens cobertas no nível térreo ou no subsolo. É relevante 

o fato de que a “zona tampão” nos enclaves assume um 

papel de grande importância para os negócios, propiciando 

o isolamento da edificação e provendo área de 

estacionamento e circulação de veículos. 
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AMOSTRA 1 | SETOR OESTE 

 

“ZONA TAMPÃO” 

 

 

 

 
 

LEGENDA 

 
 

Mapa 32 – Mapa de “zona tampão” da amostra 
do Setor Oeste. 

Fonte: Arquivo da autora, 2018. 

AMOSTRA 2 | SETOR NEGRÃO 

DE LIMA 

 

“ZONA TAMPÃO” 
 
 
 
 
 
 

LEGENDA 
 

 
Mapa 33 – Mapa de “zona tampão” da amostra 

do Setor Negrão de Lima. 
Fonte: Arquivo da autora, 2018. 

Figura 207 – Afastamento frontal edifício Setor Oeste.  
Fonte:  Arquivo da autora, 2017. 
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 AMOSTRA 3 | RESIDENCIAL 

JARDINS DO CERRADO 7 

 

“ZONA TAMPÃO” 
 
 
 
 
 
 

LEGENDA 

 
 

Mapa 34 – Mapa de “zona tampão” da 
amostra do Residencial Jardins do Cerrado 7. 

Fonte: Arquivo da autora, 2018. 

AMOSTRA 4 | JARDINS 

VALÊNCIA 

 

“ZONA TAMPÃO” 
 
 
 
 
 
 

LEGENDA 

 
 

Mapa 35 – Mapa de “zona tampão” da 
amostra do loteamento fechado Jardins 

Valência.  
Fonte: Arquivo da autora, 2018. 

AMOSTRA 5 | JARDIM GOIÁS 

 

“ZONA TAMPÃO” 
 
 
 
 
 
 
 

LEGENDA 

 
 

Mapa 36 - Mapa de “zona tampão” da 
amostra do Jardim Goiás.  

Fonte: Arquivo da autora, 2018. 
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Figura 208 – Garagem no 
alinhamento Negrão de 

Lima. 
Fonte: Arquivo da autora, 

2016. 

Figura 209 – Via interna 
quarteirão Jardins do 

Cerrado 7. 
Fonte: Arquivo da autora, 

2015. 
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Figura 210 – “Zona tampão” Jardins Valência,  
Fonte: Arquivo da autora, 2017. 

Figura 211 – Zona tampão Jardim Goiás. 
Fonte: Acervo da autora, 2018. 



384 

4.5.5.3 PONTOS DE ATIVAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO 

 

Tem uma importância crucial o espaço em volta da porta 

da frente, o lugar onde a casa termina e onde começa o 

espaço da rua. (HERTZBERGER, 1999, p. 60) 

 

Para avaliar a permeabilidade ao acesso de 

pedestres nas amostras, utilizou-se uma razão entre o 

perímetro da quadra e o número de acessos que será 

chamado “intervalo entre acessos”. Posteriormente, as 

quadras foram classificadas segundo a dimensão deste 

intervalo. As categorias utilizadas na análise foram: 

intervalo entre acessos menor que 10m, entre 11 e 20m, 

entre 21 a 50m, entre 100 a 300m, entre 300 e 500m e, 

por fim, intervalos entre acessos superiores a 500m. 

As faixas de até 20m são as predominantes em 

áreas de ocupação unifamiliar com lotes de 12m de frente, 

por exemplo. Quadras com intervalos de até 20m foram 

consideradas permeáveis. Quadras com intervalos entre 

21m e 100m foram consideradas intermediárias e quadras 

com intervalos superiores a 100m foram consideradas 

impermeáveis280. No gráfico 23, tem-se a distribuição das 

quadras por tamanho do intervalo entre acessos.  

 

 

                                                           
280 Apresentam menos de um acesso por face de quarteirão se considerado um quarteirão de 100 m de lado.  

Figura 212 – Habitação unifamiliar 
Setor Oeste. 

Fonte: Arquivo da autora, 2017. 
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Gráfico 21 - Quadras analisadas considerando o tamanho do intervalo entre acessos de pedestre em metros 

Fonte: Elaboração da autora, 2018.  

 

 

Os dois pontos que se apresentam claramente 

destacados referem-se aos dois loteamentos fechados 

localizados na amostra Jardins Valência. Eles apresentam 

intervalos entre acessos de 856m e 1483m. Num patamar 

intermediário, encontra-se a totalidade das quadras do 

Jardins do Cerrado, onde os intervalos entre acessos são 

todos altos e oscilam entre 176m e 587m por acesso. Com 

larguras padronizadas (54m), todas as quadras do Jardins 

do Cerrado têm um único acesso por uma guarita de 

controle. A variação dos intervalos por acesso, nessa 

amostra, se refere a uma variação no comprimento da 

quadra. Os outros pontos em destaque no gráfico 23 se 

referem, no Jardim Goiás, às quadras ocupadas pelo 

shopping, hipermercados e grandes plantas varejistas, com 

valores de intervalo entre acessos entre 232m e 408m.  

Nas tabelas 17 e 18 apresentam-se os dados 

relativos ao perímetro do quarteirão inserido em cada um 

dos intervalos nas diversas amostras. No primeiro, os 

dados estão apresentados em metros, relacionando-se ao 

perímetro das quadras com tais intervalos, e, no segundo, 
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encontra-se o percentual do perímetro total das quadras em 

cada categoria. Na amostra de referência, a categoria de 

11m a 20m de intervalo entre acessos é majoritária com 

55% do perímetro dos quarteirões na amostra. Nessas 

quadras, encontram-se residências unifamiliares, edifícios 

de apartamentos, comércio e serviços. Há uma significativa 

presença de intervalos entre acessos menores que 10m, 

correspondendo, em especial, a quadras com presença 

intensiva de comércio e serviços. No conjunto, elas 

totalizam 1.918m ou 11% do total.  

Somadas, as categorias consideradas permeáveis 

totalizam 11.222,80m ou 66% do perímetro das quadras 

da amostra. O restante se encontra nos patamares 

considerados intermediários281 e totalizam 5.924,10m ou 

44% da amostra. Os intervalos entre acessos são 

particularmente altos em quadras que concentram um 

certo número de edifícios destinados a estratos de renda 

mais altos, que contam com uma área generosa de terreno, 

onde são instalados os equipamentos de lazer e, para isso, 

lançam mão de processos de remembramento. É relevante 

notar que essas empenas mais permeáveis e o movimento 

decorrente no espaço público são capazes de nutrir 

inclusive entornos em que haja superfícies mais 

impermeáveis, da mesma forma que longas empenas sem 

acesso são capazes de desvitalizar entornos com certa 

porosidade.  

No Setor Negrão de Lima, a categoria de 11 a 20m 

também é majoritária, embora o percentual seja bem mais 

baixo, 37%. As quadras com intervalos menores que 10m 

somam 10% ou 2.079m, o que é significativo. Essas 

quadras são compostas de estabelecimentos de comércio e 

serviços e habitação unifamiliar. Somadas, as categorias 

permeáveis chegam a quase metade do perímetro, com 

                                                           
281 De 20 a 100 metros de intervalo entre acessos. 
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47%, e as categorias intermediárias somam 43% da 

amostra. No Jardins do Cerrado, inexistem as categorias 

consideradas permeáveis ou intermediárias. No Jardins 

Valência e no Jardim Goiás também inexistem quadras 

classificadas como permeáveis. No estrato intermediário, 

aparecem: 24% do perímetro no Jardins Valência, 

totalizando 1.534m e 45% do Jardim Goiás, totalizando 

4.331m.  

Na tabela 19, foram isolados os quarteirões cujo 

perímetro foi considerado impermeável, ou seja, os 

quarteirões com intervalos entre acessos maiores que 

100m. No Setor Oeste, eles são inexistentes. No Negrão de 

Lima, o quantitativo é expressivo com um percentual de 

20%, boa parte deles composto pelos muros de 

condomínios-clube da geração recente, embora haja 

condomínios mais antigos também. Essa taxa sobe mais 

expressivamente no Jardim Goiás e no Jardins Valência 

para 55% e 75% - respectivamente - e corresponde à 

totalidade das quadras do Jardins do Cerrado. Essas 

empenas impermeáveis ao acesso totalizam 29.976,70m, 

caso seja considerado o conjunto das amostras, resultando  

num percentual de 42% do total. 

 

 
 

St Oeste St. Negrão de 
Lima 

Jds Cerrado Jds Valência Jd Goiás Total 

<10 m 1.918,50 2.179,70 0,00 0,00 0,00 4.098,20 

11 a 20 m 9.304,30 8.422,00 0,00 0,00 0,00 17.726,30 

21 a 50 m 5.224,30 5.676,40 0,00 1.334,00 1.532,30 13.767,00 

51 a 100 m 599,80 1.645,80 0,00 200,00 2.798,90 5.244,50 

101 a 300 m  0,00 2.487,90 5628,40 0,00 2.693,70 10.810,00 

301 a 500 m 0,00 2.095,30 7.200,00 0,00 399,00 9.694,30 

>500 m 0,00 0,00 2.254,70 4.676,80 2.227,20 9.158,70 

 17.046,90 22.507,10 15.083,10 6.210,80 9.651,10 70.499,00 

 
Fonte: Elaboração da autora, 2018.  

 

 

 

Tabela 21 – Intervalos entre pontos de acesso organizados em categorias. Perímetro dos quarteirões enquadrados em 
cada uma das categorias (em metros).   

 

Tabela 22 – Intervalos entre pontos de acesso organizados em categorias. Perímetro das quadras enquadrados em 
cada uma das categorias em relação ao perímetro total das quadras (em %).   
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St Oeste (%) St. Negrão de 
Lima (%) 

Jds Cerrado 
(%) 

Jds Valência 
(%) 

Jd Goiás (%) Total (%) 

<10 m 11 10 0 0 0 6 

11 a 20 m 55 37 0 0 0 25 

21 a 50 m 30 25 0 21 16 20 

51 a 100 m 4 7 0 3 29 7 

101 a 300 m 0 11 38 0 28 15 

301 a 500 m 0 9 48 0 4 14 

>500 m 0 0 15 75 23 13 

 100 100 100 100 100 100 

 
Fonte: Elaboração da autora, 2018. 

  

 

 Oeste St. Negrão de 
Lima 

Jds Cerrado Jds Valência Jd Goiás Total 

Perímetro 
impermeável 
(m) 
 

0 4.586,20 15.376,90 4.696,80 5.316,80 29.976,70 

Perímetro 
total (m) 

17.046,80 22.507,40 15.376,90 6.302,60 9.650,00 70.883,70 

% 0 20,4 100,0 74,5 55,0 42,0 

 
Fonte: Elaboração da autora 

 

 

 

 

 

Figura 213 – Fachada cega 
condomínino-clube Negrão de Lima. 

Fonte: Arquivo da autora, 2016. 

Tabela 23 – Perímetros impermeáveis por amostra (intervalos entre acessos maiores que 100 metros). 
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AMOSTRA 1 | SETOR 

OESTE 

 

PONTOS DE ATIVAÇÃO 

DO ESPAÇO PÚBLICO 

 

 

 

 

 

 

 
 

LEGENDA 

 
Mapa 37 - Mapa dos pontos de 
acesso de pedestre da amostra 

do Setor Oeste.  
Fonte: Arquivo da autora, 2018.  

Figura 214 – Fachadas cegas no Jardins do Cerrado 7. 
Fonte: Arquivoo da autora, 2015. 
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AMOSTRA 2 | SETOR 

NEGRÃO DE LIMA 

 

PONTOS DE ATIVAÇÃO 

DO ESPAÇO PÚBLICO 

 

 

 

 

 
 

 

 

LEGENDA 

 
 

Mapa 38 - Mapa dos pontos de 

acessos de pedestre da amostra 

do Setor Negrão de Lima. 

Fonte: Arquivo da autora, 2018. 

AMOSTRA 3 | 

RESIDENCIAL 

JARDINS DO 

CERRADO 7 

 

PONTOS DE ATIVAÇÃO 

DO ESPAÇO PÚBLICO 

 

 

 

 
 

LEGENDA 

 
Mapa 39 - Mapa dos pontos de 

acessos de pedestre da amostra 

do Residencial Jardins do 

Cerrado 7. 

Fonte: Arquivo da autora, 2018. 
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AMOSTRA 4 | 

JARDINS VALÊNCIA 

 

PONTOS DE ATIVAÇÃO 

DO ESPAÇO PÚBLICO 

 

 

 

 

 

 
 

LEGENDA 

 
Mapa 40  - Mapa dos pontos de 

acessos de pedestre da amostra 

do loteamento fechado Jardins 

Valência. 

Fonte: Arquivo da autora, 2018. 

AMOSTRA 5 | JARDIM 

GOIÁS 

 

PONTOS DE ATIVAÇÃO 

DO ESPAÇO PÚBLICO 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

LEGENDA 

 
Mapa 41 - Mapa dos pontos de 

acessos de pedestre da amostra 

do Jardim Goiás. 

Fonte: Arquivo da autora, 2018. 
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Figura 215 – Muros de vedação Jardins Valência. 
Fonte: Arquivo da autora, 2017. 

Figura 216 – Grade de fechamento Carrefour Jardim Goiás. 
Fonte: Arquivo da autora, 2015. 
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4.5.5.4 INTEGRAÇÃO VISUAL 

 

Para avaliar a integração visual entre o espaço 

público e o espaço privado, foi realizada uma classificação 

das superfícies limítrofes entre ambos, fossem elas muros 

ou empenas dos edifícios. Essa classificação utilizou-se das 

tipologias: transparente, semitransparente e opaca. Essas 

superfícies foram quantificadas e, depois, calculados os 

percentuais sobre o conjunto do perímetro do quarteirão. O 

gráfico 24 indica a variação do percentual de opacidade do 

perímetro das quadras, nas cinco amostras estudadas. 

Como se pode perceber pelo gráfico, a lógica de 

distribuição dos diversos tipos entre as amostras não é 

clara, como ocorre com outras variáveis.  

Junto ao limite inferior (0% opaca) e superior 

(100% opaca) do gráfico, pode ser identificada uma 

recorrência de quadras localizadas na amostra do Jardins 

do Cerrado. A lógica por trás dessa opção por uma ou outra, 

na amostra, tem motivações mais claras do que em outras 

amostras. Na amostra do Jardins do Cerrado foram 

instalados pequenos condomínios fechados em cada uma 

das quadras. Eles foram implantados com duas tipologias 

de implantação básicas: no primeiro tipo, uma via 

perimetral interna distribui o tráfego motorizado para as 

garagens e para o acesso aos edifícios; no segundo tipo, 

uma via central distribui o tráfego motorizado e a circulação 

de acesso às moradias. 

Nos casos em que há uma via perimetral, ela 

permite um grande afastamento das edificações com 

relação à via pública, de cerca de 12m. Nesses casos, os 

moradores puderam optar por uma variedade de tipos de 

fechamento, dado que as habitações já se encontravam 

suficientemente isoladas. Alguns condomínios optaram por 
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grades282 e figuram entre as quadras integralmente 

transparentes (na parte inferior do gráfico). No caso em que 

os edifícios foram implantados voltados para uma via no 

eixo da quadra, as áreas junto à via pública se converteram 

em quintais das casas. Nesse tipo de quadra, os 

condomínios optaram por vedações inteiramente cegas e 

as quadras figuram entre as totalmente opacas (na parte 

superior do gráfico).  

 
Gráfico 22 –  Quadras, segundo percentual de opacidade nas 5 amostras  

Fonte: Elaboração da autora, 2018. 

 

Devido à complexidade de se analisar esses dados, 

utilizou-se o recurso de avaliar em separado as condições 

extremas. Na tabela 20, foram organizados os dados 

relativos às quadras com índice de opacidade superior a 

75%, aqui consideradas “quadras fortemente opacas” e,   

na tabela 21, os dados relativos às “quadras fortemente 

transparentes”, com índices de transparência maiores que 

75%.  

 

                                                           
282 Segundo afirmou um morador, em conversa informal, a construtora entregou todos os condomínios fechados por 

alambrado. Posteriormente, os moradores, por meio dos condomínios, foram substituindo o alambrado por cercamentos 

mais sólidos. Esses cercamentos variam entre muros completamente cegos, grades completamente transparentes e 

superfícies mistas (muretas de cerca de 1,20m e grades acima das muretas). 
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 St. Oeste St Negrão de 
Lima 

Jds Cerrado Jds Valência Jd Goiás 

Perímetro 
fortemente 
opaco (m) 
 

2.445,60 10.274,20 7.231,80 3.747,00 1.259,90 

Perímetro total 
(m) 
 

16.980,30 22.310,30 15.576,6 6.302,00 10.223,50 

Percentual 14,4 46,0 46,4 59,4 12,3 

Fonte: Elaboração da autora 
 

 

 

 St. Oeste St Negrão de 
Lima 

Jds Cerrado Jds Valência Jd Goiás 

Perímetro 
fortemente 
transparente 
(m) 
 

0,00 433,60 3611,90 0,00 2121,80 

Perímetro total 
(m) 
 

16.980,30 22.310,30 15.576,6 6.302,00 10.223,50 

Percentual 0,0 1,9 23,2 0,0 20,7 

Fonte: Elaboração da autora 

 

Segundo essa análise, a amostra Jardins do 

Cerrado apresentou a segunda maior proporção de 

superfícies fortemente opacas no conjunto das amostras, 

exibindo, ao mesmo tempo, o melhor resultado entre as 

quadras fortemente transparentes. As quadras fortemente 

opacas perfazem um total de 7.231,80m ou 46,4% do 

perímetro das quadras no conjunto da amostra. As 

fortemente transparentes somaram 3.611m ou 23,3% do 

perímetro do conjunto da amostra. 

Nas demais áreas, as dinâmicas, como já 

mencionado, não são tão claras. Na amostra do Setor 

Oeste, no conjunto das quadras fortemente opacas,  

figuram quadras que abrigam serviços (clínicas médicas e 

dentárias, escritórios de advocacia, construtoras, 

imobiliárias, contadores, etc), quadras que concentram 

edifícios de habitação coletiva voltados para estratos de 

Tabela 24:Comprimento do perímetro fortemente opaco (m), comprimento total do perímetro das quadras (m) na 
amostra e percentual 

 

Tabela 25:Comprimento do perímetro fortemente transparente (m), comprimento total do perímetro das quadras na 
amostra e percentual 
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classe média alta285, edifícios de habitação coletiva 

voltados para estratos de renda média e habitação 

unifamiliar. No total, essas quadras somaram 2.445,60m 

perfazendo 14,4% do conjunto da amostra. Não há 

quadras fortemente transparentes na amostra do Setor 

Oeste, mesmo porque, o maior índice para a amostra foi de 

41,8%.  

Na amostra do Negrão de Lima, também foi 

encontrada uma grande variação nas tipologias de quadras 

fortemente opacas: algumas delas pertencem a áreas 

ocupadas irregularmente por famílias de baixa renda; 

outras são ocupadas integralmente por habitação 

unifamiliar; há aquelas que alocam serviços; e várias são 

ocupadas por condomínios-clube da geração do boom 

imobiliário. No conjunto, essas quadras somaram 

10.274,20m, o que resultou num índice bastante alto, de 

modo que 46% do conjunto do perímetro das quadras na 

amostra é fortemente opaco. Ao analisar as quadras 

fortemente transparentes na amostra, encontrou-se apenas 

uma, ocupada por um condomínio vertical pertencente à 

geração anterior ao boom. Esse condomínio conta com uma 

“zona tampão” percentual de 41,2%. Essa característica 

permite um grande afastamento do espaço público 

conferindo-lhe privacidade, mesmo com o uso de uma 

vedação completamente permeável à vista. 

Na amostra do Jardins Valência, composta quase 

integralmente por dois condomínios fechados, o percentual 

de quadras fortemente opacas é de 59,4%. Embora se 

pudesse esperar por resultados mais altos nessas 

condições, a adoção de partes do muro transparentes por 

parte de um dos condomínios baixou o índice. Essas áreas 

transparentes no muro são mediadas por um afastamento 

                                                           
285 Nestes casos fica claro um maior consumo de área de terreno por equipamentos de lazer e esporte. Em geral se utilizam 

de dois ou mais lotes.  
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grande até a moradia. Normalmente, essa faixa é composta 

por uma via de contorno e uma faixa ajardinada. Ainda 

assim, não foram encontradas quadras fortemente 

transparentes nessa amostra. 

Na amostra do Jardim Goiás as superfícies 

fortemente opacas corresponderam a 12% do conjunto, 

sendo este último o percentual mais baixo entre as 

amostras. Entre elas, tem-se: quadra ocupada por 

condomínio vertical, da geração anterior ao boom; quadra 

ocupada por uma concessionária de veículos; e uma 

quadra ocupada por edifícios de apartamento da geração 

recente. A amostra apresentou um índice alto de quadras 

fortemente transparentes, 20,7% inferior apenas ao 

Jardins do Cerrado. Boa parte desse percentual é composto 

pela quadra que abriga o shopping center, com 1624m de 

perímetro e que, sozinho, responde por 15,88% do 

somatório dos perímetros na amostra. Também, neste 

caso, a “zona tampão” pode explicar uma “atitude mais 

aberta” ao espaço público. O percentual de “zona tampão” 

na quadra do shopping é de 69,4%. 

Figura 217 – Fechamento 
semitransparente em edifício do Setor 

Oeste.  
Fonte: Arquivo da autora, 2017. 
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Figura 218 – Vedação de condomínio de edifícios Setor Negrão de Lima. 
Fonte: Arquivo da autora, 2016. 

Figura 219 – Fechamento com grade Jardins do Cerrado 7.  
Fonte: Arquivo da autora, 2015. 
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AMOSTRA 1 | SETOR 

OESTE 

 

INTEGRAÇÃO VISUAL: 

OPACA 

 
 

 

 

 

 

 

 

LEGENDA 

 
 

Mapa 42 - Mapa de integração 

visual com destaque das bordas 

opacas da amostra do Setor 

Oeste. 

Fonte: Arquivo da autora, 2018. 

Figura 220 – Alternância opaca e transparente no Jardins Valência. 
Fonte: Arquivo da autora, 2017. 
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AMOSTRA 2 | SETOR 

NEGRÃO DE LIMA 

 

INTEGRAÇÃO VISUAL: 

OPACA 

 

 

 

 

 

 
 

LEGENDA 

 
 

Mapa 43 - Mapa de integração 

visual com detaque das bordas 

opacas da amostra do Setor 

Negrão de Lima. 

Fonte: Arquivo da autora, 2018. 

AMOSTRA 3 | 

RESIDENCIAL 

JARDINS DO 

CERRADO 7 

 

INTEGRAÇÃO VISUAL: 

OPACA 
 

 

 

 

LEGENDA 

 
 

Mapa 44 - Mapa de integração 

visual com destaque das bordas 

opacas da amostra do 

Residencial Jardins do Cerrado 

7. 

Fonte: Arquivo da autora, 2018. 
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AMOSTRA 4 | 

JARDINS VALÊNCIA 

 

INTEGRAÇÃO  VISUAL: 

OPACA 

 

 

 

 

 
 

LEGENDA 

 
 

Mapa 45 - Mapa de integração 

visual com destaque das bordas 

opacas da amostra do 

loteamento fechado do Jardins 

Valência. 

Fonte: Arquivo da autora, 2018. 

AMOSTRA 5 | JARDIM 

GOIÁS 

 

INTEGRAÇÃO VISUAL: 

OPACA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGENDA 

 
 

Mapa 46 - Mapa de integração 

visual com destaque das bordas 

opacas da amostra do Jardim 

Goiás. 

Fonte: Arquivo da autora, 2018. 
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Figura 221 – Vedação transparente no Jardim Goiás.  
Fonte: Arquivo da autora, 2015. 
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AMOSTRA 1 | SETOR 

OESTE 

 

INTEGRAÇÃO VISUAL: 
TRANSPARENTE E 

SEMITRANSPARENTE 

 

 

 

 

 

 

 

LEGENDA 

 
 

Mapa 47 - Mapa de integração 

visual com destaque das bordas 

transparentes e semitransparente 

da amostra do Setor Oeste. 

Fonte: Arquivo da autora, 2018. 
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AMOSTRA 2 | SETOR 

NEGRÃO DE LIMA 

 

INTEGRAÇÃO VISUAL:  
TRANSPARENTE E 

SEMITRANSPARENTE 

 

 

 

 

 

 

 
LEGENDA 

 
 

Mapa 48 - Mapa de integração  
visual com destaque das bordas 

transparentes e 
semitransparentes do Setor 

Negrão de Lima. 
 Fonte: Arquivo da autora, 

2018. 

AMOSTRA 3 | 

RESIDENCIAL 

JARDINS DO 

CERRADO 7 

 

INTEGRAÇÃO VISUAL: 
TRANSPARENTE E 

SEMITRANSPARENTE 

 

 

 

 

LEGENDA 

 
 

Mapa 49 - Mapa de integração 
visual com destaque das bordas 

transparentes e 
semitransparentes do 

Residencial Jardins do Cerrado 
7. 

Fonte: Arquivo da autora, 2018. 
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AMOSTRA 4 | 

JARDINS VALÊNCIA 

 

INTEGRAÇÃO VISUAL: 
TRANSPARENTE E 

SEMITRANSPARENTE 

 

 

 

 

 

 

 
LEGENDA 

 
 

Mapa 50 - Mapa de integração 
visual com destaque das bordas 

transparente e 
semitransparentes do 

loteamento fechado Jardins 
Valência. 

Fonte: Arquivo da autora, 2018. 

AMOSTRA 5 | JARDIM 

GOIÁS 

 

INTEGRAÇÃO VISUAL: 
TRANSPARENTE E 

SEMITRANSPARENTE 

 

 
 
 
 
 
 
 

LEGENDA 

 
 

Mapa 51 - Mapa de integração 
visual com destaque das bordas 

transparentes e 
semitransparentes do Jardim 

Goiás. 
Fonte: Arquivo da autora, 2018. 
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4.5.5.5 USOS NA BORDA 

 

Com relação à qualidade da interface público 

privado foi levantado um conjunto de dados referente ao 

tipo de atividade exercida na borda do espaço privado, 

considerando, nesse caso, uma faixa de cinco metros para 

dentro da parcela. Essas áreas foram classificadas em 

ativas, semiativas, inativas, guarda e circulação de veículos 

e ativas comerciais.  

O gráfico 26 se refere aos percentuais do perímetro 

da quadra com bordas ocupadas por usos ativos e ativos 

comerciais, somados. Entre os usos ativos não comerciais 

foram considerados: três metros no entorno de cada acesso 

de pedestre; áreas de estar; áreas de descanso; e lazer e 

esporte articulados ao espaço público (ainda que cobertos). 

Também foram consideradas ativas as áreas que 

comportam portarias com porteiros. As áreas comerciais 

ativas consideraram o conjunto da fachada da loja. As 

quadras das amostras do Jardins do Cerrado, Jardins 

Valência e Jardins Goiás concentram-se na parte inferior 

com valores na maior parte menores. Na parte superior 

encontram-se as quadras referentes às amostras do Setor 

Oeste e Negrão de Lima. O gráfico 27 apresenta os usos 

ativos não comerciais isolados. 
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Nas tabelas 22 e 23, as quadras foram 

classificadas por faixas de intensidade de atividade na 

borda. Foram consideradas quadras com bordas ativas as 

que tivessem percentuais acima de 25% e quadras com 

bordas fortemente ativas as que tivessem percentuais 

acima de 45%. Os dados foram somados e foi calculado o 

percentual com relação à amostra.  

Na amostra do Setor Oeste, foram encontrados 

12.191,50m de borda de quarteirão na condição descrita 

como “ativa”, o equivalente a 71,8% do conjunto do 
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Gráfico 24 – Quarteirões por amostras, segundo percentual da borda ocupado por usos ativos e ativos comerciais. 
Fonte: Elaboração da autora, 2018. 

Gráfico 23 – Quarteirões por amostras, segundo percentual da borda ocupado por usos ativos não comerciais. 
Fonte: Elaboração da autora, 2018. 
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perímetro analisado na amostra. Na amostra Negrão de 

Lima, esse percentual cai significativamente para 29,8%. 

Na amostra do Jardins do Cerrado, 8,4% das quadras 

foram consideradas ativas. Na amostra do Jardins 

Valência, nenhuma quadra chega a ter 25% de uso ativo 

na borda. Na amostra do Jardim Goiás, apenas 684,70m 

foram considerados ativos, o que equivale a 6,7% da 

amostra. Na análise de bordas de quadras fortemente 

ativas, apresentadas na tabela 23, os resultados são 

claramente favoráveis à amostra do Setor Oeste, devido a 

sua importante vocação comercial. Importa ressaltar que 

nas amostras do Jardins do Cerrado, Jardins Valência e 

Jardim Goiás inexistem bordas fortemente ativas. 

Na amostra Jardins do Cerrado, existem três 

quadras com índice de atividade acima de 25%. Nos 

condomínios do Jardins do Cerrado, há uma pequena área 

de lazer interna, com quadra, playground e churrasqueira. 

Normalmente localizada junto ao alinhamento, essas áreas 

foram consideradas bordas ativas. No caso das três 

quadras citadas, tratam-se de quadras com perímetros 

pequenos, o que fez com que o índice de atividade subisse. 

Na amostra do Jardim Goiás, duas quadras atingiram o 

índice para serem consideradas ativas. Tratam-se das 

quadras do Centro Cultural Oscar Niemeyer286 e de uma 

quadra ocupada por atividades de comércio e serviço. 

Na amostra do Negrão de Lima, 21 quadras foram 

consideradas ativas e, destas, cinco fortemente ativase 

com expressiva presença de comércio. Entre as ativas, há 

comércio e serviços, mas, nesses casos diluídas entre 

habitações unifamiliares e coletivas. Uma das quadras 

ativas abriga um único condomínio vertical em que, o 

trecho considerado ativo se refere às áreas de convivência 

do condomínio. 

                                                           
286 Embora tenha sido considerada ativa, a borda do Centro Cultural Oscar Niemeyer é usada apenas ocasionalmente. 
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 St. Oeste St Negrão de 
Lima 

Jds Cerrado Jds Valência Jd Goiás 

Perímetro uso 
ativo (m)287 
 

12.191,50 6.658,70 1.309,6 0,00 684,7 

Perímetro total 
(m) 
 

16.980,30 22.310,30 15.576,6 6.302,00 10.223,50 

Percentual 71,8 29,8 8,4 0,0 6,7 

Fonte: Elaboração da autora  

 

 

 

 

 St. Oeste St Negrão de 
Lima 

Jds Cerrado Jds Valência Jd Goiás 

Perímetro uso 
fortemente ativo 

(m)288 
 

8297,30 1.949,20 0,00 0,00 0,00 

Perímetro total 
(m) 
 

16.980,30 22.310,30 15.576,6 6.302,00 10.223,50 

Percentual 48,9 8,7 0,0 0,0 0,0 

Fonte: Elaboração da autora 

 

Na amostra do Setor Oeste, todas as quadras 

consideradas ativas ou fortemente ativas (32 quadras) 

possuem estabelecimentos comerciais e de serviços. Das 

fortemente ativas, oito são integralmente ocupadas por 

estabelecimentos de comércio e serviço. Nas outras, há 

habitação unifamiliar e coletiva em quantidades menores. 

Na faixa entre 25% e 45%, as quadras abrigam, além de 

estabelecimentos comerciais e de serviços, uma 

quantidade maior de habitação. 

 

 

 

 

 

                                                           
287 Para classificar as quadras como ativas não comerciais foram considerados percentuais superiores a 25%. 
288 Para classificar as quadras como fortemente ativas foram considerados percentuais superiores a 45% 

Tabela 26: Comprimento do perímetro quadras com uso ativo (m), comprimento total do perímetro das quadras na 
amostra e percentual. 

Tabela 27: Comprimento do perímetro quadras com uso fortemente ativo (m), comprimento total do perímetro das 
quadras (m) na amostra e percentual  
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AMOSTRA 1 | SETOR 

OESTE 

 

USOS NA BORDA: 

ATIVO E COMERCIAL 

ATIVO 

 
 

 

 

 

LEGENDA 

 
 

Mapa 52 - Mapa com destaque 

dos usos ativos  e comerciais 

ativos nas bordas dos quarteirões 

da amostra do Setor Oeste. 

Fonte: Arquivo da autora, 2018. 

Figura 222 – Comércio com vagas no afastamento frontal no Setor Oeste. Fonte: Arquivo da autora, 2017. 
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AMOSTRA 2 | SETOR 

NEGRÃO DE LIMA 

 

USOS NA BORDA: 

ATIVO E COMERCIAL 

ATIVO 

 

 

 

 
 

LEGENDA 

 
 

Mapa 53 - Mapa com destaque 

dos usos ativos e comerciais 

ativos nas bordas dos quarteirões 

do Setor Negrão de Lima. 

Fonte: Arquivo da autora, 2018. 

AMOSTRA 3 | 

RESIDENCIAL 

JARDINS DO 

CERRADO 7 

 

USOS NA BORDA: 

ATIVO E COMERCIAL 

ATIVO 

 
 

LEGENDA 

 
 

Mapa 54 - Mapa com destaque 

dos usos ativos nas bordas dos 

quarteirões da amostra do 

Residencial Jardins do Cerrado 

7. 

Fonte: Arquivo da autora, 2018. 
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AMOSTRA 4 | 

JARDINS VALÊNCIA 

 

USOS NA BORDA: 

ATIVO E COMERCIAL 

ATIVO 

 

 

 

 
 

LEGENDA 

 
 

Mapa 55 - Mapa com destaque 

dos usos ativos nas bordas dos 

quarteirões do loteamento 

fechado Jardins Valência. 

Fonte: Arquivo da autora, 2018. 

AMOSTRA 5 | JARDIM 

GOIÁS 

 

USOS NA BORDA: 

ATIVO E COMERCIAL 

ATIVO  

 

 

 

 
LEGENDA 

 
 

Mapa 56 - Mapa com destaque 

dos usos ativos e comerciais 

ativos nas bordas dos quarteirões 

da amostra do Jardim Goiás.  

Fonte: Arquivo da autora, 2018. 
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Figura 223 – Área de estar na borda Jardins do Cerrado 7. Fonte: Arquivo da autora, 2015. 

AMOSTRA 1 | SETOR 

OESTE 

 

USOS NA BORDA: 

SEMIATIVO E INATIVO 
 

 

 

 

 

 

LEGENDA 

 
 

Mapa 58 - Mapa com destaque 

dos usos semiativos e inativos 

nas bordas dos quarteirões da 

amostra do Setor Oeste. 

Fonte: Arquivo da autora, 2018. 
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AMOSTRA 2 | SETOR 

NEGRÃO DE LIMA 

 

USOS NA BORDA: 

SEMIATIVO E INATIVO 
 

 

 

 

 

LEGENDA 

 
 

Mapa 58 - Mapa com destaque 

dos usos semiativos e inativos 

nas bordas dos quarteirões da 

amostra do Setor Negrão de 

Lima. 

Fonte: Arquivo da autora, 2018. 

AMOSTRA 3 | 

RESIDENCIAL 

JARDINS DO 

CERRADO 7 

 

USOS NA BORDA: 

SEMIATIVO E INATIVO 
 

 

 

LEGENDA 

 
 

Mapa 59 - Mapa com destaque 

dos usos semiativos e inativos 

nas bordas dos quarteirões da 

amostra do Residencial Jardins 

do Cerrado 7. 

Fonte: Arquivo da autora, 2018. 
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AMOSTRA 4 | 

JARDINS VALÊNCIA 

 

USOS NA BORDA: 

SEMIATIVO E INATIVO 

 

 

 

 
 

LEGENDA 

 
 

Mapa 60 - Mapa com destaque 

dos usos semiativos e inativos 

nas bordas dos quarteirões da 

amostra do loteamento fechado 

Jardins Valência. 

Fonte: Arquivo da autora, 2018. 

AMOSTRA 5 | JARDIM 

GOIÁS 

 

USOS NA BORDA: 

SEMIATIVO E INATIVO 

 

 

 

 
 

 

LEGENDA 

 
 

Mapa 61 - Mapa com destaque 

dos usos semiativos e inativos 

nas bordas dos quarteirões da 

amostra do Jardim Goiás. 

Fonte: Arquivo da autora, 2018. 
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Figura 224 – Uso inativo Jardins Valência. 
Fonte: Arquivo da autora, 2017. 

Figura 225 – Estacionamento na borda Jardim Goiás. Fonte: Arquivo da autora, 2016. 
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4.5.5.6 VEÍCULOS NA BORDA E NA CALÇADA 

 

Para analisar a presença dos veículos no ambiente 

do pedestre, foram analisados dois elementos: a presença 

do automóvel na borda do espaço público, 5m para dentro 

do alinhamento e a presença do automóvel sobre a 

calçada. Sobre as calçadas a presença do automóvel 

costuma ser só de passagem, para o acesso às vagas de 

garagem na borda ou dentro do lote. Entretanto, ainda que 

o veículo não permaneça na calçada ele gera insegurança, 

fazendo com que o pedestre evite esses trechos (CEDEX, 

2009). Assim, sobre a área de borda, ocorrem as 

possibilidades de estacionamento, garagem289, 

circulação e manobra. 

 

Gráfico 25 - Presença do veículo na borda do espaço público. Comprimento dedicado ao veículo comparado ao perímetro 
total.  

Fonte: Elaboração da autora, 2018.  

 

No gráfico 27, estão apresentados o percentual da 

borda de quadra tomado pelos veículos. Foram avaliados 

os percentuais mais expressivos de presença do automóvel 

                                                           
289 A diferença de estacionamento e garagem é que, no estacionamento, a presença do automóvel é transitória e não tem 

usuário definido. Nas garagens, a permanência é longa, com usuários definidos e a maior parte delas possui cobertura.  
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(acima de 50%) e os mais baixos (abaixo de 10%). Na 

amostra do Setor Oeste, existem 14 quadras com 

percentual de borda ocupado por veículos maior que 50% 

(entre 54% e 94%). Todas as quadras estão ocupadas por 

usos comerciais. Na maior parte dos estabelecimentos há 

espaço para estacionamento no espaço equivalente ao 

recuo frontal da edificação. 

Na amostra do Setor Negrão de Lima aparecem 13 

quadras com percentuais acima de 50% (entre 50% e 

86%). Destas, sete são condomínios verticais (boa parte 

deles são da geração do boom) que usam a borda do 

terreno para as garagens. E seis dessas quadras são 

comerciais com vagas de estacionamento sobre o recuo 

frontal. No Jardins do Cerrado 20 quadras têm mais de 

50% da borda destinada a veículos (entre 61% e 98%, 

sendo 18 delas com percentual maior que 90%). Em todos 

os casos, há uma via perimetral no quarteirão que dá 

acesso às garagens e aos edifícios. No Jardins Valência não 

há quadras com índice alto de presença do veículo na 

borda. No Jardim Goiás são três (entre 65% e 98%), as 

quadras do shopping, grande loja e concessionária de 

veículos. 

Duas quadras na amostra Setor Oeste, onde estão 

locados um uso institucional e uma quadra ocupada por 

condomínios verticais - locados em lotes remembrados -, 

têm percentual de borda dedicada ao veículo muito baixo 

(menor que 10%). Na amostra Negrão de Lima são cinco: 

três em ocupações irregulares e dois são condomínios 

verticais. No Jardins do Cerrado cinco quadras têm pouco 

uso de veículo na borda, correspondendo às quadras com 

via de acesso no eixo central. Na amostra do Jardins 

Valência, além dos dois condomínios fechados, três 

quadras possuem baixo índice de veículo na borda, 

tratando-se de quadras com habitações unifamiliares 
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entremeadas por vazios. Na amostra Jardim Goiás, são 

duas: uma abriga um condomínio vertical e outra, o Centro 

Cultural Oscar Niemeyer. 

Quanto à presença de veículos nas calçadas, 

verificou-se na amostra Setor Oeste seis quadras com 

índices altos (entre 56% e 69%), todas ocupadas por 

comércio. Não há índices muito baixos de ocupação da 

calçada por veículos na área. Na amostra Negrão de Lima, 

apenas uma quadra comercial tem alto índice, de 65,2%, 

enquanto vinte quadras têm presença muito baixa de 

veículos na calçada, sendo 13 delas ocupadas por 

condomínios verticais. Na amostra do Jardins do Cerrado, 

todas as quadras têm baixas taxas de ocupação da calçada 

por veículo. Na amostra do Jardins Valência, além dos 

condomínios, três quadras têm presença do veículo muito 

pequena calçada. Na amostra do Jardim Goiás, não 

existem quadras com presença expressiva de veículos nas 

calçadas, mas oito quadras têm presença do veículos na 

calçada entre 0,7% e 8,9%. As quadras do shopping, loja 

Tend Tudo, Carrefour/Decathlon e CCON estão entre as 

quadras com presença muito baixa do veículo na calçada. 

 

 

Gráfico 26 – Quadras por amostra, segundo percentual do perímetro da calçada dedicado ao veículo. Comprimento 
dedicado ao veículo comparado ao perímetro total da quadra.  

Fonte: Elaboração da autora, 2018 
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A baixa presença de veículos na calçada, ainda 

que desejável, atinge índices muito baixos nos enclaves, 

devido às estratégias de controle de acesso. As quadras 

com índices bastante baixos de presença do automóvel na 

calçada foram as que tiveram características de redução do 

número de acessos, o que também não é desejável para a 

caminhabilidade. Um percentual intermediário pode 

representar um equilíbrio entre a segurança do pedestre e 

a presença de atividade na rua.  

 

Tabela 28 – Ocupação por veículos máximas e mínimas na borda e na calçada  
 

 Borda Calçada 
 Máxima >50% Mínima <10% Máxima >50% Mínima <10% 

St. Oeste 
 

14 2 6 0 

St. Negrão de Lima 
 

13 5 1 20 

Jds Cerrado 
 

20 5 0 22 

Jds Valência 
 

0 5 0 5 

Jd. Goiás 
 

3 2 0 8 

Fonte : Elaborado pela autora, 2018. 

 

Figura 226 – Implantação de quadra Jardins do Cerrado com via interna no eixo. 
Fonte:Site Rizzo Imobiliária , 2016  
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AMOSTRA 1 | SETOR 

OESTE 

 

PRESENÇA DO 

AUTOMÓVEL 

 

 

 

 

 
LEGENDA 

 
 

 

Mapa 62- Mapa com destaque 

da presença do automóvel nas 

bordas dos quarteirões e nas 

calçadas da amostra do Setor 

Oeste. 

Fonte: Arquivo da autora, 2018. 

Figura 227 – Estacionamento área interna condomínio-clube Negrão de Lima. Fonte: Arquivo da autora, 2016. 
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AMOSTRA 2 | SETOR 

NEGRÃO DE LIMA 

 

PRESENÇA DO 

AUTOMÓVEL 

 

 

 

 

 
 

LEGENDA 

 
 

Mapa 63 - Mapa com destaque 

da presença do automóvel nas 

bordas dos quarteirões e nas 

calçadas da amostra do Setor 

Negrão de Lima. 

Fonte: Arquivo da autora, 2018. 

AMOSTRA 3 | 

RESIDENCIAL 

JARDINS DO 

CERRADO 7 

 

PRESENÇA DO 

AUTOMÓVEL 
 

 

 

 

 

LEGENDA 

 
 

Mapa 64 - Mapa com destaque 

da presença do automóvel nas 

bordas dos quarteirões e nas 

calçadas do Residencial Jardins 

do Cerrado 7.  

Fonte: Arquivo da autora, 2018. 
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AMOSTRA 4 | 

JARDINS VALÊNCIA  

 

PRSENÇA DO 

AUTOMÓVEL 
 

 

 

 

 

 

 

LEGENDA 

 
 

Mapa 65 - Mapa com destaque 

da presença do automóvel nas 

bordas dos quarteirões e nas 

calçadas da amostra do 

loteamento fechado Jardins do 

Cerrado. 

Fonte: Arquivo da autora, 2018. 

AMOSTRA 5 | JARDIM 

GOIÁS  

 

PRSENÇA DO 

AUTOMÓVEL 
 

 

 

 

 

 

 

 

LEGENDA 

 
 

Mapa 66 - Mapa com destaque 

da presença do automóvel nas 

bordas dos quarteirões e nas 

calçadas da amostra do Jardim 

Goiás. 

onte: Arquivo da autora, 2018. 
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Figura 228 – Estacionamento na borda Setor Oeste. Fonte: Arquivo da autora, 2017. 

Figura 229 – Estacionamento via perimetral interna Jardins do Cerrado 7. 
Fonte: Arquivo da autora, 2015. 
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Figura 230 – Acesso veículo Jardins Valência. Fonte: Arquivo da autora, 2017 

Figura 231 – Estacionamento enclaves comerciais Jardim Goiás.  
Fonte: Arquivo da autora, 2016. 
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4.6 SÍNTESE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Nas duas tabelas a seguir estão organizados os 

resultados obtidos nas análises, e, na sequência, os scores 

atribuídos, que variaram de 0 a 4 para cada um dos 

critérios. Posteriormente, os scores foram somadas de 

maneira a compor uma espécie de “coeficiente de 

caminhabilidade”. O resultado obtido pode ser visto na 

tabela final. Para a amostra do Setor Oeste o coeficiente foi 

de 49 pontos. Com performance aproximada à amostra de 

referência, a amostra Negrão de Lima aparece com 43 

pontos. A amostra Jardins do Cerrado e Jardim Goiás 

tiveram desempenhos semelhantes com 30 pontos e 25 

pontos respectivamente. Ambas tiveram índices bem 

diferentes da amostra de referência. A amostra do Jardins 

Valência teve, de longe, os piores resultados com 14 

pontos, logo, são 35 pontos de diferença da amostra de 

referência. 

Das 16 variáveis analisadas, a amostra do Setor 

Oeste foi a melhor colocada em 8. Não apresentou a pior 

nota em nenhum dos requisitos. Seu pior desempenho foi 

com relação ao percentual de superfícies fortemente 

transparentes, pois a amostra teve resultado igual à 

amostra do Jardins Valência, com 0% de perímetro de 

quadras fortemente transparentes.  

A amostra Negrão de Lima também teve uma 

performance conforme o esperado já que se trata de um 

bairro de estrutura e ocupação tradicionais que vem sendo 

modificado pela presença dos enclaves. Seu score foi bem 

próximo da amostra de referência com 43 pontos. No 

entanto, a amostra Negrão de Lima teve performances 

piores na variável continuidade urbana (devido à presença 

do rio), na superfície de áreas não residenciais e na relação 

área perímetro. Também teve performance ruim com 

relação à difusão de superfícies opacas e redução das 
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transparentes. Ainda assim, não recebeu notas abaixo da 

média em nenhuma das variáveis. 

A amostra Jardins do Cerrado teve um coeficiente 

próximo da amostra do Jardim Goiás. A amostra do Jardins 

do Cerrado recebeu pontuação máxima no número de 

interseções, área de quarteirão, perímetro de contato e 

superfícies fortemente transparentes. A maior parte dos 

atributos bem avaliados está relacionada à qualidade do 

tecido urbano, o que significa que o tecido tem uma boa 

conectividade. O perímetro revela uma boa oportunidade 

no estabelecimento de relações entre os edifícios e o 

espaço público, embora a implantação dos condomínios 

negue essa possibilidade. 

O Jardim Goiás teve boa performance no atributo 

relativo à ausência de vedações fortemente opacas e na 

superfície destinada a usos não residenciais. Contudo, teve 

notas ruins nos atributos que se relacionam ao desenho do 

tecido urbano (continuidade e conectividade). A variável 

“zona tampão” foi onde a amostra obteve o pior score: 44% 

da área estudada na amostra é composta por “zona 

tampão”290. 

A amostra do Jardins Valência teve a pior 

performance num patamar bem abaixo do penúltimo 

colocado. São 35 pontos de diferença com relação à 

amostra de referência. A amostra apresentou os piores 

rendimentos do grupo quanto ao número de interseções, 

área, perímetro, maior dimensão, perímetro de contato e 

percentual de vedações fortemente opacas. Apresentou 

uma boa nota relativa à continuidade do tecido. 

Podem-se observar alguns elementos que atuam 

fortemente na definição das variáveis estudadas. O 

primeiro se refere à localização da área com relação às 

dinâmicas urbanas mais amplas, ao processo de 

                                                           
290 A maior parte composta por áreas de estacionamento. 
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parcelamento e de implantação das edificações e a 

manutenção, apropriação e gestão dos edifícios. A escolha 

pela localização à margem da cidade nos empreendimentos 

Jardins do Cerrado e Jardins Valência e arredores, por si 

só, são importantes limitantes da caminhabilidade. A 

solução de parcelamento do Jardins do Cerrado, entretanto, 

em quadras pequenas facilita nos atributos relacionados à 

conectividade e ao perímetro de contato com o espaço 

público, embora esse contato não se efetive devido à “zona 

tampão” e às vedações opacas. Os bairros convencionais 

Oeste e Negrão de Lima apresentam boa conectividade e 

perímetro de contato devido à suas estruturas de 

parcelamento.  

O outro momento é o da locação e construção dos 

edifícios, quando se pode optar por uma implantação mais 

isolada ou mais ligada a rua. Nas amostras Jardins do 

Cerrado, Jardins Valência e Jardim Goiás, a busca pelo 

isolamento pode ser claramente percebida. No processo de 

implantação, o edifício ocupa o meio da parcela e elimina 

a possibilidade de contato com o espaço público. A 

ausência de pontos de ativação do espaço público e a 

presença de longas empenas impermeáveis ao acesso são 

decorrência desse processo de isolamento e da 

necessidade de controle do acesso. As consequências são 

graves sobre a qualidade do espaço da rua, influenciando 

fortemente a segurança dos pedestres. No conjunto das 

áreas estudadas, 44% do perímetro é fortemente 

impermeável ao acesso.  

No processo de apropriação e de manutenção 

desses entornos, aparecem duas variáveis: a transparência 

das superfícies de vedação e os usos realizados na borda 

do espaço público. A utilização de superfícies fortemente 

transparentes foi recorrente entre empreendimentos que 

tinham intenções de isolamento do entorno. A presença de 
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uma “zona tampão” expressiva permite um relacionamento 

unicamente visual que, provavelmente, é desejado no caso 

do shopping. No caso do Jardins do Cerrado, o motivo da 

adoção de superfícies transparentes ainda não ficou claro, 

mas provavelmente se refere a uma reação ao processo de 

isolamento de uma grande qualidade de quadras e uma 

péssima qualidade do espaço público lindeiro. 

Portanto, o indicador “superfícies fortemente 

transparentes” pareceu inadequado para avaliar entornos 

caminháveis. Ao que parece, mais do que a quantidade, é 

necessária uma adequada alternância entre superfícies 

opacas, que conferem certa privacidade, e superfícies 

transparentes, que abrem a edificação para a rua. 
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Parâmetro  S
et

o
r 

O
es

te
 

N
eg

rã
o
 
d
e 

L
im

a
 

Ja
rd

in
s 

d
o
 

C
er

ra
d
o
 

Ja
rd

in
s 

V
a
lê

n
ci

a
 

Ja
rd

im
 

G
o
iá

s 

a Continuidade do 
tecido urbano 

Percentual de áreas não ocupadas 
em relação às ocupadas 

23 51 64 41 58 

b Densidade urbana Habitações por hectare 109 74 82 15 27 

c Conectividade 

 

Nº de interseções na amostra 
 

70 83 87 15 40 

Área média quarteirão (ha) 
 

1 0,84 0,87 7,4 2,4 

Perímetro quarteirão 303 369 523 709 539 

Dimensão máxima média 
quarteirão 
 

126 142 238 312 263 

d Dinâmicas de uso 

 

Área ocupada por usos não 
residenciais 
 

42 20 0 0,05 70 

Nº quadras com uso não 
residencial 

53 38 0 1 18 

e Articulação espaço público x espaço privado 

e.1 Intensidade do 
contato 
 

Razão área/perímetro 
 

27 39 21 116 43 

e.2 Posição da 
edificação na 
parcela  
 

Área da “zona tampão” 
 
 

19 12 43 26 44 

e.3  Pontos de ativação 
do espaço público 

Percentual perímetro impermeável 
 
 

0 20 100 75 55 

e.4 Integração visual Percentual fortemente opaco 
 

14 46 46 59 12 

Percentual fortemente transparente 
 

0 2 23 0,0 21 

e.5 Usos na borda Percentual das bordas ativas 
 

72 30 8 0 7 

Percentual de bordas fortemente 
ativas 
 

49 9 0 0 0 

e.6 Presença do 
automóvel na borda 
do espaço público 

Quadras com percentual do 
perímetro dedicado ao automóvel 
muito alto. 

14 13 20 0 3 

Fonte: Elaboração da autora, 2018. 

 

 

 

 

 

 

Tabela – Síntese das variáveis estudadas e comparação das amostras. Indicadores obtidos por amostra 
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Parâmetro   S
et

o
r 

O
es

te
 

N
eg

rã
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 d

e 
L
im

a
 

Ja
rd
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s 

d
o
 

C
er

ra
d
o
 

Ja
rd

in
s 

V
a
lê

n
ci

a
 

Ja
rd

im
 

G
o
iá

s 

a Continuidade do 
tecido urbano 

Percentual de áreas não 
ocupadas em relação às 
ocupadas 

< 4 2 0 3 1 

b Densidade urbana Habitações por hectare > 4 2 3 0 1 

c Conectividade 

 

Nº de interseções na amostra 
 

> 2 3 4 0 1 

Área média quarteirão < 2 4 3 0 1 

Perímetro quarteirão < 4 3 2 0 1 

Dimensão máxima média 
quarteirão 
 

< 4 3 2 0 1 

d Dinâmicas de uso 

 

Área ocupada por usos não 
residenciais 
 

> 3 2 0 1 4 

Nº quadras com uso não 
residencial 

> 4 3 0 1 2 

e Articulação espaço público x espaço privado 

e.1.  Intensidade do 
contato 
 

Razão área/perímetro < 3 2 4 1 0 

e.2 Posição da 
edificação na 
parcela  
 

Área da “zona tampão” < 3 4 1 2 0 

e.3  Pontos de ativação 
do espaço público 
 

Percentual perímetro 
impermeável 

< 4 3 0 1 2 

e.4 Integração visual Percentual fortemente opaco < 3 2 1 0 4 

Percentual fortemente 
transparente 

> 0 2 4 0 3 

e.5 Usos na borda Percentual da borda com uso 
ativo 

> 4 3 2 0 1 

Percentual da borda com uso 
fortemente  

> 4 3 0 0 0 

e.6 Presença do 
automóvel na borda 
do espaço público 

Quadras com percentual do 
perímetro dedicado ao 
automóvel muito alto. 

< 1 2 4 5 3 

    49 43 30 14 25 

Fonte: Elaboração da autora, 2018. 

 

 

 
 

Tabela – Síntese das variáveis estudadas e comparação das amostras. Scores atribuídos por indicador 
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| CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

Na trajetória da pesquisa em busca de uma 

reflexão acerca da caminhabilidade, na cidade 

contemporânea, algumas questões apontaram caminhos 

de análise reveladores.  

A primeira questão relevante – e 

surpreendentemente pouco discutida que se coloca – é que 

uma trajetória de cerca de um século de condenação do 

pedestre a um papel secundário nas cidades corresponde 

ao período de ascensão de um dos segmentos econômicos 

mais lucrativos do planeta: o dos negócios vinculados ao 

automóvel. As lógicas de desenho da cidade privilegiam 

esse segmento que, segundo SANZ (1994), inclui os 

“suculentos” negócios imobiliários. Portanto, compreender 

a retração do papel do pedestre nas cidades se trata de 

pensar sobre uma batalha de um século, perdida para esse 

lucrativo setor. 

A força econômica do modelo autocêntrico tem 

como base importante a construção de um discurso 

simbólico de força e virilidade, trazidos pela velocidade 

(HILLMAN, 1993), ao mesmo tempo em que constrói 

negativamente a imagem do pedestre como uma “moléstia 

da circulação” (SANZ, 2004) e também a imagem dos 

espaços públicos através do reforço insistente do “medo do 

crime” (SOLNIT, 2016) realizado pela mídia de massa. O 

resultado desse um século de primado do automóvel é 

novas formas de morar, de consumir e de usufruir o tempo 

livre. As cidades se tornaram maiores e mais espalhadas e 

o espaço público, esvaziado. 

Ainda que o crescimento recente da motorização 

brasileira tenha sido relevante, nossos índices de utilização 

do transporte a pé continuam altos, provavelmente devido 
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a nossa péssima distribuição de renda. Ainda assim os 

deslocamentos não motorizados constituem-se em um 

“patrimônio oculto” de nossas cidades (SANZ, 2014). Num 

contexto em que caminha quem não tem outra escolha, 

não é de se estranhar que entre as vítimas fatais de 

atropelamentos (SIM/DATASUS, 2016) haja quantidades 

mais expressivas de mulheres, de idosos e crianças e de 

pessoas com baixíssima escolaridade. 

Há pelo menos 50 anos, cidades do mundo 

desenvolvido iniciaram um processo de reação ao impacto 

do automóvel no desenho da cidade (HALL, 2007) com 

experiências ricas, embora circunscritas, como os 

calçadões (FERIEL, 2013), as woonerven, o traffic 

calming e a substituição de autopistas. Na academia e 

departamentos de trânsito desenvolveram-se estratégias de 

enfrentamento dos problemas gerados por essa 

reconfiguração repentina do espaço público, que levara a 

altos índices de congestionamento e de acidentes, perdas 

nos modos de vida tradicionais e relevante impacto 

ambiental. 

Provavelmente iniciado no Brasil na década de 

1970, com o calçadão idealizado por Jaime Lerner em 

Curitiba, esse processo ensejara iniciativas em capitais e 

cidades médias, em especial em seus centros históricos. 

Esse processo passou a ter impactos mais relevantes a 

partir da década de 1990 com a implantação massiva das 

normas de acessibilidade e de infraestrutura cicloviária em 

algumas cidades (ANTP, 2017). 

Esses processos buscavam uma repactuação do 

espaço viário em que os mais frágeis – incluindo os 

pequenos negócios urbanos (BRADSHAW, 2008) – 

pudessem reencontrar o seu espaço. Entretanto, as cidades 

continuaram a se espalhar e a se fragmentar tornando as 

viagens a pé cada vez mais difíceis. As ruas se tornaram 
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canais e a infraestrutura da vida pública se deteriorou 

(Idem, 2008). 

Pelo menos desde a década de 1970 surgiram e 

se difundiram no Brasil enclaves residenciais e comerciais, 

demandando cada vez mais viagens motorizadas e criando 

entornos urbanos cada vez mais estéreis. Embora o Plano 

Real e o início da era Lula tivessem ensejado uma boa 

produção e lucratividade tanto no setor imobiliário quanto 

no setor automobilístico, foi a partir de meados dos anos 

2000 que o crescimento vertiginoso desses setores 

ocasionou drásticas transformações em cidades por todo o 

país (SHIMBO, 2012; RUFINO, 2016; MOYSES e 

BORGES, 2009 e BORGES, 2017).  

Novas estratégias de desenho dos produtos 

imobiliários levaram à “democratização dos muros”, 

difundindo um modelo de autossegregação e 

fragmentação. Todos esses fatores levaram na última 

década a uma relevante produção de entornos urbanos 

isolados da cidade e espaços públicos de péssima 

qualidade. Num círculo vicioso, espaços públicos ruins 

induzem à realização de mais viagens motorizadas, 

tornando o espaço público ainda pior e mais perigoso 

(SANZ, 1994). 

A confrontação desses entornos com as estratégias 

já consagradas para se pensar e intervir sobre a 

caminhabilidade mostraram uma lacuna, o que levou ao 

desenvolvimento de uma metodologia específica para a 

pesquisa. A pesquisa utilizou o manual espanhol “La 

ciudad paseable” (CEDEX, 2009) para constituir um 

caminho de análise a partir das lógicas de desenho da 

cidade e não do arranjo do espaço viário como é recorrente 

em instrumentos semelhantes. 

Os anseios de modernização presentes no início da 

Era Vargas, colocavam fortemente o papel da integração 
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territorial e dos transportes como ferramentas do progresso, 

em especial em Goiás por se tratar de um estado isolado 

da costa. Embora as taxas de motorização à época fossem 

baixíssimas, o automóvel trazia uma promessa de avanço. 

Seria natural, portanto, que dois urbanistas afinados com 

as ideias de sua época estivessem sensíveis às 

necessidades do transporte e de outros processos de 

organização racional do território, como o zoning e as 

cidades-satélite, e os trouxessem para o projeto da nova 

capital de Goiás. 

Desde os momentos iniciais, a pressão popular e 

dos especuladores imobiliários levou a uma transformação 

do plano original. A cidade sofreria com as fortes pressões 

do crescimento populacional e em especial com a explosão 

dos parcelamentos. Com o grande crescimento horizontal e 

as baixas densidades, ela se tornou território fértil para o 

avanço da motorização.  

Na produção do boom imobiliário recente, 

mapeado pela pesquisa, fica clara uma preferência por 

localizações na borda da mancha urbanizada, resultado da 

busca por terrenos ao mesmo tempo mais baratos e 

maiores, que permitissem a maximização dos lucros. A 

popularização do automóvel e da motocicleta nas ultimas 

décadas, associada ao “medo do crime” inculcado 

diariamente pela grande mídia, deram base a um lucrativo 

mercado de moradia autossegregada que, com as 

reconfigurações do mercado, passaram a atingir famílias 

nos mais variados extratos de renda. 

Com a relevância quantitativa dessa produção 

(BORGES, 2017) e, tendo em vista as características 

específicas da produção do boom, processa-se a difusão de 

“entornos antipedestre” que reforçam os processos de 

automóvel-dependência com importante impacto na 

qualidade de vida da cidade como um todo. 
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É sobre a observação desse fenômeno e com a 

percepção da inadequação dos instrumentos de análise ao 

problema que se estrutura a pesquisa empírica e que se 

pretende compreender esse legado e seu impacto na 

caminhabilidade e na qualidade do espaço público. 

Tomadas as amostras de três tipologias relevantes 

de empreendimentos – a verticalização periférica, os 

condomínios horizontais e os loteamentos fechados – essas 

áreas foram submetidas à metodologia desenvolvida, 

juntamente com uma amostra de referência e uma amostra 

dominada por enclaves comerciais. Do levantamento de 

campo, tabulação e análise dos dados chegou-se a 

indicadores que revelaram interessantes aspectos da 

concepção desses produtos e de seu relacionamento com 

a cidade: 

- Modificações recentes nas estratégias de 

deslocamento das famílias, fruto do processo recente de 

ampliação da motorização, levaram a novas formas de 

relacionamento com o espaço urbano, o que facilitou a 

chegada do mercado a áreas mais longínquas como 

indicaram os índices de continuidade urbana obtidos para 

os enclaves. Chama a atenção, tanto nos empreendimentos 

financiados pelo PMCMV (BORGES, 2017) quanto nos 

financiados pelos recursos do SFH, um investimento 

público na dispersão urbana. 

- Implantados em áreas pouco ocupadas, muitas 

vezes cercadas por áreas vazias, as estratégias de 

isolamento do entorno se tornam cruciais no processo de 

formatação desses produtos, com claro impacto na 

qualidade do espaço público e da caminhabilidade como 

comprovaram diversos dos indicadores estudados. 

- Para viabilizar esse processo, cumpriram papel 

relevante as amenidades internas aos condomínios que 

objetivavam tornar a vida nas bordas da área urbanizada e 
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a sujeição aos grandes deslocamentos mais palatáveis aos 

compradores. Para manter o custo dessas benfeitorias em 

níveis adequados, recorreu-se ao aumento do número de 

unidades, o que aumentou distâncias, aspecto que impacta 

fortemente o espaço do pedestre (LAMIQUIZ, 2009) e 

incentiva os deslocamentos motorizados. Os impactos do 

aumento da escala dos empreendimentos também podem 

ser observados nos indicadores. 

- Quanto à estrutura do tecido urbano, haverá dois 

tipos de comportamento: a) a adoção de tecidos com 

configuração mais tradicional com a implantação de 

condomínios do tamanho de uma quadra – ainda que 

justapostos (Negrão de Lima e Jardins do Cerrado); b) a 

adoção de um tecido esgarçado com grandes “grãos” 

(MASCARÓ, 1997), o que otimiza os gastos com controle 

e segurança, elemento de grande relevância para esse 

negócio (Jardim Goiás e Jardins Valência). Ficou claro na 

análise das “grandes quadras” a preferência dos enclaves 

pelas quadras de grandes dimensões. 

- A monofuncionalidade será recorrente nas áreas 

dominadas pelos enclaves por dois motivos: a escolha das 

localizações (fora das áreas mais ocupadas) e as 

dimensões que assumem os empreendimentos nesse 

contexto. Trata-se de grandes concentrações de moradia e 

comércio que se distribuem num arranjo mais ampliado a 

distâncias que podem ser percorridas apenas de 

automóvel. Nas áreas com presença relevante de comércio, 

esse presta serviço fundamental para a qualidade do 

espaço do pedestre. 

- O crescimento significativo da “zona tampão” 

revela um padrão em que a borda do terreno se torna um 

intervalo destinado simplesmente ao isolamento ou à 

circulação e estacionamento de veículos. É relevante notar 

nos empreendimentos populares uma busca pela redução 



441 

dos afastamentos, devido a necessidade de maior 

aproveitamento do terreno. A “zona tampão”, nesses casos, 

é reduzida e substituída por outras estratégias de 

isolamento como as paredes cegas. Também é comum que 

a borda do terreno abrigue vagas de garagem ou circulação 

de veículos. 

- A difusão das superfícies de perímetro de 

quarteirão “fortemente impermeáveis” ao acesso (sendo 

um percentual que chega a 42% do conjunto do perímetro 

estudado), decorrentes do controle de acesso e do aumento 

da escala dos empreendimentos, revela entornos 

“antiurbanos” com impacto inclusive na segurança pública. 

- Na avaliação da integração visual entre o espaço 

público e o espaço privado, o indicador quantitativo 

mostrou limitações. Ainda que a avaliação relativa à 

definição das empenas fortemente opacas seja relevante, 

essa deve ser complementada por estratégias que 

permitam avaliar uma certa alternância entre vedações 

opacas e transparentes. As vedações opacas são 

fundamentais para dar espaço à vida privada e permitir que 

haja uma aproximação com o espaço público e, 

devidamente articuladas às vedações transparentes, 

permitem uma forte integração com a rua (JACOBS, 

2000). 

- A qualidade da atividade nas bordas nos enclaves 

sofre importantes modificações, tornando-se simplesmente 

inativas ou destinadas a veículos. Excetuam-se apenas as 

áreas de lazer dos condomínios, muitas vezes locadas no 

perímetro para um maior aproveitamento do espaço. Nas 

amostras com presença significativa do comércio, este 

apresenta papel marcante na presença de bordas ativas, 

reforçada pelos acessos de pequenos edifícios de habitação 

coletiva e habitações unifamiliares. 
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- Das variáveis estudadas, a única em que os 

enclaves levam vantagem é a presença de automóveis na 

calçada. Automóveis na calçada geram insegurança para 

os pedestres (CEDEX, 2009) e o controle de acesso por 

portarias em empreendimentos de grande escala leva à 

(quase) eliminação do veículo que corta a calçada. 

Entretanto, o automóvel continua fortemente presente na 

borda do espaço público, em especial dos condomínios 

populares312. 

Embora não se pretendesse, em princípio, chegar 

a um score das amostras, esse procedimento permitiu uma 

síntese de um grupo expressivo de dados quantitativos. 

Analisadas dessa maneira, as amostras revelaram uma 

espécie de gradação313 quanto à perda da caminhabilidade. 

A amostra do Setor Negrão de Lima teve uma perda 

pequena se comparada à amostra de referência: seu score 

foi de 43 pontos e a amostra do Setor Oeste, 49 pontos. 

As outras amostras revelam perdas muito significativas: o 

Jardim Goiás e os Jardins do Cerrado têm cerca de metade 

da pontuação da amostra de referência e o Jardins Valência 

teve pontuação igual a 14 (menos de um terço). 

Finalmente, algumas questões referentes à 

metodologia e ao processo de estudo das áreas merecem 

ser destacados de forma a fomentar estudos com 

abordagens semelhantes. Quanto à metodologia elaborada 

boa parte dos indicadores mostrou, além de facetas 

interessantes da concepção dos enclaves, um potencial 

para a compreensão das dinâmicas relativas à qualidade 

do espaço público no geral. Alguns dos indicadores são 

interessantes para se pensar instrumentos urbanísticos 

(códigos de edificações, leis de zoneamento e 

                                                           
312 Nos enclaves destinados a segmentos de renda mais altos analisados, uma parte da borda se destinada a jardins. No 

loteamento fechado estudado, uma parte desses jardins aparece na planta de parcelamento como APM (área pública 

municipal), porém mantidas na parte interna do condomínio pelos muros. 
313 É certo que existam entornos mais e menos caminháveis que o Setor Oeste ou o Jardins Valência. Numa perspectiva 

ampliada com uma variedade maior de entornos, essa escala, portanto, seria muito diferente. 
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parcelamento) mais afinados com esse tema. São também 

interessantes para pensar projetos arquitetônicos mais 

comprometidos com a qualidade do espaço da cidade, o 

que é fundamental para a constituição de uma cidade 

caminhável.  
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