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9ª Conferência da Rede Lusófona de Morfologia Urbana
Lisboa, 16 de Julho 2021

Apresentação
Assumindo a importância de se pensar sobre temas da morfologia urbana, propõe-se uma reflexão
sobre o papel da forma urbana na construção e afirmação da identidade dos lugares em tempos de
hipermobilidade e de mudança nos modos de produção, consumo e percepção do espaço construído,
sob o tema geral “Identidades e Dinâmicas de Reconfiguração Urbana na Era Digital”.
O estudo da forma urbana centrado nos elementos e nos tempos que a compõem, nas relações
estabelecidas entre as suas partes constituintes e nos equilíbrios e desequilíbrios criados pelas
actuais dinâmicas de reconfiguração urbana que a Era digital tem impulsionado permitirá compreender
qual o seu papel na construção ou na perda da identidade da cidade contemporânea.
Para a conferência são propostos quatro subtemas – ideologia e forma urbana; Equipamentos
colectivos e forma urbana; O tempo e a forma urbana; Morfologias urbanas em espaços periféricos –
que se consideram relevantes para aprofundar esta discussão. Permitem abordagens específicas na
análise da forma urbana contemporânea e constituem-se, na verdade, como componentes
fundamentais para a sua compreensão enquanto entidade em constante evolução. Espera-se que, no
confronto das diversas abordagens sobre estas temáticas apresentadas e discutidas na edição 2020
do PNUM, surjam novas perspectivas de análise e de intervenção que contenham respostas eficazes
no contexto das dinâmicas de transformação do espaço urbano contemporâneo.
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Caros colegas,

Este Congresso PNUM 2021, sobre o tema “Identidades e Dinâmicas de reconfiguração Urbana
na Era Digital”, organizado pelo Centro de Investigação em Território, Urbanismo e Arquitectura
(CITUA) do Instituto Superior Técnico foi diversas vezes adiado pelas vicissitudes que todos
conhecemos tendo sido, finalmente, possível em formato online.
O texto que de seguida vos apresentamos corresponde ao meu discurso de abertura, que aqui fica
como testemunho desse dia em que nos reunimos para, em circunstâncias únicas, dar seguimento a
uma prática de reflexão e discussão de ideias, dentro de uma língua comum - ideias que refletem as
inquietações, perplexidades e o deslumbramento de todos nós pelo conhecimento da cidade e da
morfologia urbana.

The long view
Aos meus longos e idos anos de professor de história da cidade devo uma “visão longa”, the long
view, quando se trata de avaliar a importância de contextos pontuais nas mutações do tecido físico da
cidade. É essa long view culpada, pelas limitações que impõem e pelos impulsos que reprime, por um
ceticismo pessoal perante previsões de alterações bruscas e ruturas contundentes na estrutura e na
morfologia da cidade.
O peso material da cidade impõe a sua resistência à mudança – estranho paradoxo que funda
simultaneamente a sua condição poética e a sua condição distópica.

Da tendência de continuidade da forma Urbana e da mutabilidade do Espaço Urbano
É, pois, necessário sublinhar a separação entre a estrutura do território e da cidade construída, que
se tende a perpetuar nas suas premissas, e o espaço público mais recetivo à mudança, à adaptação
e à inovação. No entanto, vivemos tempos diferentes – a articulação das necessidades que a
pandemia impôs com as possibilidades do mundo digital vem permitir inesperados milagres de
desmaterialização e de comunicação à distância. A nossa presença hoje, aqui, é disso exemplo
irrefutável.
O trabalho à distância permitirá, finalmente uma distribuição mais equilibrada da população sobre o
território? Existirão num curto espaço de tempo, áreas centrais de escritórios tornadas desérticas pelo
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trabalho à distância? Permitirá o trabalho à distância uma pulverização das áreas residenciais tais
como as conhecemos hoje e um acréscimo da qualidade de vida? Libertar-nos-emos, finalmente, da
dependência do carro (e do carbono…) pela diminuição da necessidade das deslocações pendulares?
Teremos possibilidades de reverter finalmente, de forma clara, o espaço urbano para os peões? Serão
os bairros energeticamente sustentáveis as novas estrelas da cidade? Os novos edifícios terão todos
áreas de coworking? Este nosso momento, aqui e agora é um momento de dúvida por excelência!
Do ponto de vista da estrutura e da morfologia da cidade, estas transformações têm que ser pensadas
com prudência: não é claro que tão profundas transformações no nosso quotidiano afetem
consideravelmente uma morfologia urbana o mais das vezes estabilizada – a forma da cidade tende
a permanecer perante as atribulações dos homens. E porque permanece fixa a memória, transformase em Lugar. A permanência é a condição do Lugar.
É expectável que os usos do edificado existente se alterem, que novos edifícios venham alterar os
perfis das ruas, que novas linguagens de arquitetura nos tragam novas poéticas e enriqueçam o
espaço urbano com novas relações e novas vivências, que novos espaços exteriores públicos venham
enriquecer uma vida urbana o mais das vezes pobre - mas se o rosto da cidade se altera, ela manterá
sob a aparência do cansaço a beleza ou a fealdade dos traços iniciais.

Do contexto atual e das ambições futuras
No estranho contexto que hoje vivemos a cruel presença da morte veio relembrar-nos as
necessidades dos vivos.
Ficaram expostas as consequências sobre a vida e a saúde de espaços congestionados e sem
qualidade, ficaram expostas as consequências da ausência de espaços verdes de desafogo e de área
populacionais sobrelotadas. Ficaram expostas as consequências sobre a vida e a saúde mental de
espaços públicos deficitários de desenho que induzem á solidão e á morte. Quantos de nós, no nosso
trabalho quotidiano já tinham alertado sobre estas questões?
Um novo olhar sobre a sociedade e sobre a vida do quotidiano parece surgir desta catástrofe: mais
justo, mais sustentável, mais igualitário, mais integrador, mais humano. O espaço público visto agora
como bem escasso e precioso parece ganhar um protagonismo justo mas inesperado, no discurso de
políticos e decisores. Os fatores de stress social entraram no dicionário das preocupações deste novo
urbanismo – menos ruído, menos poluição - mais espaços de interação e integração social com
polissemias narrativas capazes de integrar a diferença e a diversidade. Ou seja reescreve-se, e bem!,
o ideal humanista que Marguerite Yourcenar descreve ao definir os ideais do imperador Adriano:
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“Queria que as cidades fossem esplêndidas, arejadas, regadas por águas claras, povoadas por seres
humanos cujo corpo não fosse deteriorado pelas marcas da miséria ou da servidão, nem pela vaidade
de uma riqueza grosseira: que os escolares declamassem com voz justa lições que não fossem
ineptas; (…) (…) que os ginásios fossem frequentados por jovens que não ignorassem jogos nem
artes; que os pomares produzissem os mais belos frutos e os campos as mais abundantes colheitas”.
Hoje como ontem, a história reescreve-se, a partir das ambições que nos orientam. Que os trabalhos
que neste congresso serão apresentados possam ser já um passo numa outra história da cidade:
mais justa, mais sustentável e mais humana!

Lisboa, 21 de Novembro de 2021

António Salvador Ricardo da Costa
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A Narrativa da Mobilidade Urbana Sustentável e o seu papel na conformação
da forma urbana. O caso de Braga.
Filipa Corais 1
1Lab2PT, Escola de Arquitetura, Universidade do Minho e Câmara Municipal de Braga

Campus de Azurém, Av. Da Universidade, 4800-058 Guimarães
e Praça Conde de Agrolongo, 4704-514 Braga
fcorais@gmail.com

Palavras-chave
mobilidade urbana sustentável; morfologia urbana; redistribuição do espaço público; território transescalar e
transtemporal; Braga.

Resumo
Pretende-se abordar neste documento o modo como a morfologia urbana condiciona/estimula as
políticas de mobilidade, por um lado, e, por outro, o papel destas políticas nas transformações do
espaço público, na organização espacial e na identidade das cidades.
A contemporaneidade das políticas e das ações de mobilidade são suscetíveis de interferir com as
formas da cidade, no entanto, o desafio consiste na perceção das características intrínsecas à sua
identidade urbana e ao respeito pela génese da urbe. Recorre-se ao caso de estudo de Braga para
aplicar a metodologia das cidades caminháveis e dos superblocks oriundos de Barcelona.
Introdução
A aplicação de conceitos da Escola Muratoriana (Cataldi, Maffei, and Vaccaro 2002) de continuidade
histórica operativa, tais como, o organismo, as rotas, as tipologias e a morfologia urbana (tecidos),
à Mobilidade Urbana Sustentável (MUS), constitui uma abordagem original em Portugal e teve a
respetiva aplicação prática nalgumas medidas de promoção da MUS em Braga (MPT and CMB
2019), à semelhança da experiência de Barcelona (Rueda 2016).
Consistindo a Morfologia Urbana no estudo da forma urbana e do respetivo processo de
transformação (Magalhães, Marques, and Fernandes 2013) esta é uma ferramenta importante na
abordagem à Promoção da MUS no Sistema de Espaços Coletivos (SEC), na perspetiva da
Arquitetura e do Urbanismo. Assim, aborda-se no presente documento o tributo da morfologia
urbana na definição e implementação das medidas de MUS e o papel das políticas de mobilidade
urbana na redistribuição e organização espacial do espaço público (Ravazzoli and Torricelli 2017).
A contemporaneidade das medidas de MUS é suscetível de interferir com as formas urbanas, no
entanto, o desafio consiste na perceção das características intrínsecas à sua identidade urbana e
ao respeito pela génese da urbe não desconsiderando o resultado do inevitável palimpsesto,
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também ele identitário das dinâmicas territoriais verificadas (Corboz 2004). Braga apresenta uma
área de 183 km2, na qual residiam, em 2017, cerca de 181.382 habitantes dos quais cerca de 66%
vivia no centro, o que, associado à concentração de equipamentos e serviços, reforça o seu caráter
centrípeto (Quadrilátero 2013; CMB 2015). De acordo com os Censos 2011, Braga registava cerca
de 44% da população do Cávado. Esta situação aliada à captação de públicos de outros territórios
ainda mais distantes (através do turismo, do património, da cultura e das redes internacionais de
cidades, entre outros) releva a importância de reinterpretar o centro da cidade (1º e 2º coroa) em
função da mudança de paradigma para a promoção da MUS considerando a transversalidade de
escalas presentes.
Território Transescalar e Transtemporal
O conceito de Território Transescalar e Transtemporal (que tem como base os estudos
desenvolvidos por Ascher(1998), Choay (2004), Domingues (2013), entre outros) reconhece e
concilia as múltiplas escalas de geografia variável e as diferentes estruturas e texturas que
compõem e organizam o território (figura 1). Esta abordagem transescalar que atua numa área
pontual e sensível do território relacionando-a com os territórios mais distantes transforma a grande
escala em pequena e a pequena escala em grande (Silva 2018, 61). Assim, defende-se que toda e
qualquer intervenção no território (ainda que ao nível local e pontual) deve enquadrar uma perspetiva
estratégica macro territorial incorporando essa transversalidade de escalas. Neste sentido a
investigação enquadra a escala macro (numa abordagem da cidade à escala regional, nacional e
até internacional); a escala meso (ao nível do concelho e da cidade alargada); a escala micro (na
lógica dos superblocks como sucedeu em Barcelona, Vitória-Gasteiz ou Lugo) e a escala mais
capilar desses quarteirões (Corais 2021, 10 e 37–48).
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Figura 1. Território Transescalar e Trasntemporal de Braga. Composição própria com base em:
(Quadrilátero 2013; MPT and CMB 2019; Corais 2003; 2021)

A Estratégia Transescalar e Transtemporal agrega o palimpsesto das marcas deixadas pelas
Dinâmicas Urbanas que caracterizam o território e garantem o suporte agregador das ações
pontuais aí operadas (Corais 2021, 8).
Neste sentido, assoma incutir na investigação (Corais 2021, 24) as nove etapas de um projeto de
paisagem sintetizadas por Michel Corajoud (Cabot and Seremet 2011):
A- Entrar em estado de efervescência – privilegiando uma incessante descoberta no próprio
terreno, colocando as questões e as hipóteses de pesquisa apoiadas na realidade
territorial, em simultâneo com o desenvolvimento do desenho inicial.
B- Navegar em todas as direções – Experienciar o espaço físico do território e registar as
observações e sensações espaciais de forma ampla e simultânea.
C- Explorar os limites – o estudo de cada localização deve transpor o conhecimento
adquirido da envolvente imediata, bem como, do território mais abrangente. Avaliar a
perspetiva desse local a partir dos seus limites determina uma visão e abordagem
distinta do mesmo.
D- Distanciar e regressar ao local – A complexidade e densidade de informação sobre cada
local será melhor apreendida se, a determinada altura do processo, nos distanciarmos
para refletirmos sobre todos os dados recolhidos e estabilizarmos e priorizarmos o
conhecimento de determinados componentes, para depois regressarmos ao local com
uma maior clarividência da relevância do local para o estudo em causa e para testar as
decisões obtidas.
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E- Transpor escalas – A transversalidade temporal e de escalas de um local e da paisagem
traduz a complexidade da sua composição. Dominar conceitos aparentemente
antagónicos, que impelem à transposição de escalas territoriais, como o são a
proximidade e a distância, ou o pormenor e o todo global, constitui a essência do estudo
e abordagem da paisagem territorial que não poderá ser neglicenciada.
F- Antecipar – Este ponto pressupõe a transversalidade temporal e dinâmica do local que
deverá, igualmente, incorporar as futuras modelações da paisagem. O passado constitui
a memória do lugar que lhe confere identidade e o futuro, assim articulado, confere a
atualidade.
G- Defender o espaço em aberto – O projeto urbano deverá privilegiar uma organização
espacial que garante uma solução de continuidade da intervenção futura.
H- Divulgar o projeto – Comunicar durante o processo de criação é uma ferramenta
importante na metodologia de projeto urbano e para o envolvimento e participação de
todos os interessados na intervenção.
I-

Defender os objetivos do projeto – Para garantir a coerência dos objetivos previamente
definidos o autor do projeto deverá ser o seu fiel guardião, não obstante a abertura à
participação e envolvimento de outros interessados em determinadas fases do processo.

Escala Macro: A Cidade-Região
Na abordagem ao caso de estudo de Braga, pela especificidade inerente, não se poderá descurar
o seu papel à escala territorial supramunicipal nem as acutilantes relações da cidade com o exterior
(Choay 2004). Estas relações e os respetivos movimentos pendulares (Corais 2021, 9) são
responsáveis pela dissolução das “fronteiras” da cidade convencional que já não está encerrada em
si mesma, estendendo-se a todo o território (Corboz 2004).
Assim, Braga, enquanto capital de distrito, assume uma forte polarização (Quadrilátero, 2008; CMB
e Mpt, 2021) sobre a sua envolvente, atraindo city users para as mais diversas funções da cidade
(e.g. das consumadas pela universidade, escolas, hospital central, Laboratório Ibérico de
Nanotecnologia, tribunal, comércio e serviços, entre outras).
A Região Norte de Portugal, na qual se insere Braga, apresenta um modelo territorial difuso que o
Plano Regional de Ordenamento do Território do Norte (PROT-N), não publicado, previa reforçar
como um sistema urbano policêntrico, vincando a respetiva complementaridade territorial interna
que robustecia a competitividade externa (CCDR-N 2009; MPT and CMB 2019).
Ao nível da escala supramunicipal releva-se, igualmente, o papel da rede de cidades constituída em
2008, com o Quadrilátero, e que é composto por Barcelos, Braga, Guimarães e Famalicão
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(Quadrilátero 2013). Estas 4 cidades formam um contínuo territorial com cerca de 600 mil habitantes,
dos quais 210 mil residem nos perímetros urbanos centrais (Quadrilátero 2013, 5). Este território
apresenta, ainda, relações muito fortes com os territórios envolventes agregando, pelo menos, 14
municípios que, de acordo com o Quadrilátero (2013), correspondiam a quase 1 milhão de
habitantes em 2007.
Estas quatro cidades distam cerca de 25 km umas das outras e têm fortes dinâmicas de relação e
cooperação intermunicipal instaladas que são desafiantes ao nível da governança supramunicipal.
No entanto, à escala municipal apresentam especificidades próprias que garantem a
complementaridade à escala da rede e que, por sua vez, corrobora para a competitividade deste
vasto e complexo território à escala nacional e internacional.
O caráter polarizador do concelho é confirmado pelo registo diário de 147.248 movimentos que têm
como destino o concelho (dos quais 66,7% por indivíduos ativos e 33,3% por estudantes) e que
correspondem a 84% dos movimentos totais de e para Braga (175.213 movimentos pendulares
diários) (MPT and CMB 2019).
Escala Meso: Os Tecidos Morfotipológicos
À semelhança de Saverio Muratori (Corais 2003; 2016) determina-se como explicação primária para
a continuidade urbana e para a evolução orgânica da cidade, o conceito estrutural de tipo nas
abordagens morfológicas.

Figura 2. Planta dos Tecidos Morfotipológicos e plantas da dinâmica urbana (Corais 2003).

A caracterização da forma urbana e a análise Morfotipológica de um território (figura 2) tem
relevância para a consciência do processo de formação da cidade e da sua identidade, comportando
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uma importante base para posteriores intervenções. Constitui, pois, uma ferramenta de apoio à
decisão (Corais 2016) que confere uma estrutura no processo de planeamento e projeto e que
garante a prossecução dos cânones identitários da urbe. A análise da forma urbana com recurso às
estruturas morfológicas territoriais, que se designaram por tecidos, reverte para uma reflexão sobre
a cidade e sobre as regras que lhe estão subjacentes e que são consequência das dinâmicas
urbanas operadas no passado que configuram o modelo da cidade atual e incitam a cidade futura
(Corais 2021, 24 e 25).
Deste modo, através da análise dos tecidos urbanos, aborda-se a evolução da forma urbana e os
elementos morfológicos que a determinaram. Na planta dos tecidos Morfotipológicos detetam-se os
diferentes tipos existentes no território, considerando a relação com a topografia, com a estrutura
viária e a conformidade dos tipos de tecidos com o espaço territorial (Corais 2021, 26).
A análise da homogeneidade identificada em cada tecido, articulada com as necessidades inerentes
à Promoção da MUS, condiciona as soluções a adotar que, não descurando as singularidades de
cada quarteirão, ou área homogénea, permite uma replicação (não literal, mas adaptável) das
medidas noutra área similar. A consciência e apropriação das características morfotipológicas
destes tecidos, na Promoção da MUS, garante, por sua vez, o respeito pela continuidade do seu
papel na evolução urbana (Corais 2021, 26).
Assim, na abordagem à almejada mudança de paradigma para a MUS a consideração das tipologias
dos padrões espaciais patentes (tecidos urbanos), pela deteção de homogeneidades, abordando as
formas básicas de desenvolvimento físico a nível morfológico e funcional constitui o elo atemporal
de apoio à transição (Corais 2021, 26).
Também a esta escala e com recurso à análise da planta dos tecidos morfotipológicos é possível
constatar o caráter centrípeto do território concelhio afirmado pela concentração de atividades e
funções estratégicas em torno do centro e pelo degradé de densidades verificado no sentido do
centro urbano até aos limites administrativos de Braga. Assim, a escala urbana da cidade, pela
concentração e proximidade das várias funções estimula o recurso a boas práticas de mobilidade.
No entanto, o espaço/domínio público disponível condiciona a transformação e a requerida mudança
de paradigma da MUS, que invoca a primazia do peão face aos modos motorizados.
Escala Micro: Os bairros caminháveis
As intervenções de microescala pressupõem uma orientação muito mais focada na comunidade do
que as ações de planeamento tradicional. A abordagem de microescala pode suportar-se em
definições da morfologia urbana para a sua determinação, no entanto, essa unidade de vizinhança
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não deve descurar as relações com outras unidades, nem com as escalas mais abrangentes (Dovey,
Pafka, and Ristic 2017; Dovey and Pafka 2020; Kim, Park, and Lee 2014).
O conceito de “walkability”, em contraponto à (e reavaliando a) política de tráfego promovida durante
o século XX, teve início na década de 1990 (na América do Norte, Europa e Oceânia), em privilegio
dos 3D`s: Diversidade, Densidade e Design (Cervero and Kockelman 1997) e associado às
premissas de que os bairros que incentivam os modos suaves contribuem para a melhoria da
economia local, do ambiente, da saúde (Lau et al. 2015, 201), da segurança e das relações sociais
(Talen and Koschinsky 2014), entre outros setores.
Segundo Rueda (2016) o modelo dos superblocks, que aplicou a Barcelona (a partir de 1987 com o
intuito de reduzir os níveis de ruído e poluição atmosférica), Vitoria-Gasteiz, Madrid, Corunha,
Buenos Aires e Quito, visa a libertação de espaço público para o modo ciclável e pedonal e a
redução das velocidades, no interior dos quarteirões, e adapta-se à rede principal de vias existentes,
com respeito pelas preexistências. Rueda (2016) pretende que este novo modelo funcional de
mobilidade e sustentabilidade seja aplicado a qualquer cidade.
Assim, o conceito de bairros caminháveis e de superblocks tem implícito um conjunto de
características que visam promover, para além dos modos suaves, a humanização e a habitabilidade
do espaço público, substituindo veículos por vida social (Ravera 2020).
A concentração populacional e funcional de Braga, bem como, a sua escala e os padrões de
mobilidade verificados nos estudos do Quadrilátero (2013) e no Plano de Mobilidade Urbana
Sustentável (PMUS) de Braga (MPT and CMB 2019) estimulam o recurso aos modos de deslocação
suaves (pedonal e ciclável) devido à preponderância de curtas distâncias que são necessárias
percorrer. No entanto, a configuração do espaço público condiciona a transformação e a requerida
mudança de paradigma da MUS (Corais 2021, 45).
Reforçando a sua centralidade, é nas freguesias centrais de Braga que se registam as maiores
proporções de viagens pendulares com destino na própria freguesia de residência e nas 7 freguesias
da cidade regista-se uma quota modal pedonal acima dos 60% (MPT and CMB 2019).
Da análise dos tempos médios de viagem das deslocações no município de Braga verifica-se que
cerca de 58, 6% são inferiores a 15 minutos, 89,1% inferiores a 30 minutos e que as viagens de
longa duração têm um peso residual (2,1%) o que, associado ao facto de a maioria dos movimentos
apresentarem distâncias inferiores a 4km, permitiu que o PMUS de Braga (MPT and CMB 2019)
estimasse uma forte capacidade de cativação da população para modos suaves neste território. Do
mesmo modo, nesse documento, constatou-se que é nas áreas centrais que se verificam uma maior
preponderância de movimentos de pessoas, associado à concentração de polos geradores de
viagens e à respetiva proximidade, em geral, dos locais de residência (Corais 2021, 43).
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Promoção da mobilidade urbana sustentável e o espaço público
O conceito Mobilidade, como objetivo para alcançar as Metas do Acordo de Paris definidas para
2050, é o catalisador e o pretexto para explorar matérias intrínsecas ao domínio da Arquitetura e da
Morfologia Urbana (Corais 2021, 7).
Segundo Ascher (1998) a urbanística prevalente no seculo XX, assente no zonamento,
secundarizava o desenho urbano e sacrificava a Morfologia Urbana ao funcionamento da cidade
dependente do automóvel. Jane Jacobs (1962) também é muito crítica a esta visão da cidade
defendendo a diversidade de usos e a vivência urbana no espaço público. E Banister (2011), em
consonância, também defende a redistribuição do espaço urbano viário e a implementação de
medidas de redução do tráfego, articuladas com estratégias para se implementar um uso adequado
dos espaços, melhorando, assim, as condições para os modos suaves (Corais 2021, 19).
A sistematização na teoria dos 3D (Diversidade, Densidade e Desenho), apresentada por Cervero
e Kockelman (1997) corrobora com o pensamento que defende que o ambiente construído influencia
as viagens pendulares e vice-versa. O urbanismo começa, assim, a integrar a Mobilidade como
substância própria do projeto de arquitetura (Binder et al. 2020) preterindo do conceito de rede viária
segregada do zonamento (Sola Morales 1996). Esta teoria, da simbiose entre Arquitetura e
Mobilidade, é posteriormente testada e sintetizada por Manuel Solà Morales (2008) que atribui à
arquitetura o papel no controlo do impacto dos fluxos nos espaços públicos que estimulam as
práticas sociais (Corais 2021, 18).
Impõe-se, assim, a necessidade de implementar uma redistribuição dos espaços públicos de forma
equitativa pelos vários modos de transporte em contraposição com a lógica cíclica de oferta e
procura que tem vindo a incrementar desproporcionalmente o espaço afeto ao carro e a gorar a
oportunidade de promover os modos suaves como alternativas reais para a Mobilidade. O
contraditório desta situação acentua-se quando se constata o incremento dos fluxos pedonais na
busca por hábitos de vida mais saudáveis (Teles 2020) e, sobretudo, como consequência do último
surto pandémico, pela alternativa do modo pedonal ao transporte público face ao receio de contágio,
agravado pelas imposições de distâncias sociais mínimas incompatíveis com o dimensionamento
atual do espaço público afeto ao peão. (Corais 2021, 20 e 21)
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Figura 3. Fotos “O espaço que 60 pessoas ocupam consoante o modo de transporte selecionado”.
Fonte CMB, 2016

As fotos que representam o espaço ocupado por 60 pessoas consoante o modo de transporte
utilizado (figura 3) ilustram o foco da investigação e pretendem sensibilizar para as consequências
que as opções de Mobilidade assumem na afetação do espaço público e para as vantagens dos
modos suaves também a este nível. A mudança de paradigma para a promoção MUS, invertendo
a pirâmide da mobilidade, é abordada através das transformações que são necessárias introduzir
no Sistema de Espaços Coletivos (SEC) para catalisar a mudança de comportamentos da população
que a legitima (Proença 2020).
Sales Oliveira (2018) e Tonucci (2019) alertam para a exclusão social prevista no atual modelo que
privilegia o “cidadão médio” (homem adulto, trabalhador, saudável) em detrimento dos grupos
vulneráveis da sociedade.
O caso de Braga
Braga, pelas dinâmicas urbanas inerentes, assume características muito específicas no contexto
territorial em que se insere. Se por um lado, tem a particularidade de se assumir como um território
centrípeto, num contexto de território disperso e difuso. Por outro lado, as dinâmicas e políticas de
habitação conformaram um crescimento urbano desenfreado nas décadas de 80 e 90, do século
XX, relegando o espaço público e as continuidades urbanas em função desse desígnio. Estas duas
especificidades tiveram consequências, também elas antagónicas, nas condições de mobilidade da
cidade.
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A cidade de Braga detém boas condições topográficas e de distribuição espacial dos polos
atractores e distribuidores de mobilidade que poderão ser um incentivo para a promoção da
pedonalidade.
Articulando a rede viária com os declives da cidade de Braga, calculou-se as distâncias-tempo (MPT
and CMB 2019) a percorrer desde os principais polos geradores de viagem, considerando a
circulação definida de 4 km/h. A figura 4 ilustra a distância-tempo (de 5min; até 10 min; até 15min
e até 20 min) com origem na Câmara Municipal, na Central de Camionagem e na Estação
Ferroviária. Nestes perímetros localizam-se vários equipamentos escolares, culturais e
administrativos relevantes o que comprova que a cidade de Braga reúne as condições necessárias
para garantir a promoção da mobilidade pedonal, desde que, ao nível do desenho urbano se
reconfigure o espaço público em prol deste modo de transporte.

Figura 4. Sistema Pedonal da cidade de Braga.
Fonte: PMUS Braga; fase I. caracterização e Diagnóstico (MPT and CMB 2019, 18).

No entanto, a cidade de Braga patenteia várias “cicatrizes” que dificultam a conetividade dos
percursos pedonais e cicláveis, devido às barreiras urbanas definidas nos tempos em que o
transporte individual era a prioridade nas politicas de engenharia de tráfego. Ladeiam, estas
barreiras, espaços urbanos interdependentes e indissociáveis cujas vivências reclamam
intervenções que não se compaginam com os orçamentos anuais disponibilizados aos municípios.
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O desafio é, pois, definir novas continuidades urbanas para Todos (sobretudo para os peões e
pessoas de mobilidade reduzida). Cerca de 30% da população, segundo dados do INE 2011,
apresenta pelo menos uma dificuldade de mobilidade. A cidade ao responder às necessidades de
deslocação destes grupos está a garantir as condições de circulação de Todos. E a este desígnio
funcional para a estruturação da cidade alia-se a qualificação do espaço público e a promoção da
qualidade de vida.
Reflexão: A forma urbana e a mobilidade
Verifica-se que as transformações da forma do Espaço Público ao longo dos tempos, foi
determinada em função do tipo de Mobilidade que se pretendeu privilegiar em cada momento.
Assim, se no século XIX a repartição modal era dominada pelo peão e pela tração animal, no século
XX a banalização do transporte individual motorizado determinou a transformação da forma urbana
da cidade, estimulando o seu crescimento para além da 1ª e 2ª coroa urbana e definindo vias
urbanas de circulação viária rápida que constituem barreiras urbanísticas à circulação dos modos
suaves e que comprometem a segurança rodoviária atualmente.
Em Braga, em 2017, existiam 580,1 veículos por cada 1000 habitantes o que denota o nível de
dependência por este modo de transporte (MPT and CMB 2019).
No século XXI e nos PMUS de 3ª geração que estão a ser desenvolvidos, defende-se a inversão da
pirâmide da mobilidade, dando primazia ao peão e a outros modos suaves e um pouco por todo o
mundo surgem iniciativas Top-Down e Bottom-up de redistribuição do espaço público, que estava
afeto ao automóvel passando a definir percursos pedonais, cicláveis e espaços de estadia e
convivência urbana. Em suma, privilegia-se a humanização do espaço público.
Banister (2007) estabelece os principais contrastes entre as abordagens do passado de engenharia
de tráfego e as novas abordagens em defesa pela MUS. Na abordagem para a promoção da MUS
afirma-se a dimensão social acoplada à espacial, dado que o focus é colocado nas pessoas e, por
conseguinte, no modo pedonal que passa a ocupar o topo da hierarquia. Às vias é conferido o papel
de rua e de espaço de vivência urbana, na qual se privilegia a integração e coexistência dos vários
modos. Para tal, Banister (2007) defende a redução das velocidades de tráfego e a gestão da
procura beneficiando a confiabilidade dos tempos de viagem.
Pelo conhecimento do histórico da cidade e da sua morfologia urbana estas mutações dos padrões
de mobilidade com interferência ao nível do desenho urbano do espaço público podem e devem
assentar num respeito e continuidade pelas características identitárias da cidade potenciando-as.
De facto, a primeira matriz urbana assentava em modos de deslocação sustentável e toda a urbe
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funcionava com base nesse pressuposto. O estádio atual consiste na avaliação da evolução da
cidade e dos tempos e modos de estar devolvendo à cidade e ao peão o seu papel endógeno.
Braga como laboratório para um sistema urbano resiliente e sustentável
O planeamento previsto e os projetos em curso em prol da MUS em Braga alicerçam-se na
configuração ancestral da urbe e na proeminência da morfologia urbana existente conformada nos
diversos ciclos urbanos. De facto, o planeamento da mobilidade operado e consumado no PMUS
(MPT and CMB 2019) recorreu à hierarquização viária patente no território, adaptando as
funcionalidades das vias e propondo a redistribuição do espaço público. A definição do interior de
quarteirões como áreas de coexistência e de velocidades mais reduzidas privilegia os modos suaves
e a vivência urbana desses espaços, garantindo as conexões viárias na rede envolvente desses
quarteirões. Trata-se de uma estratégia de atuação minimalista, mas muito impactante nos hábitos
de deslocação da população e na qualidade de vida. Esta metodologia decorre da valorização das
características morfotipológicas da cidade e a seleção e valorização desta condicionante garante e
confere coerência e identidade ao processo de transformação urbana em curso.

Figura 5. Planta exploratória das potenciais áreas-piloto do Laboratório para um Sistema Urbano
Resiliente e Sustentável de Braga.
Fonte: (Corais 2021).
Não obstante, a necessidade de incluir os princípios de MUS nas novas áreas de expansão, verificase que para garantir a máxima eficácia e eficiência desta mudança de paradigma, terá que se
garantir a sua aplicação, sobretudo, na cidade consolidada quer pelo efeito catalisador que têm
noutras áreas da mesma, quer pela concentração de problemáticas a este nível, nos centros
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urbanos, quer pelas características intrínsecas ao território centrípeto e polarizador da cidade de
Braga. Deste modo, a prevalência das áreas detetadas com potencial para aplicação dos
procedimentos metodológicos de Acupuntura Urbana para Promoção da MUS no SEC de Braga,
localiza-se na segunda coroa da cidade. Esta coroa corresponde, sobretudo, à cidade construída na
década de 90, na época em que se verificaram as principais fissuras na malha urbana, promovidas
pelo ímpeto de defesa do privilégio da circulação automóvel e que acarretaram prejuízos à
circulação pedonal inclusiva (Corais 2021, 80). Assim a Sul do Centro de Braga, verifica-se uma
quadrícula regular que define cerca de 10 quarteirões (ver figura 5), nos quais se localizam as
principais escolas e que será a área privilegiada para aplicação da metodologia dos superblocks- ou
seja, definição de uma rede viária externa aos quarteirões que garante a distribuição e circulação
viária e privilégio da malha interior desses quarteirões para promoção dos modos suaves, da MUS
e da humanização do espaço coletivo- garantindo uma maior vivência urbana e o incremento da
Qualidade de Vida.
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Introdução
Este trabalho tem como objetivo analisar os componentes morfológicos que definem o caráter da
paisagem de Speightstown, cidade localizada em São Pedro, ao norte de Barbados, América
Central.

Figura 1: A localização de Barbados, Speightstown e sua Área de conservação. Fonte: Google Maps, 2020.

Speightstown é a segunda maior cidade do país, com cerca de 3.600 habitantes, e fica 20 km ao
norte da capital Bridgetown. É uma cidade pitoresca e sua paisagem expressa claramente diferentes
períodos de seu desenvolvimento - além do conjunto de edifícios históricos, vários outros aspectos
relacionados à sua importância no passado, como porto de Barbados, bem como sua decadência e
o recente interesse pelo local como um destino turístico.
O nome homenageia William Speight, ex-proprietário do terreno onde a cidade foi desenvolvida (The
Sunday Advocate, agosto de 1989). A cidade também era conhecida como Little Bristol, devido ao
intenso comércio com Bristol, na Inglaterra. Speightstown começou a prosperar como porto após a
chegada dos britânicos a Barbados, em 1625, devido ao fácil acesso a outros países e ao grande
volume de comércio de açúcar e melaço. Refletindo a importância da função portuária, o núcleo
inicial se desenvolveu irradiando da costa para o interior.
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Na palestra intitulada “Patrimônio do Norte e seu papel no Desenvolvimento”, Henry Fraser (1990)
lembra a invasão de Speightstown ocorrida em 15 de dezembro de 1651, quando Barbados se
aproximava da independência de Commonwealth (uma associação internacional que consiste no
Reino Unido juntamente com estados que anteriormente faziam parte do Império Britânico e
dependências.) O almirante Roundhead Ayscue liderou 500 soldados britânicos para recuperar o
controle da ilha. Esses ataques foram repelidos por fortes defensivos ao longo da costa. Porém,
após a tomada da fortaleza principal, cerca de um terço da cidade foi incendiada (PDP, 2017). Como
resultado, as atividades de exportação foram desviadas para Bridgetown. Anos mais tarde, com a
construção da Rodovia 1B, a conexão entre Speightstown e Bridgetown foi enfraquecida, a produção
de açúcar tornou-se uma commodity menos exigente e a cidade e o porto se dissiparam após a
cessação de suas atividades (PDP, 2017).
Existem três outras cidades em Barbados, a saber, Oistins, Holetown e Bridgetown. Em
comparação, em uma entrevista com o Sr. Richard Alleyne, o ex-comandante do porto afirmou que
“Bridgetown, localizada a sudoeste de Barbados, é o principal porto de entrada. Comumente
chamado de Deep-Water Harbor, que lida com a importação e exportação internacional do país,
com base em navios comerciais, é uma porta de entrada para navios de cruzeiro do Caribe, lidando
com aproximadamente 800.000 passageiros de cruzeiro em um período de três anos e, em alguns
dias, com aproximadamente 30.000 passageiros”. No entanto, acrescentou que “Speightstown não
tem infraestrutura para lidar com grande volume de pessoas desembarcando simultaneamente,
como Bridgetown, que abriga muitas lojas e serviços de táxi”. Ele explicou ainda que a maioria dos
navios de cruzeiro atracam apenas por algumas horas, com tempo limitado para visitar outras
cidades, de modo que a maioria dos visitantes permanece em Bridgetown, onde interage com os
habitantes locais, comem e fazem compras. Apesar de tais limitações, a promissora atividade
turística tem gerado transformações na paisagem de Speightstown, como as duas marinas recémconstruídas, Port St Charles e Port Ferdinand - o segundo porto de entrada oficial, Port St. Charles
Marina abriga iates de pessoas que possuíam casas na área .
Em visita de campo a Speightstown, em dezembro de 2018, para reunir informações para este
projeto, a autora pôde observar que Speightstown e a cidade de Oistins foram negligenciadas.
Speightstown, no entanto, tem mais atrações cênicas, caráter arquitetônico histórico e vasto espaço
de terra para desenvolvimento. No entanto, Oistins é a cidade preferida nas noites de sexta-feira,
com várias atividades programadas atraindo centenas de residentes e visitantes. Em Speightstown,
por outro lado, conforme destaca Clement Armstrong, proprietário do Fisherman's Pub: “O
entretenimento e a vida noturna que já foram o destaque da cidade desapareceram.”
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Holetown é considerada a Gold Coast de Barbados, oferecendo lojas de luxo, shoppings exclusivos,
cinemas, restaurantes e bancos, enquanto a vizinha Speightstown tem apenas um pequeno
shopping center com poucas lojas no complexo. Porque? Richard Alleyne revela que o cais em
Speightstown não está operacional porque foi construído no local errado, porque nenhuma pesquisa
adequada foi feita antes da construção. Angela Edwards, gerente do Supermercado Eddie's em
Speightstown, afirmou que “existe um impedimento para que os pescadores atraquem seus barcos,
pois o cais não está funcionando. Portanto, o mercado de peixes está deserto”. Clement Armstrong
revelou que “Speightstown sempre foi uma comunidade pesqueira” e pergunta: “Como pode uma
comunidade pesqueira não ter um cais ou um mercado de peixes funcionando?”
A rua principal, Queen's Street, tem poucas atividades, com destaque para os atrativos turísticos:
lojas, escritórios corporativos, restaurantes e barracas de suprimentos. Esta rua abriga a arquitetura
original da época colonial, mas a maioria dos edifícios está abandonada e dilapidada, dando a
primeira impressão de uma cidade abandonada. No entanto, a cidade oferece uma coleção de
notáveis bens patrimoniais com potencial para inclusão na lista do Patrimônio Mundial da UNESCO.
Os edifícios abandonados podem ser portas de entrada para amenidades e serviços. Dois exemplos,
Arlington House e Archer's Hall, foram adaptados para atingir esse potencial (PDP, 2017).
Este estudo identifica e analisa conjuntos de espaços, elementos e suas múltiplas relações
significativas com a configuração da paisagem de Speightstown, com vistas a definir um guia de
design, visando a sua manutenção para melhorar a qualidade de vida dos moradores, considerando
o eixo turístico a partir de Holetown para Speightstown. O principal objetivo deste trabalho é definir
um Guia de Design para a preservação da paisagem que funcione como uma ferramenta na
manutenção do caráter de Speightstown, podendo apoiar planos diretores, leis de zoneamento e
outros planos políticos para o crescimento da cidade. Em Barbados, existe um Plano de
Desenvolvimento Físico que mostra uma visão para o crescimento e desenvolvimento de Barbados
e suas cidades. O Guia ilustrará possibilidades de manutenção e evitará futuras construções que
possam comprometer o caráter histórico da paisagem. Os guias de design são ferramentas para
descobrir as personalidades das cidades e propor diretrizes para a preservação da harmonia da
paisagem urbana (SCHWEIG et al, 2005).
O que é um guia de Design da Paisagem?
Uma Landscape Design Guide - Guia de Design da Paisagem - é um instrumento para guiar na
manutenção do caráter de um lugar. Através de leitura apropriada, legislações urbanas e planos
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diretores, um guia é construído para restaurar, preservar e conservar a estrutura de uma cidade ou
região. Um guia é elaborado a partir de:
• Identificar a paisagem existente;
• Compreender as legislações existentes;
• Entender o que define o caráter do local, cidade, região;
• Mostrar através de textos e ilustrações o que pode ou não pode ser feito em uma forma mais
legível;
• Se necessário, definir novos processos de construção que deverão se integrar com o caráter
existente.
Assim, “a definição de um caráter arquitetônico local, a altura das construções, sua posição em
relação às linhas de recuo existentes, o tipo e cor e dos materiais utilizados, entre outros aspectos,
[.....] devem ser cuidadosamente considerados em relação ao restante do vilarejo” (SHARP, 1946;
apud LAMOUNIER, 2006).
Um guia de design de sucesso, portanto, contribui para promover a proteção da imagem e do caráter
da paisagem da cidade. Por sua vez, o chamado Plano de Desenvolvimento Físico, ou
PDP (utilizado em Barbados), consiste em um plano mestre elaborado para fornecer uma visão
para o crescimento e desenvolvimento sustentável do país, estabelecendo políticas de uso da terra,
forma construída, mobilidade, instalações comunitárias e infraestrutura física, entre outros. Para
desenvolver este trabalho, os PDP 2003 (Alterado) e 2017 (rascunho) foram analisados e
comparados.
Sintetizando, os PDPs de Speightstown apresentam os desafios, oportunidades e objetivos da
cidade. Já o guia de design pode oferecer diretrizes mais rígidas para contribuir à proteção do caráter
da paisagem local.
Speightstown hoje
A paisagem geral da cidade mostra que existem conjuntos de edifícios que refletem as dimensões
e os diferentes períodos de desenvolvimento de Speightstown. A cidade oferece uma coleção de
notáveis bens patrimoniais e poderia ser considerada Patrimônio Mundial da UNESCO.
Percepções: Foi realizado um levantamento de opinião pública na forma de entrevistas para
compreender o contexto do local. Além disso, alguns artigos do jornal de Barbados identificaram um
problema comum, o abandono de Speightstown. Tais publicações destacam que as pessoas devem

38

estar cientes da importância histórica de Speightstown, mas também reconhecer que a cidade tem
muitas oportunidades de investimento.
Água e Inundações: Se por um lado as praias são o centro das atenções de Speightstown, assim
como a localização litorânea reflete o passado significativo como porto, por outro, o relevo plano de
Speightstown e sua proximidade com o mar torna que a área bastante sujeita a inundações,
conforme avaliação do Drainage Study of Barbados.
Tecido Urbano: Seus traços mostram que o padrão de crescimento irradiou-se do litoral com sentido
para o interior. Foi organizado tendo como referência os fortes e cais da cidade.

Figura 2: Evolução Urbana de Speightstown.
Fonte desenho: Autora, 2019, a partir de fotos da pesquisa de Lichtenstein, 2018

Usos: Esses usos são os elementos básicos que geram a construção de Speightstown. São eles:
Institucional, Turismo, Comercial e Residencial.
Comercial: Ao longo dos anos, o declínio da atividade e a falta de entretenimento comercial
resultaram no fechamento mais cedo (diminuição do período diário do expediente) dos
estabelecimentos.
Residencial: De acordo com a revisão da população mundial, a população de Speightstown é
atualmente de 3.634. (Barbados Statistical Service, 2013)
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Institucional: Speightstown tem creches, escolas, igrejas, galerias, instalações médicas, delegacia
de polícia, biblioteca, o museu de Arlington House e um Complexo de Pesca.
Turismo: O turismo na cidade é uma parte vital da riqueza de Speightstown. Muitos turistas que
visitam esta área ficam impressionados com as características da cidade e questionam porque foi
abandonada.
Espaços Livres: Muitos espaços livres ao longo do corredor principal de Speightstown devido ao
fechamento de empresas consistem em fundos de bares, restaurantes ou lojas. Isso diminui a
permanência e o interesse das pessoas em caminhadas e passeios turísticos.
Vegetação: As principais ruas e caminhos de Speightstown não têm árvores, tornando-se menos
agradáveis e diminuindo as oportunidades de lazer. A vegetação pode melhorar a paisagem da
cidade.
Tipologia (Volume, Escala, Forma, Composição): As proporções de Speightstown propiciam uma
sensação confortável e íntima, por conta da escala adequada às dimensões das pessoas. A forma
de construção é determinada pelos vários tipos de moradias / edifícios ou pela sua utilização, quer
seja moradia unifamiliar, moradia geminada, sobrados e apartamentos. A construção dessas casas
é totalmente de madeira ou de madeira e pedra. Os edifícios comerciais são de pedra e todos os
outros edifícios sendo de concreto. É importante reconhecer o carácter dessas casas individuais.

Figura 3. Mapa de vegetação, espaços livres, usos, zonas de interesse, edifícios de interesse e vias em
Speightstown. Fonte: Autora, 2020

Zonas de interesse
Conjugando usos e configuração morfológica, pôde-se identificar nove zonas de interesse na área
de estudo, para fins de análise: Mangrove (Zona 1), sujeita a inundações e com necessidade de
proteção quanto a desenvolvimento incompatível com o caráter histórico; Sand Street Beach (Zona
2), com necessidade de aprimoramento dos acessos existentes e promoção de vitalidade; Sand
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Street Village (Zona 3), necessidade de atenção aos empreendimentos turísticos em
desenvolvimento; Esplanade Center (Zona 4), preservação do calçadão e do cais, bem como do
usos comercial ; Salt Water Pond (Zona 5), onde ficam a Lagoa de Sal e a Igreja de São Pedro e a
maioria dos edifícios institucionais; Queen’s Street Core (Zona 6), principal área de Speightstown,
mas com muitos edifícios subutilizados ou abandonos (necessária recuperação e adequação ao
caráter histórico); Chapel Street Way (Zona 7), necessária atenção aos shopping centers existentes
para menor interferência no caráter da paisagem; Alm's Gap (Zona 8), potencialização dos espaços
livres, caráter patrimonial das edificações e aproveitamento do acesso à praia; Queen's Street
Village (Zona 9), mantendo os tipos de moradias existentes e potencializar a paisagem do centro de
Speightstown, incluindo possibilidades de transformação orientada à preservação do patrimônio .
Elementos de Speightstown (materiais, cores, texturas): janelas da cidade, fachadas, varandas,
corredores e os elementos usados são de várias formas e tamanhos, materiais, cores, texturas.
Edifícios de interesse: Speightstown tem uma rica herança de edifícios de valor arquitetônico.
Variam de grandes casas coloniais a edifícios como igrejas e as modestas casas “móveis”. A
resolução da Town and Country Planning (Seção 29, Capítulo 240), junto com o Barbados Trust
compilou uma lista específica de 20 edifícios de especial interesse arquitetónico ou histórico, um
deles sendo o Arlington House que era identificado e analisado como um dos elementos principais
que definem as características da Paisagem de Speightstown. O Edifício Archer 's Hall, também
nessa lista, necessita de readequação na fachada, especificamente a recuperação de janelas
anuladas em intervenções recentes.
Acessos e rotas de interesse: A história de Speightstown foi marcada pelas técnicas de transporte.
A cidade está em declínio porque está ligada a mudanças no tráfego e a construção da rodovia
afastou as pessoas de Speightstown. A principal trilha de interesse é a Queen 's Street e a área da
praia. A ideia do governo de querer transformar todos os prédios dessa faixa em pequenos
restaurantes ou bares, para que as pessoas pudessem jantar olhando para o mar e também tornar
a rua só para pedestres, não foi concretizada, mas tinha potencial para transformar Speightstown.

Transformações Constantes
Speightstown passou por transformações que, potencializadas pela falta de ações à manutenção de
sua paisagem, têm promovido rupturas significativas ao enfraquecimento do caráter histórico da
cidade.
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Figura 4: Fotos das transformações ao longos dos anos em Speighstown (antes e depois) . Fonte: Climax,
2018; Universidade de Winchester, 2019; Goodman, 2020; Reece, 2020, , Autora, 2019

Incêndio: Em setembro daquele ano de 2020, o prédio “restaurante do Juma” pegou fogo. No dia
seguinte, as paredes estavam de pé, o presidente de Barbados visitou e falou sobre a restauração
para usar esta estrutura para algum benefício histórico, mas dias depois as paredes foram
demolidas.
Perda de fortes: numerosos e pequenos fortes ao longo da costa protegiam Speightstown dos
recorrentes ataques. Em 1751 a fortaleza principal foi tomada e hoje existem apenas ruínas de um
desses fortes.
Edifícios Abandonados: Speightstown possui muitos edifícios abandonados e subutilizados com
grande potencial para o desenvolvimento do turismo histórico. A Arlington House é exemplo positivo
de investimento e recuperação. Por outro lado, a antiga Farmácia Noel Roach e a antiga Worrell
House, na Church Street, se deterioraram após alguns anos sem uso e acabaram demolidas
recentemente. Alguns edifícios relativamente novos também foram abandonados devido à falta de
atividade. A falta de uso e de segurança têm sido justificativas comuns para as demolições.
O Cais: Embora seja de grande importância como reflexo dos velhos tempos da cidade portuária e
grande atrativo para a fruição da praia e do mar, o cais, assim como outros espaços livres na cidade,
enfraquecem diariamente, por falta de uso e transformações que desrespeitam esses espaços.
Speightstown Landscape Design Guideline
A partir das análises foi elaborado o Speightstown Landscape Design Guide (SLDG), com vistas a
orientar novos empreendimentos, alterações e ampliações de edifícios existentes, bem como a
preservação de edificações históricas, buscando contribuir para a vitalidade da cidade e sua fruição
histórica com o mínimo de impacto possível sobre seu caráter histórico. Com base na identificação
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dos elementos e suas relações, o guia deve prever a permanência e as transformações na
renovação da cidade, promover e proteger o caráter da paisagem de Speightstown e suas zonas de
interesse. Exemplos de diretrizes e princípios norteadores previstos são apresentados a seguir.

Figura 5: Speightstown Landscape Design Guideline;. Fonte (fotos): Finernann, 2016 (desenhos): Autora,
2020

Princípio de Design de Gestão Urbana:
Compreender e adotar este guia como um instrumento complementar no processo de planejamento
da cidade de Speightstown e seu patrimônio.
Diretriz: Definir Conselho de Patrimônio Histórico-Cultural específico para Speightstown, que
será responsável por garantir a revisão periódica das seguintes diretrizes.
Diretriz: Estabelecer parcerias entre diferentes esferas de governo (nacional a municipal),
setores educacionais, incluindo a Universidade de Winchester, e representatividades locais.
Princípio de Design de Caráter de Speightstown:
Manter as múltiplas relações significativas no centro de Speightstown.
Diretriz: Desenvolver uma imagem de Speightstown que reforce o centro da cidade.
Diretriz: Manter o caráter robusto e existente, com elementos que realçam a paisagem de
Speightstown.
Diretriz: Novos edifícios devem ser compatíveis com a paisagem histórica de Speightstown.
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Princípio de Design de Praias e Inundação:
Considerar medidas de projetos específicos para a drenagem de águas pluviais e promover todo o
acesso à praia.
Diretriz: Cada praia deve ter abrigo, vigilância natural, equipamentos de fruição e estímulo ao
interesse visual.
Diretriz: Projetar paisagismo para acesso à praia.
Diretriz: Manter e valorizar o acesso visual para a praia.
Diretriz: Evitar paredes vazias ao redor do perímetro fechado de um espaço de praia.
Diretriz: Estimular o cuidado com cursos de água abertos existentes ou, quando apropriado,
abrir novos cursos de água com base em estudos criteriosos.
Princípio de Design de Praças e Parques:
Valorizar os componentes do espaço público urbano.
Diretriz: Grandes áreas públicas devem ter assentos, abrigo e interesse visual.
Diretriz: Consideração especial deve ser dada à transição entre uma nova área de domínio
público e a rede de espaços públicos existentes.
Princípio de Design de Permeabilidade e Ruas e Estrada:
Deve haver lugares para os pedestres caminharem, sentarem, ficarem de pé e se reunirem.
Diretriz: O material de pavimentação deve ser sempre contínuo e permeável para se conectar
bem às redes existentes de caminhada, bicicleta e transporte de passageiros.
Diretriz: O projeto de paisagens de rua deve ter calçadas largas, com oportunidades para cafés
ao ar livre e árvores nas ruas.
Diretriz: As passarelas das ruas devem ser projetadas para maximizar a segurança pessoal,
usando iluminação adequada e vigilância natural dos edifícios vizinhos.
Diretriz: Recursos de design para acalmar o tráfego com materiais contrastantes.
Diretriz: Calçadas, passarelas, espaçamentos laterais e reentrâncias frontais vistas das ruas
principais devem ser cobertas com faixa de jardim.
Diretriz: Serviços de utilidade pública devem ser enterrados sempre que possível ou formas
examinadas de interagir com o meio ambiente.
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Princípio de Design de Paisagismo e Áreas Verdes:
O novo desenvolvimento precisa atender ao paisagismo da infraestrutura verde.
Diretriz: Criar ruas paisagísticas com arquitetura e espaços públicos interessantes.
Diretriz: É responsabilidade do proprietário cumprir os padrões da paisagem, conforme
estabelecido nas Diretrizes de Projeto da Paisagem.
Diretriz: A seleção cuidadosa de árvores e outras técnicas de paisagismo deve ser feita ao
plantar na frente do edifício para não bloquear as características arquitetônicas de cada
edifício.
Princípio de Design de Usos:
Incentivar o uso misto em todo o centro de Speightstown para garantir a atividade contínua no bairro
e promover a habitabilidade por meio da compatibilidade do uso do solo.
Diretriz: Certificar-se de que os usos complementam outros usos no local e são compatíveis
com a área circundante.
Princípio de Design de Usos (Comércio):
No posicionamento de edificações de usos comerciais, devem ser levadas em consideração
questões como acessos e entradas, moradia, identidade e visibilidade, segurança, marketing e
ligações a outras edificações comerciais.
Diretriz: Garantir flexibilidade integrada para permitir a conversão de um uso comercial para
outro e para garantir que o espaço comercial seja adequado para uma variedade de outros
usos.
Princípio de Design de Usos (Residencial):
Uma grande área residencial deve variar em caráter entre suas diferentes partes e fornecer uma
combinação de tipos de habitação.
Diretriz: As entradas residenciais localizadas na Queen Street devem ser diferenciadas das
entradas comerciais e facilmente identificáveis.
Diretriz: Fornecer uma combinação de tipos de habitação para garantir uma área atraente.
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Princípio de Design de Configuração do Sítio:
Manter a malha urbana existente na construção de novos empreendimentos.
Diretriz: Todas as formas de estacionamento devem ser claramente identificáveis, mas
devidamente integradas ao domínio público.
Diretriz: Alinhe a construção com a linha de recuo frontal já existente.
Diretriz: Evite espaços vazios nas laterais de um edifício.
Princípio de Design de Escala e forma:
O tratamento geral do guia de design de Speightstown deve buscar um equilíbrio entre diversidade,
escala e forma.
Diretriz: A combinação de largura, altura e massa através de novos edifícios deve estar de
acordo com os edifícios circundantes existentes e o contexto de Speightstown.
Diretriz: Edifícios para fins de transição devem ser incentivados a variar sua altura, mas não a
extremos.
Princípio de Design de Edificações, Características Arquitetônicas e Detalhes de Construção:
É importante estudar todos os detalhes de edifícios existentes e novos que podem contribuir
positivamente para a construção.
Diretriz: Quaisquer detalhes usados devem enfatizar o caráter do material.
Diretriz: A parte traseira do edifício é visivelmente tão importante quanto a parte frontal.
Diretriz: Evite remover ou bloquear janelas / portas importantes no caráter arquitetônico do
edifício.
Diretriz: Para a face do bloco, as janelas / portas de qualquer edifício devem estar alinhadas e
ter a mesma consistência com as do entorno.
Diretriz: O detalhamento dos elementos da janela / porta é importante para evitar uma
aparência tediosa.
Princípio de Design de Alterações:
Sempre que possível, os edifícios designados e classificados devem ser renovados e tratados com
o máximo respeito.
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Diretriz: A substituição de quaisquer elementos ou materiais de construção deve ser
semelhante ao original.
Diretriz: Os edifícios e estruturas do patrimônio devem ser mantidos, garantindo que quaisquer
alterações, acréscimos e reparos nesses edifícios estejam de acordo com o caráter original do
edifício e da área.
Princípio do Design de Sinalização:
Toda a sinalização da cidade deve ser compatível com a escala, material e cor do projeto de
construção.
Diretriz: A arte pública deve ser incorporada aos principais espaços abertos e melhorar a
promoção da atividade cultural.
Considerações Finais
Mesmo que Speightstown não tenha mais o mesmo antigo prestígio, os residentes defendem a
importância de sua preservação e restauração. O imaginário de cidade pitoresca tem atraído grande
variedade de visitantes em busca de apreciar o que se mantém de seu caráter histórico. As
observações e entrevistas possibilitaram constatar que elementos como o cais, o calçadão,
edificações históricas remanescentes ainda permanecem como signos importantes da história
portuária de Speightstown, embora que, com as recorrentes transformações ao longo do tempo,
alguns dos fortes e praias foram perdidos. Com o esvaziamento de muitos usos e sem o incentivo
apropriado, o entretenimento noturno acabou desaparecendo.
Com base no estudo, pôde-se constatar que Speightstown possui significativo caráter de cidade
histórica de Barbados, tendo anteriormente ostentado o papel de principal porto comercial do país,
com intensa atividade e movimentação, ponto de negociações e trocas com com Bristol, na
Inglaterra, especialmente relacionadas à produção de açúcar de Barbados. As análises
possibilitaram identificar uma série de preocupações, entre as quais destacamos as principais. Os
edifícios arquitetônicos e históricos originais estão em ruínas, dilapidados e abandonados ou
demolidos. Os numerosos fortes que serviam de impedimento aos ataques estão erodidos e os
fortes patrimoniais, exceto um, foram substituídos por novas estruturas. O antigo cais (Jetty)
atualmente não está operacional e precisa urgentemente de reparos devido à degradação ao longo
dos anos por conta do impacto de ondas fortes e marés altas. A necessidade de calçadas para
pedestres e reparos em estradas. Um serviço de ônibus adequado, pois os comerciantes
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reclamaram da falta de atividade que impede o comércio. Falta de vegetação, árvores e espaços
públicos desestimula o passear pela cidade.
Por fim, observa-se que as intervenções devem contribuir para que Speightstown reflita sua
importância histórica para Barbados. Edifícios listados e históricos devem ser preservados e
restaurados como um legado para a próxima geração. Casos como o incêndio do chamado
Restaurante do Juma, edifício com cerca de 300 anos de idade, poderiam ser evitados com um
planejamento que desse o merecido foco à proteção e gestão de locais históricos. Outro exemplo
importante consiste no Forte Denmark, único forte remanescente na cidade e ainda sem
restauração.
O cais necessita de urgente reparo e, junto a isso, talvez a elevação pudesse ser estratégia para
ampliação da sobrevida da estrutura, pois evitaria o constante bater das ondas altas. A reforma do
cais, consequentemente, poderia ajudar a impulsionar a outrora próspera vila de pescadores e, além
disso, proporciona espaço seguro para caminhadas pedestres e ciclistas. Pedestres e ciclistas
também seriam beneficiados com redução das pistas de rolamento das ruas no centro da cidade
para 3 metros de largura. A segurança no caminhar ampliada, nesse caso, certamente ampliaria a
fruição do comércio, estimulando a diversidade no uso e ocupação e, assim, a vitalidade local.
Investir na vegetação, com o consequente sombreamento, promovendo espaços verdes e com
assentos públicos, intensificar o caráter convidativo ao visitar, permanecer, fazer compras e comer.
A interligação de rotas de ônibus em Speightstown e colocação de pontos de ônibus em locais
estratégicos poderia contribuir para a intensificação da inserção da cidade em rotas do turismo
local/regional.
Concluindo, este estudo teve como objetivo revisar, identificar e analisar configurações
morfológicas, conjuntos de espaços, elementos e suas múltiplas relações significativas com vista a
definir um guia para a manutenção, conservação e restauração de Speightstown. Pautando-se em
diretrizes de fácil execução, o referido guia pode envolver a integração de vários tipos de
organizações. O principal norteador, cabe reforçar, deverá ser possibilitar que, frente à inevitável
intensificação do turismo, que já vem ocorrendo, ainda que incipiente, seja preservado o caráter
histórico de Speightstown. A manutenção do caráter histórico, por sua vez, pode contribuir para
intensificar a atratividade turística. O guia se coloca, assim, como estratégia sustentável em
múltiplas dimensões, aliando incremento da economia, atratividade e vitalidade urbana, incluindo
diversidade de usos, e recuperação e preservação patrimonial.
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Introdução
O conjunto dos contributos teóricos sobre o tema do “espaço público” na nossa área disciplinar,
sobretudo a partir dos anos 90, é relativamente extenso, confundindo-se, não raras vezes, com as
reflexões sobre o “urbano” e sobre a “cidade” no seu sentido mais lato.
Por outro lado, a reflexão sobre o espaço público caracterizou-se, nas últimas décadas, pela
sobreposição e cruzamento de linhas de investigação que têm a arquitectura, o desenho urbano, o
território e a paisagem, as artes plásticas, a arte pública e as artes performativas como principais
referentes de análise, admitindo simultaneamente, em muitos casos, o contributo de outras
disciplinas. Este facto tem dado origem a uma “pulverização” e “relativização” do conceito, com a
consequente diversificação das formas e do significado que atribuímos ao espaço público no nosso
campo disciplinar. Assim, se por um lado julgamos útil e necessário situar as ideias os conceitos de
espaço público numa dimensão ideológica, porque é aquela que porventura nos permite detetar com
mais clareza ideias de cidade, é por outro lado evidente que, do ponto de vista da intervenção na
cidade, se torna necessário encontrar visões que sejam capazes de tornar estas mesmas
intervenções na cidade operativas, consequentes e dotadas de propósitos.
Em síntese este texto pretende por um lado (num primeiro momento) explicitar as diferentes
ideologias ou diferentes paradigmas que, no nosso campo disciplinar, têm vindo a orientar a
construção da cidade e a reflexão sobre o conceito de “espaço público”, e, por outro (num segundo
momento) estabelecer uma leitura crítica que nos permita definir desígnios que nos façam acreditar
na relevância da arquitetura e do desenho urbano como disciplinas social e politicamente relevantes
e decisiva na qualificação do espaço urbano e arquitetónico e na estruturação da cidade presente e
futura.
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Antecedentes: o “renascimento” do debate sobre o espaço público
Se, no campo específico da arquitetura, o debate em torno do problema do “espaço público” como
espaço projetado é recorrente desde a segunda metade do século XIX e início do século XX, apenas
em meados do seculo XX, nas reflexões e discussões que têm lugar no CIAM VIII em Hoddesdon
(Inglaterra) no ano de 1951, podemos, no entanto, identificar os primeiros sinais de problematização
mais abrangente e operativa sobre a noção de espaço público.
Num dos textos apresentados a este congresso, que tem como tema central o Coração da Cidade
(“The Heart of the City”) Ernesto Nathan Rogers (1951/1981, 258) defendia que: (...) “o coração da
cidade” é o “centro integral“ para uma sociedade de indivíduos que interagem na vida comunitária",
cuja metodologia de aproximação em termos de projeto, independentemente do contexto urbano
(cidades novas, monocêntricas ou policêntricas, grandes ou pequenas), deve ser permitir “(...)
estabelecer uma harmonia fecunda entre indivíduo e comunidade.” A este debate, que se inicia,
como referimos, nos anos 50, com a tomada de consciência da necessidade de recuperação e de
incorporação no espaço (público) urbano dos valores cívicos, comunitários e patrimoniais, dentro
das disciplinas que desenham a cidade, juntam-se nos anos 60. A esta aproximação mais teórica e
política à noção de espaço público, que afirma a revalorização no contexto europeu dos valores da
“democracia plena”, da cidadania e do “direito à cidade” - em parte impulsionados pelos
acontecimentos de Maio de 68 - seguiu-se uma primeira vaga de reflexões protagonizada por
autores (como Aldo Rossi, Robert e Léon Krier, ou Jan Ghel) que trouxeram para o debate disciplinar
da arquitetura, a questão do espaço público.
Se é um facto que estas reflexões registadas nas décadas de 50, 60 e 70 foram importantes,
essencialmente no reconhecimento do valor social e político do espaço público (constituindo-se
também como as primeiras tentativas de recentramento do espaço público na problemática do
desenho urbano e do urbanismo) é nos anos 80 que se inicia, de facto, um debate mais sistemático
sobre os diferentes conceitos, formas e estratégias de intervenção na cidade a partir do espaço
público. Nesse contexto, é fundamental o conjunto de experiências que têm lugar em Barcelona, a
partir dos primeiros anos da década de 80, pois é neste momento, que pela primeira vez os
problemas do significado e da forma/desenho do espaço público, sob diferentes âmbitos e diferentes
escalas, se colocam de forma mais consistente e articulada. Ou seja, em certo sentido, pode dizerse que é a partir das intervenções realizadas em Barcelona que se inicia, dentro da disciplina, o
verdadeiro debate sobre a importância estratégica do (projeto do) espaço público na (re)construção
da cidade contemporânea. Este facto ajuda certamente a explicar que o início da década de 80 se
defina como a baliza temporal para a identificação dos primeiros e fundamentais contributos teóricos
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que enquadram a questão do (projeto do) espaço público na cidade contemporânea, e que ainda
hoje se mantém.
Seis perspetivas sobre o significado, o papel e a forma do espaço público no contexto
da cidade contemporânea
De um conjunto alargado de posições teóricas que se podem identificar sobre o estudo do espaço
público nas últimas quatro décadas, sistematizámos seis dimensões ou acepções que julgamos
expressarem mais claramente as principais abordagens teóricas ao problema do projecto do espaço
público no nosso campo disciplinar. Ainda que algumas das dimensões propostas sejam
complementares entre si, procederemos a uma diferenciação, sobretudo metodológica, que nos
permita explicitar com mais clareza os conceitos e argumentos que cada uma expressa e defende.
A ordem pela qual estão ordenadas as diferentes dimensões não deixa, no entanto, e desde logo,
de transparecer uma polarização existente entre o que designámos por acepções mais “canónicas”
e outras mais “heterodoxas”, quanto ao entendimento do significado e do papel que o espaço público
pode assumir no contexto da cidade actual (expressando estas últimas, como veremos, uma
“dilatação” da própria noção espaço público para um âmbito menos confinado às disciplinas da
arquitetura e do urbanismo).
Nesta “polarização ideológica” que se observa na abordagem à questão do espaço público, estão
naturalmente subjacentes paradigmas e entendimentos claramente distintos, quanto ao valor do
projecto e quanto à possibilidade da arquitectura e do urbanismo se constituírem (ainda) como um
factor de controlo do significado e da forma física da cidade e dos seus espaços públicos.
A dimensão morfológica: a cidade construída a partir do espaço público
Para Oriol Bohigas (2004, 127), a forma da cidade deve ser uma consequência directa da forma do
seu espaço público, que, por essa razão, terá de ser “facilmente e imediatamente compreendido”
para ser “adequadamente utilizado”1. Ao espaço público exige-se, pois, segundo Bohigas,
legibilidade, coerência, significação: “(...) o factor mais importante para compreender um espaço é
precisamente a sua definição física (Bohigas, 2004, 22).
Este posicionamento leva naturalmente Bohigas a defender que a cidade se deve projectar a partir
“O texto urbano é útil se é legível e interpretável (...)”, afirma Bohigas, para quem o espaço público ganha assim “(...) o
valor descritivo da própria forma urbana, tornando-se num elemento ou instrumento que confere legibilidade, identidade
aos itinerários da cidade”. Oriol Bohigas, Contra la incontinencia urbana: reconsideración moral de la arquitectura y
la ciudad, Barcelona: Electa (Diputació de Barcelona; Xarxa de Municipis), 2004, p. 127.

1
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do espaço público, ou seja, a partir do “vazio” e não da “massa autónoma dos edifícios”, pelo que,
em seu entender, deve dar-se continuidade à “tradição histórica”, que de diferentes formas, criandoa ex novo ou alterando-as segundo novos parâmetros, soube sempre dar prioridade à estrutura e à
legibilidade da forma urbana (Bohigas 2004, 22).
Desta afirmação resulta naturalmente difícil, para Oriol Bohigas, estabelecer “âmbitos urbanos” que
não considerem a formalização da praça, da rua, do jardim, do quarteirão e do monumento, já que
na sua opinião estes elementos urbanos não prescindem do que este autor considera serem as leis
“sintáticas permanentes”. (Figura 1)
A dimensão estratégica: o espaço público como suporte
Paralelamente, ou complementarmente ao entendimento do espaço público como espaço projetado,
morfologicamente definido e estruturador da forma urbana (defendida por O. Bohigas), outros
autores (como Bernardo Secchi, Vittorio Gregotti ou Nuno Portas - que em comum têm uma
formação e uma prática na área do urbanismo e do desenho urbano) expressam uma interpretação
mais “realista”, “pragmática” ou “aberta”, relativamente às formas, ao papel estratégico e às “técnicas
de projecto” do espaço público no contexto da cidade atual.
Este entendimento traduz-se, no essencial, na “superação” da noção de “espaço público”
exclusivamente definido pela morfologia de um edificado compacto e contínuo (referido a escalas
pequenas ou médias), contrapondo a sua valorização enquanto espaço aberto capaz de se constituir
como elemento estruturador da cidade alargada, associando assim o espaço público ao que se
vulgarizou designar por desenho do chão (ou progetto di suolo, seguindo a denominação proposta
por Bernardo Secchi, justamente num texto com o mesmo nome, publicado em 1986 na revista
Casabella nº 520 – aliás um textos-chave da década de 80 sobre este tema).
O contributo fundamental de Bernardo Secchi, para o estudo que nos ocupa, reside, portanto, no
seu entendimento (Secchi, 2000, 160) de que o projeto da cidade contemporânea, designadamente
na sua dimensão metropolitana, esteja prioritariamente ligado ao projeto de chão que, atravessando
e ligando as diferentes partes da cidade, pode garantir a “(...) construção de um horizonte de sentido
para uma cidade inevitavelmente dispersa, fragmentada e heterogénea (...)”. (Figura 2)
A dimensão colectiva: o espaço público como “espaço intermédio”
Num artigo publicado originalmente no Jornal La Vanguardia em 1992 (ano das Olimpíadas
realizadas em Barcelona), Manuel de Solà-Morales defende que o entendimento genérico
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relativamente ao espaço público está ainda muito centrado numa visão em que prevalece uma
distinção clara e a valorização do domínio público relativamente ao privado.
Se para Manuel de Solà-Morales (1992) esta visão tem vantagens óbvias, ligadas ao “(...)
enriquecimento da cidade com passeios, parques, praças, cinturões, estádios, museus, etc.”
(referindo-se aqui concretamente às experiências de renovação urbana desenvolvidas em
Barcelona), ela tem vindo a revelar, igualmente, uma “perigosa contrapartida” que pode conduzir a
uma espécie de hipertrofia do próprio espaço público, originando um “(...) descolamento ou perda
de um tom comum ou de banalidade (...)”.
Este entendimento leva Manuel de Solà-Morales a defender (1992) que a importância do espaço
público “(...) não está seguramente, em ser mais ou menos extenso, quantitativamente dominante
ou protagonista simbólico, mas também em conseguir relacionar entre si os espaços privados,
fazendo deles património colectivo: dar carácter urbano, público, aos edifícios e lugares que sem
ele seriam só privados, urbanizar o privado é o conceito: quer dizer, absorvê-lo na esfera do público”.
Será assim, a partir da integração do privado na esfera pública e na desmaterialização dos limites
entre o “público” e o “privado”, que Manuel de Solà-Morales valoriza a noção de espaço público,
ligada portanto aos espaços coletivos que, na sua perspetiva, constituem não apenas a síntese e a
riqueza de uma cidade2, como são também, seguramente, a estrutura principal da cidade
futura3.(Figura 3)
A dimensão “irrepresentável”: o espaço público como espaço “complexo” e “precário”
O entendimento de Ignasi de Solà-Morales, no que diz respeito à conformação e significado do
espaço público na cidade contemporânea, estabelece, decididamente, uma ruptura clara

“(...) O espaço coletivo é muito mais e muito menos que o espaço público, se limitarmos este último à questão da
propriedade administrativa. A riqueza civil, arquitetónica, urbanística e morfológica de uma cidade é a dos seus espaços
coletivos, a de todos os lugares onde se desenrola, se representa e se recorda a vida quotidiana. E estes são talvez, cada
vez mais, os espaços que não são públicos nem privados, mas os dois simultaneamente. Espaços públicos absorvidos
por usos particulares e espaços privados que assumem funções coletivas”. Este entendimento implica consequentemente,
para Solà-Morales, (...) a negação da visão clássica dos espaços cívicos modélicos, como expressão de valores
consensuados de uma sociedade coerente (...)” e portanto da “(...) condição do público enquanto forma excelente do social
(...)”, já que para Manuel de Solà-Morales a cidade é precisamente o lugar onde o privado pode ser (e é muitas vezes) o
social - tanto ou mais do que o público. A “boa cidade”, acrescenta Solà-Morales, é aquela que consegue “dar valor público
ao privado”. Jornal La vanguardia, 12 Maio 1992.
3 Esta revisão do conceito de espaço público ganha ainda mais relevância, assinala Manuel de Solà-Morales, se tomarmos
as periferias das nossas cidades como contexto específico, já que, na sua perspetiva, só uma abordagem ao conceito de
espaço público a partir do espaço coletivo, permitirá e suscitará uma reflexão operativa sobre a cidade e o urbano nestes
sectores. Idem, ibidem.
2
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relativamente às posições mais “canónicas” que atrás mencionámos. Próximo das interpretações
pós-estruturalistas de Gilles Deleuze, Gianni Vattimo, para Ignasi de Solà-Morales a noção do
espaço público é fundamentalmente incompatível com o que este autor considera ser o conceito
estático e sagrado de lugar (público) presente na cidade pré-industrial.
O espaço público na cidade contemporânea é para este autor, pelo contrário, o resultado (ou
expressão) de um conjunto de fluxos, da mobilidade e da diversidade que a metrópole gera, e que
deve por isso ser entendido segundo uma perspectiva dinâmica e em constante mutação4. Em “Arte
Civica contro Città Funcionale (di nuovo): Problematiche attuali dello Spazio Pubblico”, publicado na
revista Lotus nº 39 em 1983, Ignasi de Solà-Morales defende que, a partir do século XIX, a resposta
ao problema do espaço público passa a ser de outra natureza, identificando, neste período, o ponto
de transição entre o que considera ser a velha e a nova ordem.
A questão do “espaço público” é de novo retomada, ainda que indirectamente, num texto posterior
(“Mnemosi o retorica: la crisi della representazione nella città e nell´architettura moderne”) onde, ao
tratar do problema da (crise de) representação na cidade contemporânea, Ignasi de Solà-Morales
reforça a existência de “nova matriz conceptual”, no que diz respeito à natureza dos fenómenos
urbanos em geral e do espaço público em particular5. Para Ignasi de Solà-Morales (1988, 174) o
problema da representação na cidade contemporânea, que a seu ver é indissociável da questão do
espaço público, deve refundar-se enquanto construção ex-nuovo (abandonando assim o ideal da
re-presentação6), à imagem do que sucedeu no campo da arte contemporânea quando passou a
utilizar uma linguagem formal aberta.
A partir dos autores que seleccionámos, balizados por Oriol Bohigas de um lado e por Ignasi de
Solà-Morales do outro, chegámos assim ao ponto em que se estabelecem fronteiras claras entre o
que designámos como posições canónicas ou mais “convencionais” e as posições heterodoxas na

Será importante notar que as reflexões de Ignasi de Solà-Morales sobre a problemática do espaço público se referem
quase sempre à escala metropolitana e à grande cidade.
5 Esta “crise na representação”, identificada por Ignasi de Solà-Morales, tem mais uma vez como momento crucial o eclodir
da cidade moderna, momento em que, a seu ver, desaparece a “estabilidade cíclica” dos processos urbanos do
passado”(...) que tem na circulação a sua razão de ser, não sendo mais um lugar onde uma comunidade estável se
implanta e estabelece um ritual de acções reiteradas”. Ignasi de Solà-Morales, “Mnemosi o retorica: La crisi della
rappresentazione nella città e nell´architettura moderna” in Le Città nel Mondo e Il Futuro delle Metropoli (XVII Triennale di
Milano). Milano: Electa, 1988, p. 174.
6 Solà-Morales refere-se à cultura clássica que representou a cidade mediante a assemblagem orgânica dos objectos e
dos espaços arquitectónicos: “Os três espaços fundamentais da representação urbana clássica eram a porta, a rua, a
praça. Estas eram tomadas em qualquer circunstância, como a referência, construída a partir da relação perspéctica entre
um objecto arquitectónico e o espaço, onde este objecto encontrava o cenário adequado para se apresentar à vista”. in
Le Città nel Mondo e Il Futuro delle Metropoli (XVII Triennale di Milano). Milano: Electa, 1988, p. 174.
4
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abordagem ao significado actual do espaço público na cidade contemporânea e que balizam, se
quisermos, culturas urbanas e posicionamentos filosóficos claramente dissonantes.
As abordagens teóricas que seguidamente trataremos, resultam por isso, como veremos, de
interpretações que de certo modo questionam a legitimidade das disciplinas do desenho na
configuração do espaço público nos termos em que foi proposta por Bohigas, ou Secchi.
A dimensão “residual” e “funcionalista”: o “espaço público” como espaço “neutro”
Para Rem Koolhaas, a questão do “espaço público” parece estar essencialmente na incapacidade
da arquitectura como disciplina e do arquitecto enquanto um actor (que, a seu ver, actua muitas
vezes como uma “força de bloqueio”) serem incapazes de ler e interpretar os sinais de mudança e
os novos fenómenos que neste momento ocorrem na cidade, e que para este autor inequivocamente
alteraram profundamente a noção e a natureza do “espaço público”, transformando-o num espaço
residual. (Figura 4)
É em “Generic City” que, de forma mais “radical”, Rem Koolhaas (1995, 1252-1255) nos mostra as
suas ideias relativamente ao sentido residual que atribui ao espaço público, onde enumera e
caracteriza os elementos que constituem o “espaço público” na sua cidade (genérica), e a forma
como o projecto deve operar nesse quadro:
“A cidade genérica é a post-cidade que se prepara sobre o sítio da ex cidade (…) A cidade genérica
é sustentada em conjunto, não por um domínio público hiper-exigente - progressivamente humilhado
-mas por uma sequência surpreendentemente longa, na qual o fórum romano está para a ágora
como o shopping-mall está para a estrada principal - mas pela residualidade”.
Relativamente à forma como a cidade genérica propõe a relação dos seus habitantes com o espaço
urbano e especificamente com a rua, as palavras de Koolhaas (1995, 1252-1255) não deixam
igualmente dúvidas quanto à ausência de sentido que atribui ao espaço público:
•

A rua está morta. Esta descoberta coincidiu com as tentativas

frenéticas de a ressuscitar. Obras de arte pública por todo lado, como
se duas mortes somadas fizessem uma vida. (...)
•

As ruas destinam-se exclusivamente para os carros. As pessoas
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(peões) são conduzidas por percursos (como num theme-park) sobre
passadeiras que as levantam do solo, e depois as sujeitam a um
catálogo de condições extremas (vento, calor, inclinação, frio, interno,
externo, odores, fumos) numa sequência que é uma caricatura grotesca
da vida na cidade histórica. (...)
•

A cidade genérica representa em definitivo a morte da planificação

urbanística… não porque não seja projectada…mas a descoberta mais
perigosa e exaltante é que a planificação não faz diferença alguma (…).
Esta transcrição de alguns excertos retirados de “Generic City” (da “secção” dedicada ao
“Urbanismo”) coloca-nos perante um “entendimento” claramente ideológico onde, de facto, a noção
de “espaço público” se “eclipsa” e se transforma num conceito negativo, apresentando-se como um
resíduo, opondo-se por isso claramente às ideias de espaço público e (por consequência) às ideias
de cidade defendidas por Oriol Bohigas, ou mesmo Bernardo Secchi.
A dimensão expandida: o espaço público como espaço “híbrido” e “experimental”
Mais do que as “declarações provocadoras” de Koolhaas, a nosso ver, a questão relevante está na
influência que este texto (Generic City) e outros posteriores de Rem Koolhaas tiveram na legitimação
e encorajamento de interpretações e redefinições do conceito de espaço público que, entretanto, se
foram afirmando, e que partilham igualmente um posicionamento de ruptura com o conceito mais
“canónico” de espaço público defendido pelos autores tratados inicialmente.
Referimo-nos a linhas de investigação, de projecto e de intervenção na cidade, que actualmente
abarcam um amplo espectro de experiências que associam o “espaço público” a um espaço híbrido,
especulativo ou abstracto. O “espaço público” transforma-se nestas abordagens num conceito
“abrangente” e “indeterminado”, onde cabem, ou podem caber, toda uma série de intervenções (arte
pública, instalações, performances, propostas arquitectónicas efémeras, precárias, subversivas,
etc.) que decorrem de uma cultura urbana e arquitectónica que assenta as suas bases sobre o
problema do “público”, numa perspectiva transdisciplinar e heterodoxa.
Para este conjunto de autores, a questão do espaço público parece não constituir em si um problema
de natureza morfológica, de estrutura ou de traçado, nos moldes em que o desenho urbano o
concebe. O espaço público é fundamentalmente entendido como parte integrante de uma realidade
expandida e abstracta, que toma a cidade, o território e a arquitectura como um campo de trabalho
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“experimental e crítico”, cuja condição potencialmente conflituosa, fragmentada, múltipla e difusa lhe
concede, como afirma Manuel Gausa (2005), um “desenho” em “(...) geometrias e perfis mais
abertos e flexíveis”.
Esta abordagem de Manuel Gausa à questão do “espaço público”, dificilmente traduzível em termos
espaciais, constitui sem dúvida outro dos extremos que enquadra hoje a noção (e as suas formas)
no interior da nossa disciplina. O posicionamento de Gausa perante os fenómenos urbanos actuais,
e particularmente perante o “espaço público”, assenta, portanto, na linha do defendido por Ignasi de
Solà-Morales, no pressuposto de que uma concepção absoluta das questões urbanas, e das
categorias (ou tipos espaciais) como essências fixas e eternas, não permite abordar a actual
condição urbana heterogénea e complexa, feita de ordens múltiplas, modelos e definições em
interacção mútua e constante.
Da ideologia ao desígnio: Uma perspectiva crítica sobre as diferentes perspetivas para
pensar o espaço público na cidade contemporânea
É certo que as abordagens realizadas à questão do espaço público por parte de autores como
Manuel Gausa ou Koolhaas nos reenviam para interpretações vagas e cativantes, cujo impacto na
cultura urbana e arquitectónica actual ganha amplitude sobretudo pelos meios gráficos e pelo
conteúdo aparentemente original com que nos são apresentados.
Por outro lado, entendemos que estas abordagens, incluindo a de Rem Koolhaas, ao apresentaremnos a cidade e os seus espaços públicos como especulações teórico-formais, em muitos casos
apenas replicam de forma literal um discurso teórico veiculado pelas ciências sociais e humanas
que, de um modo geral, nos anuncia a cidade e os seus espaços públicos hoje como realidades
fragmentadas, autónomas e precárias, sobre a qual, a arquitectura enquanto disciplina prática
(orientada por critérios formais e espaciais), já não consegue atuar.
Deste modo, tendem a desvalorizar-se os problemas disciplinares mais concretos (valorizando
problemas que não têm uma tradução directa nem uniforme na maioria das cidades europeias) e os
instrumentos e métodos de projecto que ainda consideramos vitais para uma materialização
consistente do espaço público.
Esta apreciação crítica não nos impede de reconhecer a pertinência de argumentos de autores, tal
como Iñaki Ábalos (2005, 87), quando este defende a revisão da noção espaço público (ou usando
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as suas palavras, a “re-descrição do público”) deve decorrer igualmente de um entendimento
“expandido” e “híbrido”, onde o natural e o artificial - paisagem e arquitetura - se fundem,
expressando a (nova) condição monumental contemporânea7. Esta nova condição implica,
necessariamente, para este autor, uma redefinição dos limites da prática disciplinar bem como das
metodologias e técnicas de projecto, sobre as quais assentou a construção do espaço público da
“cidade moderna”.
Esta questão cruza-se com a consideração da “cidade como paisagem” defendida por Ignasi de
Solà-Morales (2003), argumento que aceitamos com algumas reservas. Se estamos de acordo e
julgamos pertinente o paralelismo que Ignasi de Solà-Morales estabelece com a atual condição
urbana (que se expressa na forma mais individualizada, subjectiva e descontínua com que
percepcionamos a cidade) e compreendemos a necessidade de, à imagem da tradição paisagística,
também pensarmos e experimentarmos a cidade a partir de um “(...) exercício estético que consiste
em olhar desde fora” (Solà-Morales, 2003,154), não concordamos que essa visão tenha de implicar
a perda de referências espaciais e a perda de um sentido articulador e estruturador na construção
da cidade actual.
Compreendemos os argumentos de Ignasi de Solà-Morales quando sustenta que as grandes
metrópoles difusas, sem limites, já não são compreensíveis a partir de uma visão que encontra nos
traçados uma ordem mais global, capaz de suportar uma inteligibilidade estável (à imagem do que
sucedia na cidade até meados do século XX); já não estamos de acordo com este autor quando
defende que a condição urbana mais instável presente nas grandes cidades - em permanente
crescimento e renovação, de mutação e obsolescência, que as convertem, segundo Solà-Morales
(2003,157), no seu verdadeiro modo de exposição - constitua uma característica comum e
generalizável à maioria das cidades.
As restantes abordagens, que se encontram personificadas nas figuras de Bernardo Secchi, Oriol
Bohigas e Manuel de Solà-Morales, associamos a um entendimento globalmente mais consistente,
consequente e operativo relativamente ao papel e significado do espaço público no contexto da

7 Segundo Iñaki Ábalos, se considerarmos a dissolução ou progressiva “invisibilidade da forma e do autor” aos enunciados

que reclamam uma “técnica híbrida e estética mestiça”, talvez possamos atingir os “parâmetros mais consistentes” que
nos permitam falar de uma “condição monumental contemporânea”, ou seja: ”(...) dotar de expressão os valores de
colectivos emergentes da sociedade contemporânea. Esta condição monumental quase invisível, híbrida e mestiça, carece
das condições das conotações retóricas negativas que se aderiram ao termo ´monumento` na modernidade, ligando o
paisagismo com o primeiro e grande objectivo da arquitectura, a celebração do público: o monumento (...)”. Iñaki Ábalos,
Atlas pintoresco. Vol. 1: el observatorio, Barcelona: Gustavo Gili, 2005, p. 83.
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cidade atual, na medida em que reconhecem ao espaço público um desígnio e um papel urbanístico
que o torna (potencialmente) decisivo nos processos de (re)construção da cidade contemporânea.
E, talvez mais importante, são abordagens que nos permitem afrontar o espaço público numa
perspetiva de continuidade com a história da cidade e da arquitetura.
A este nível julgamos fundamental o contributo de Bernardo Secchi. A leitura realista, culta e
abrangente da cidade actual, que este autor nos propõe, aponta-nos pistas importantes que
atribuem ao espaço público, tal como no passado, um papel igualmente relevante no contexto do
projecto urbano, sobretudo como um espaço de articulação e resignificação em contextos urbanos
mais dilatados e morfologicamente menos definidos, constituídos por materiais e partes muito
diferentes entre si.
Deste ponto de vista, o entendimento de Secchi diverge dos argumentos apresentados por Oriol
Bohigas, quando este autor (e outros como Bernard Huet) assume como premissa que o espaço
público não pode ser destacado do plano morfológico e formal (que o edificado lhe confere) e que
este se deve plasmar em tipos e morfologias urbanas precisas e identificáveis (como a rua, a praça
e o jardim).
Estando de acordo com o diagnóstico crítico formulado por Bohigas, julgamos, contudo, que face à
fragmentação, especialização e aumento da escala do urbano, a proposta de revalorização da
cidade a partir de um espaço público, reconhecível e estruturador nos termos por ele propostos,
encontra alguns obstáculos.
Estas limitações prendem-se com a intransigência que Bohigas parece demonstrar na defesa de
referentes de escala e tipologias de espaço público e até de um léxico que, em alguns contextos,
julgamos poderem constituir uma limitação na resposta a novos temas e problemas que a cidade
coloca (designadamente em contextos de escala mais territorial).
Já a abordagem de Manuel de Solà-Morales à problemática da construção do espaço público da
“nova cidade” mostra-se mais flexível quanto às possibilidades de adequação dos “princípios” e das
“técnicas do urbanismo” tradicional face às condições menos definidas ou menos determinadas da
cidade dita periférica.
Tal como para Bernardo Secchi, para Manuel de Solà-Morales, na cidade contemporânea, o sentido

61

estruturador e o protagonismo cabem aos espaçamentos, que nesta medida constituem a “(...)
alternativa periférica à continuidade unificadora da cidade tradicional compacta” (Solà-Morales,
2008, 173), reconhecendo, por outro lado, a “importância urbanística dos espaços e equipamentos
de uso coletivo” na construção da dimensão cívica e social da cidade contemporânea.
Embora estejamos de acordo com as posições teóricas que reconhecem um papel catalítico e
referencial aos equipamentos de uso coletivo (quer do ponto de vista urbanístico, quer enquanto
espaço comum de uso dos cidadãos), julgamos que esta via pode ser insuficiente se não for capaz
de propor, em simultâneo, relações com os sistemas de espaço público - exteriores e abertos - no
sentido de reforçar a sua estrutura, hierarquia e sentido urbano e de conferir simultaneamente
visibilidade política às relações humanas.
Carlos Martì: da ideologia do espaço público ao desígnio de continuar a fazer cidade e
construir lugares públicos
A importância da assunção e do reconhecimento de desígnios ou de papeis urbanísticos claros para
o espaço público, capaz de o tornar decisivo nos processos de (re)construção da cidade
contemporânea, expressos por Secchi, Bohigas e M. de Solà-Morales, é igualmente reconhecido
por Carlos Martí, como uma forma de ultrapassar os bloqueios gerados por entendimentos
demasiado dogmáticos relativamente ao conceito de espaço público.
De forma certeira Carlos Martí alerta-nos para alguns equívocos, falsas questões ou generalizações
que distorcem ou inviabilizam a compreensão do espaço público no contexto urbano atual, não
deixando de questionar a ideia generalizada de que na cidade contemporânea a complexidade não
pode ser inteligível e que uma visão de conjunto e de ordem não são compatíveis com a
heterogeneidade e com a multiplicidade que a caracterizam.
Embora Martí reconheça na “atrofia dos lugares públicos”, uma das características distintivas da
cidade contemporânea, “não aceita” a (suposta) incapacidade da cidade atual em fazer prevalecer
a sua “dimensão pública”, que este autor sustenta estar intimamente ligada à raiz etimológica de
qualquer “facto urbano”. Este posicionamento leva-o a sublinhar a necessidade de reenquadramento
do problema dos lugares públicos a partir de outra perspetiva, no sentido de atualizar ou
compatibilizar o “(...) sentido do público com os usos, ritos e as formas urbanas atuais” (1999, 52).
Assim, para este autor, a discussão sobre o “espaço público” só tem sentido se colocada sob a
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perspetiva do lugar público (e não, como refere, do simples “espaço aberto ou terrain vague”);
enquanto Arquitetura da Cidade, onde possam estar representados os valores coletivos, visto ser
esta, na sua perspectiva, a missão que a cidade lhe encomenda. O Lugar Público, acrescenta Martí
(1999, 52), deve por este motivo continuar a ser entendido “(...) como uma sobreposição
inextrincável de espaços abertos e fechados, de praças e edifícios, de natureza e arquitetura”. Por
este motivo, na consideração dos lugares públicos e dos sistemas de espaço público, os conceitos
de “organismo” e de “equilíbrio” são também vitais e decorrem essencialmente da noção de
“continuidade”, que, para este autor, constitui o garante da articulação e coordenação do “conjunto”.
Martí reivindica igualmente para a geografia (1999, 56) um papel decisivo na conformação dos
lugares públicos já que, para este autor, é a vocação do sítio enquanto lugar geográfico (que, como
refere, “o homem pode desentranhar e descobrir, mas nunca inventar”) que pode ou não determinar
a sua condição de lugar público (Figura 5):
Na geografia residem, com frequência, as razões de fundo que explicam o
sentido primordial da fundação da cidade. Pode dizer-se que os elementos
geográficos constituem a raiz etimológica dos factos urbanos (…) todos eles
são espaços propícios para mostrar o papel catalisador que a geografia joga
no processo de construção dos lugares públicos.

Por outro lado, ao posicionar a questão do espaço público numa perspetiva eminentemente
arquitetónica, espacial e coletiva - a do lugar público - não deixando de exprimir simultaneamente a
sua dimensão urbana e estruturadora - expressa na atualização que propõe do conceito de sistema
- Martí “alerta-nos” para a necessária visão transcalar, ordenadora e articuladora dos diferentes
materiais que informam a condição (contemporânea) do projeto do espaço público.
Em síntese, Carlos Martì, adverte-nos da importância dos princípios e dos “temas de sempre” para
compreender e afrontar os novos problemas que a cidade levanta ao espaço público, que na sua
opinião serão aqueles que poderão permitir (re)colocar o papel e importância do espaço público
numa dimensão cultural, histórica e disciplinar, que também julgamos ser fundamental para entender
o presente e o futuro da cidade. Talvez seja esta a lição mais importante de Martì.
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Figura 2. Polis Cacém, Ribeira das Jardas,Risco/ NPK, 2010

Figura 3. Rolex Center, SANAA, Lausanne, 2010
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Figura 4. Eurallie, Rem Koolhaas (OMA), 1994

Figura 5. Peine de los Vientos. Eduardo Chillida, Peña Ganchegui, 1977
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Introdução
A discussão em relação aos espaços livres públicos e seus benefícios para a qualidade de vida nas
cidades ganha cada vez mais espaço entre os estudos acadêmicos. Dentre esses espaços públicos,
a praça ganha destaque tendo em vista suas funções sociais, culturais, estéticas, urbanísticas e
ambientais, capaz de favorecer a vitalidade urbana, o enriquecimento sociocultural, bem como,
propiciar o exercício da cidadania e a manutenção da esfera pública (MACEDO, 2018). Entretanto,
ainda imperam, na maioria das cidades brasileiras, problemas relacionados à manutenção e ao
gerenciamento desses espaços livres públicos.
Os espaços livres públicos apresentam-se como locais fundamentais na construção das cidades,
pois nele acontecem as trocas sociais e a vida urbana. “As relações entre o ambiente construído e
o ambiente natural, espaços de circulação de pedestre, espaços de permanência ao ar livre e áreas
verdes urbanas são fundamentais para alcançar saúde e bem-estar no meio urbano” (RAMOS e
JESUS, 2017, p.01). Queiroga (2011, p. 28) ressalta que são nos espaços livres que a vida pública
tem seu maior suporte, constituídos por locais que apresentam acessibilidade, diversidade e
pluralidade. A autora ainda destaca que “não há um tipo único ou ideal de sistema, pois cada lugar
urbano possui características específicas de formação histórica, características socioeconômicas e
de relacionamento com o suporte biofísico” (QUEIROGA, 2011, p.18).
As praças são espaços públicos relacionados ao convívio em comunidade, locais dos encontros e
trocas da vida cotidiana. São também utilizadas para o descanso, práticas esportivas e recreativas,
além de possuírem função paisagística e estética, contribuindo para o embelezamento das cidades.
Algumas delas são locais de apreciação da paisagem construída e natural, servindo de espaços
tanto para observação de edifícios arquitetônicos quanto para visuais de destaque da paisagem
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urbana (HANNES, 2016). Neste sentido, a partir da aplicação da ferramenta de avaliação
socioambiental dos espaços livres públicos, desenvolvida pelo Grupo de Pesquisa “Paisagem
Urbana e Inclusão” (que envolve docentes, discentes e pesquisadores da Universidade Vila Velha
e da Universidade Federal do Espírito Santo) busca-se, neste artigo apresentar a aplicação e os
resultados da avaliação da ferramenta QualificaUrb, tendo como recorte espacial as praças da
Regional Administrativa 4 - Grande Cobilândia, município de Vila Velha - ES. O artigo apresenta
ainda também o mapeamento da distribuição socioespacial das praças no contexto da regional, a
fim de cruzar essas informações com as avaliações obtidas e extrair análises embasadas. O estudo
visa contribuir para a melhoria da qualidade dos espaços livres de uso público do município de Vila
Velha por meio de registros das características de cada praça, verificando quais aspectos (sociais,
ambientais e/ou urbanos) colaboram ou prejudicam a qualidade desses espaços.

Metodologia
Trata-se de uma pesquisa de natureza aplicada, exploratória e descritiva, de abordagem quantiqualitativa, com recorte de análise as praças da Regional Grande Cobilândia, município de Vila
Velha-ES. As atividades a serem desenvolvidas são definidas em 03 etapas metodológicas. São
elas:1) Contextualização do tema. 2) Mapeamento e análise da distribuição socioespacial das
praças e 3) Aplicação da ferramenta de avaliação socioambiental e análises dos indicadores.
A primeira etapa foi destinada à pesquisa teórica e à revisão bibliográfica e documental para
fundamentação da pesquisa e direcionamento das análises. Na contextualização foram pesquisados
temas como: espaços livres públicos na cidade contemporânea e aspectos qualificadores dos
espaços públicos para melhor apropriação desses espaços públicos, aliadas às demandas
sustentáveis. Na sequência, as praças da Grande Cobilândia foram identificadas e mapeadas,
utilizando o Sistema de Informações Geográficas (SIG) - o software de geoprocessamento ArcGis
(versão 10.4.1) que permitiu gerar uma base cartográfica digital de inserção de atributos para
tabulação e geração de dados georreferenciados. No processo de identificação e mapeamento,
foram utilizadas imagens de satélite dos programas Google Earth e Google Maps, a partir da
classificação do Plano Diretor Municipal (VILA VELHA, 2018) que considera as praças como Zonas
Especiais de Interesse Público (ZEIPs). Também foram necessárias visitas locais para verificar
quais das ZEIPs de fato possuíam infraestruturas de praças e área superior a 450 m2, conforme
definido Jantzen (apud CAVALHEIRO; DEL PICCHIA ,1992)
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Após o mapeamento das praças, foi definida uma área de influência correspondente a um raio de
400 metros de cada uma das praças, utilizando-se da técnica de vetorização de feições espaciais,
através da ferramenta espacial Buffer. Assim, foi possível verificar a abrangência da praça e a
quantidade de moradores assistidos por elas dentro do raio de 400 m. A definição do raio de 400
metros tem como referência as classificações de Berker et al (2006), que concebem as praças como
espaços públicos de vizinhança, com raios de abrangência até 400m, correspondendo a um
intervalo de tempo médio de cerca 5 minutos de caminhada.
Tendo em vista a escassez de estudos específicos sobre avaliação de praças, foi desenvolvida pelo
Grupo de Pesquisa “Paisagem Urbana e Inclusão” uma ferramenta de avaliação da qualidade
socioambiental de praças. A ferramenta foi desenvolvida com base no Índice de Caminhabilidade
– iCam (Brasil ITDP, 2019), mediante adequações para o espaço público da praça, somado aos
conceitos de Whyte (2009) presente no Guia do Espaço Público (HEEMANN; SANTIAGO, 2015) e
de uma robusta revisão de literatura sobre o tema.
Na ferramenta de avaliação, os parâmetros de análise estão organizados em 04 (quatro) categorias:
“Proteção e Segurança”, “Conforto e Imagem”, “Acessos e Conexões” e “Usos e Atividades”,
subdivididas em atributos e indicadores, para, assim, assegurar a aplicabilidade e posterior
comparação de resultados. As categorias são subdivididas em 9 (nove) atributos, que são, por sua
vez, compostos por 24 indicadores. As categorias apresentam os agrupamentos dos elementos a
serem avaliados. Os atributos são considerados “subcategorias”, responsáveis pela maior
especificidade e organização dos indicadores. Cada indicador apresenta parâmetros de análise que
permitem atribuir uma pontuação unitária de acordo com o desempenho do indicador analisado
(CONDE; ALVAREZ; BRAGANÇA, 2019).
A primeira categoria “Proteção e Segurança”, verifica aspectos da morfologia e do desenho urbano
que influenciam na segurança da praça, bem como elementos da infraestrutura viária que
contribuem para a segurança de pedestres em relação ao tráfego de veículos motorizados. Os
aspectos ambientais são agrupados na categoria “Conforto e Imagem”, que verifica a situação do
ambiente da praça e sua relação com o conforto e a paisagem urbana. A categoria de “Acessos e
Conexões”, por sua vez, discute o quanto as praças são acessíveis, considerando a largura e a
pavimentação dos percursos, bem como as possibilidades de acesso até elas, seja por transporte
público ou bicicleta. Por último, “Sociabilidade, Usos e Atividades” observa as apropriações,
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equipamentos e atividades que atraem, motivam e dão vida aos espaços públicos, influenciando
diretamente nas condições de apropriação e vivência nas praças.
Para cada indicador, a ferramenta define parâmetros de análise, com critérios de pontuação, sendo
atribuída uma nota de 0 (zero) a 3 (três) para cada indicador, que correspondem, respectivamente,
ao nível insuficiente e ao nível ótimo dos critérios, permitindo assim uma classificação por praça,
mas também por categoria, critério e indicador. A Tabela 1 demonstra como a pontuação é
distribuída.
Tabela 1. Classificação e pontuação atribuída

Pontuação 0 até 0,75

Pontuação 0,76 até 1,5

Pontuação 1,51 até 2,25

Pontuação 2,26 até 3,0

Insuficiente

Regular

Bom

Ótimo

Para a avaliação das praças, cada um dos espaços foi visitado, fotografado, filmado e, por meio da
técnica de observação, os dados necessários para as análises foram coletados e compilados na
ferramenta, disponibilizada na Plataforma CognitoForms, que permite a tabulação dos dados e
geração de tabelas. Por fim, as avaliações das praças foram confrontadas e, para tanto, elaborados
gráficos e tabelas ilustrativas, de modo a evidenciar aspectos positivos e aqueles que necessitam
de investimentos e projetos de intervenção urbana.
Caracterização da Regional Grande Cobilândia
O município de Vila Velha, segundo estimativa populacional do IBGE (2020), possui 501.325
habitantes e ocupa uma área de 209.965 km² (IBGE, 2010). A cidade é dividida em cinco regiões
administrativas (Figura 03), sendo elas: Regional 01 (Grande Centro), Regional 02 (Grande Ibes),
Regional 03 (Grande Aribiri), Regional 04 (Grande Cobilândia) e Regional 05 (Grande Jucu). O
presente artigo tem como recorte espacial de análise a Grande Cobilândia (evidenciada na Figura
1ª, em lilás), que é a quarta Regional a ser estudada no âmbito das pesquisas realizadas pelo grupo
“Paisagem Urbana e Inclusão”. Possui destaque tendo em vista seu contexto de vulnerabilidade
social e ambiental, com uma população de aproximadamente 65.970 habitantes (IBGE, 2010).
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Figura 1. A) Localização da Regional Grande Cobilândia no contexto municipal. B) Mapa Fisico-ambiental da
regional

Observa-se, conforme ilustrado na Figura 1B, que quase toda a extensão territorial da Grande
Cobilândia é cortada por canais e ocupada por áreas alagáveis, representando um contexto de
vulnerabilidade ambiental, uma vez que a regional registra altos índices de alagamentos. Isso ocorre
pois além de existirem áreas de relevo acentuado que conduz as águas das chuvas para as regiões
mais baixas, a regional é cortada por canais que estão abaixo do nível do mar. Além disso, o
adensamento urbano e a impermeabilização do solo dificultam a drenagem pluvial, causando
frequentes enchentes que prejudicam milhares de pessoas, principalmente nos bairros Cobilândia,
Rio Marinho, Alvorada e Jardim Marilândia.
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Conforme Plano Diretor Municipal (VILA VELHA, 2018), foram identificadas, na Grande
Cobilândia,12 (doze) Zonas Especiais de Interesse Público (ZEIPs). Após visitas a cada uma delas,
constatou-se que das 12 ZEIPs, apenas 5 delas apresentam infraestrutura de praça, as restantes
encontram-se como vazios urbanos (ZEIPs sem infraestrutura de praça) e, em uma delas, localizase um Equipamento Comunitário (Escola Municipal).
A Figura 2, a seguir, ilustra a distribuição espacial das ZEIPs no contexto da Regional, evidenciando
as praças em verde e suas denominações, bem como as ZEIPs sem infraestrutura de praça, em
vermelho. Há uma distribuição não homogênea das praças na Regional, com a concentração de
uma maior parte desses espaços em sua área central. Percebe-se que muitos bairros não são
contemplados com praças, o que reforça a necessidade de novos espaços públicos para melhor
atender a população da Regional de forma democrática e garantir a equidade na oferta de espaços
públicos.

Figura 2. Identificação das praças da Grande Cobilândia e seus raios de abrangência

Resultados da Aplicação da Ferramenta QualificaURB
Após o mapeamento, cada uma das praças foi avaliada conforme parâmetros estabelecidos na
ferramenta “QualificaURB”. A Tabela 2 apresenta os resultados por praça de todas as categorias
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avaliadas, além da média final da categoria. As praças da Grande Cobilândia receberam
classificação geral “regular” (pontuação 1,33), assim como a média final das categorias “Proteção e
Segurança” (pontuação 1,17), “Conforto e Imagem” (pontuação 1,22) e “Sociabilidade, Usos e
Atividades” (pontuação 1,23), enquanto a única categoria a receber classificação “bom” foi “ Acesso
e Conexões (pontuação 1,70).
Tabela 2. Avaliação das praças da Grande Cobilândia
Praças da Grande Cobilândia
Categoria

1.Arárius

2. Alvaro Rocha

Proteção e Segurança
Conforto e Imagem
Acessos e conexões
Sociabilidade, usos e atividades
PONTUAÇÃO FINAL

1,17
1,06
1,00
1,06
1,07

1,17
1,56
2,5
2,17
1,85

3. Sebastião
Cibien
1,5
1,72
2,5
2,31
2,01

4.Maria Lima
Campos
0,75
0,89
0,75
0,44
0,71

5. Getúlio
Vargas
1,25
0,89
1,75
0,17
1,01

Média
final
1,17
1,22
1,70
1,23
1,33

Observa-se, conforme ilustrado na Figura 3, a discrepância das notas das praças por categorias,
variando entre as classificações com conceitos “insuficientes” a “ótimo”. A categoria “Acessos e
Conexões”, em quase todas as praças, destaca-se com as melhores avaliações, enquanto “Proteção
e Segurança” as piores.

Figura 3. Avaliação das praças da Grande Cobilândia por categoria

Em “Acessos e Conexões”, o conjunto das praças da Grande Cobilândia receberam desempenho
considerado “bom” (com média de 1,70), sendo a categoria mais bem avaliada da ferramenta.
Destaca-se positivamente o indicador “distância a pé ao transporte público”, visto que todas as
praças estão situadas até 500m de um ponto de ônibus, indicando que podem ser facilmente
acessadas também por transporte público. Nesta categoria as piores avaliações estão relacionadas
a largura dos passeios e a regularidade da pavimentação da praça, evidenciando a necessidade de
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construir espaços mais acessíveis e inclusivos para que toda a população possa usufruir do espaço.
Em relação a Categoria “Proteção e Segurança” - que verifica elementos da segurança viária e da
morfologia urbana que contribuem para a proteção física e a prevenção do crime - das 5 praças
analisadas, 4 receberam classificação “regular” e uma “insuficiente”. No que tange a segurança
viária, quase todas as praças foram classificadas como “regular” apontando que as travessias que
as conectam não são completas e, portanto, inseguras ao pedestre, além de apresentarem
“tipologias das vias” perimetrais com velocidades superiores ou igual a 40km/h. Destaque para a
praça Getúlio Vargas (situada no bairro de São Torquato) que está localizada em um espaço residual
da malha viária, rodeada por tráfego intenso de veículos motorizados. No que tange a segurança
pública, em relação ao indicador “iluminação”, as praças da Regional receberam classificação
“insuficiente”, revelando uma maior necessidade de investimentos e propostas de requalificação em
iluminação pública, já que a luminosidade adequada está diretamente relacionada à segurança
urbana e à vigilância natural. Outros indicadores que comprometem a segurança das praças e que
receberam classificações “regular” e “insuficiente” estão relacionados a composição das “fachadas
no entorno” e a “visibilidade no interior da praça”, já que 3 (três) praças apresentam muros em até
50% do seu perímetro e/ou construções em seu interior que dificultam o contato visual e a vigilância
natural, resultando em áreas vulneráveis.
Sobre a categoria “Sociabilidade, Usos e Atividades”, observa-se a carência de equipamentos e
atividades que atraem as pessoas, em especial idosos e crianças, e que favoreçam a sociabilidade;
atributos estes essenciais para ressignificar a função social das praças. Em “equipamentos
comunitários”, duas praças receberam classificação “bom”, com 2 equipamentos comunitários
situados na praça e/ou no seu perímetro. Destaque para os equipamentos institucionais religiosos
presentes em todas as praças analisadas. Somente uma praça recebeu classificação “ótimo” em
“uso do solo” pois possui uso misto no seu entorno, com funcionamento de comércio diurno e
noturno no local. As análises deste indicador evidenciam que o uso no entorno das praças da Grande
Cobilândia é predominantemente residencial, prejudicando a vivência e apropriação do espaço da
praça, uma vez que menos pessoas circulam e permanecem no local.
A categoria “Conforto e Imagem” verifica a situação do ambiente da praça e sua relação com a
qualidade ambiental e a paisagem urbana. Apenas duas praças receberam classificação “bom” na
categoria “Conforto e imagem”, as restantes receberam classificação “regular”, evidenciando
fragilidades que indicam a necessidade de uma melhor relação usuário-ambiente. As praças
analisadas, apesar de limpas e com boa sonoridade, carecem de vegetação e materiais de
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revestimento permeáveis, comprometendo o conforto térmico, a drenagem urbana e a vivência no
local. Quando verificada a avaliação da qualidade socioambiental das praças, a categoria “Conforto
e Imagem” está entre as piores pontuações, com 3 (três) praças avaliadas como “regular”. O
indicador “Coleta de lixo”, juntamente com o de “Poluição sonora”, são os que mais influenciam no
Conforto e Imagem das praças da Grande Cobilândia. A maioria delas situam-se em bairros
residenciais, sem fluxo intenso de veículos automotores, mantendo, assim, o nível de ruído inferior
80 dB, conforme recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Apesar da falta e do mau
estado de conservação das lixeiras, destaca-se que o serviço de limpeza urbana tem funcionado e
mantido as praças regularmente limpas. Sobre os indicadores “Áreas de sombra de copa de árvore”
e “Áreas permeáveis”, ambos avaliados como “regular” em quase todas as praças, nota-se a
necessidade de maiores investimentos para que as praças sejam mais vegetadas.

Considerações finais
Os espaços livres públicos, em especial as praças, além de serem locais para convívio social, são
fundamentais para o bem-estar da cidade. Quando qualificados, acessíveis, conectados, seguros,
confortáveis e com diversidades de uso permitem oportunidades urbanas e melhoram a relação
usuário-ambiente, influenciando diretamente no uso e na apropriação da praça. Entretanto, ainda
imperam, na maioria das cidades brasileiras, assim como verificado nas praças da Grande
Cobilândia, problemas relacionados à manutenção e ao gerenciamento desses espaços.
Em relação aos resultados da categoria “Acessos e Conexões”, observa-se que as piores avaliações
estão relacionadas a largura e pavimentação adequada dos percursos; atributos estes essenciais
para que as praças sejam lugares inclusivos e atrativos para pessoas de todas as idades e
necessidades. Destaca-se que a manutenção regular garante a preservação desses espaços já
consolidados, a fim de garantir longevidade e vitalidade. Ainda nesta categoria, o indicador “distância
a pé ao transporte público” foi o que mais influenciou positivamente na avaliação, os demais
indicadores apresentaram média “regular”, evidenciando aspectos que necessitam de investimentos
para melhorar a acessibilidade das praças.
Quando verificada a avaliação da segurança das praças, os indicadores presentes na categoria
“Proteção e Segurança” estão entre as piores avaliações. Tal cenário denuncia a necessidade de
uma maior atenção a aspectos da morfologia e do desenho urbano que possibilitam a inibição de
ações criminosas no espaço público, além de travessias seguras que vão garantir a segurança
viária. Os indicadores “travessias”, “iluminação pública” e “fachadas visualmente ativas” receberam
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as piores avaliações, ressaltando a necessidade de maiores investimentos para que as praças
sejam mais iluminadas, seu entorno seja diversificado e as travessias sejam seguras e acessíveis.
A segurança pública da cidade também possui suporte nos espaços livres. Se esses locais
apresentam infraestrutura que permite a vigilância natural, melhoram a relação usuário-ambiente e
influenciam no uso e apropriação do espaço.
Em relação aos indicadores de “Sociabilidade, Usos e Atividades”, uma maior atenção para os
espaços de brincar e para as atividades que incluem os idosos mostra-se de extrema importância
para melhorar a qualidade das praças e contribuir para vitalidade e sociabilidade do espaço. Ao criar
locais de encontro inclusivos e confortáveis, oferecendo atividades que tornem a praça atrativa, a
esfera da vida pública é enriquecida e a comunidade local se apropria do espaço público,
beneficiando a vida urbana. A avaliação da qualidade socioambiental das praças também indica a
necessidade de uma maior atenção para a categoria “Conforto e Imagem”, em especial a elementos
que contribuem para a estética e para o conforto térmico e acústico das praças, de modo a permitir
melhor vivência nos espaços. As praças analisadas, apesar de limpas e com boa sonoridade,
carecem de vegetação e materiais de revestimento permeáveis, comprometendo o conforto térmico,
a drenagem urbana e a vivência no local. Vale destacar que a Grande Cobilândia sofre com
alagamentos e, nesse sentido, para minimizar os danos e contribuir para drenagem urbana é
importante incentivar a ampliação das áreas verdes na região e a permeabilidade do solo, e as
praças podem apresentar-se como espaços adequados para receber tais investimentos.
Os resultados permitem uma avaliação mais apurada de cada praça, uma vez que ao evidenciar
indicadores com as piores notas, sugerem-se fragilidades da praça, permitindo, assim, propostas de
intervenção direcionadas, otimizando recursos e investimentos, podendo ser uma ferramenta
utilizada pelos órgãos públicos para tomada de decisões, a fim de melhorar a gestão e o
planejamento de novos espaços públicos. Considerando o potencial dos espaços públicos para o
enriquecimento da vida urbana, percebe-se a relevância de estudos que avaliem a qualidade
socioambiental desses espaços, bem como identifiquem falhas que diminuem o bem-estar do
usuário e consequentemente afastam as pessoas de utilizarem e permanecerem no espaço público.
As avaliações têm como meta contribuir para a construção de um diagnóstico da qualidade dos
espaços livres de uso público para práticas sociais do município de Vila Velha, bem como verificar
quais aspectos (sociais, ambientais e urbanos) colaboram para a qualidade desses espaços.
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Introdução
O bairro Macrina é um gueto habitado por uma minoria de habitantes negros na cidade de Alfredo
Chaves-ES, território onde é possível notar que a alegria das festas é a síntese mais efetiva e
construtiva de uma comunidade que resiste na manutenção dos seus saberes, visto que a cultura
europeia prevalece neste contexto urbano. O cenário de onde emergem essas manifestações
coletivas é um morro serpenteado por ruas sinuosas e estreitas, becos e vielas, com as casas
justapostas em faixas que circulam e acompanham a topografia, é uma assimetria ao padrão
arquitetônico e urbanístico, hegemônico e europeu, e este padrão, segundo Sodré (2019), também
é um meio de reforçar o domínio cultural em um território.
Na planta da cidade, desenhada pelo italiano Giuseppe Togneri, em 1883, nota-se o predomínio de
eixos ortogonais, em ruas, quadras e praças, na região central, enquanto que o morro do bairro em
questão, aparece sem referenciais de urbanização (ruas e parcelamentos), apresenta apenas a
indicação do cemitério municipal. Para além da “forma “do tecido urbano, estão as diferenças
culturais dos seus habitantes, visto que é a chegada dos imigrantes italianos que propicia a formação
da cidade. Mas como na região também havia um remanescente de negros escravizados da fazenda
Quatinga, que por meio de consecutivas leis, foram libertos e inseridos na cidade, a eles a periferia
em área alagável e íngreme foi doada.
O distanciamento do negro pela segregação territorial, no final do século XIX, era recorrente nas
cidades brasileiras, pois elas queriam afastar a sua imagem do período colonial. A própria narrativa
de Pessali (2010) sobre Alfredo Chaves, ressalta uma visão branca que legitima uma única raça na
cidade e inclui os negros em recortes sobre a precariedade urbana e sobre as festas que acontecem
no bairro, não os apresenta como sujeitos que construíram a cidade. Muniz Sodré diz que a história
da cidade parte das relações dos habitantes com a terra, o céu, a água e com os outros homens: “
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É o território que, à maneira do Raum heideggeriano, traça limites, especifica o lugar e cria
características que irão dar corpo à ação do sujeito”. (SODRÉ, 2019, p.24).
Meus anos de vivência no bairro Macrina, da infância à fase adulta, me permitem descrever
pormenores cotidianos com familiaridade. Um olhar de “fora e de longe”, como diria Magnani (2002),
mesmo com o endereço residencial dentro da “mancha” do bairro. A paisagem urbana do morro
vista da janela de casa, era uma paisagem afetiva (Figura 1), nas variedades de formas e cores,
assimiladas como uma poesia sedutora, e como diria Bachelard (1942 apud SODRÉ, 2016, p.117),
“[...] a imaginação trabalha geralmente na direção da alegria”. A alegria presente nas ações
cotidianas e nas ações festivas. Com pouco contato efetivo dentro desse território, mas suficiente
para identificar o desejo da liberdade que, desde cedo, era alcançado pelos pequenos moradores
que atuavam como donos da rua. Sem medo da subversão às regras, os muros são pulados por
eles com destreza e as ruas são o lugar para as brincadeiras infantis. Os limites entre os espaços
públicos e privados são permeáveis. O cemitério, no topo do morro, é o local para olhar para o céu,
é mirante, espaço livre ideal para empinar pipas e fonte de inspiração de muitas lendas urbanas.
Lefebvre ressalta a necessidade de uma “centralidade lúdica” na cidade (2001, p. 132), não com o
intuito de substituir outras centralidades, mas um espaço magnético, de encontros criativos, um
lugar-evento como o bairro Macrina, que possui uma vida social densa e vibrante.

Figura 6- Vista para o bairro Macrina - pintura a guache.
Fonte: Própria (2003).

Lefebvre (2008) também sugere um caminho abstrato para chegar ao conceito de forma urbana, ele
considera ser necessário uma “cultura”, para se atingir as fronteiras que distinguem e
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simultaneamente aproximam o concreto e o abstrato, o conhecimento e a arte. E é a partir da
investigação das ações culturais coletivas do bairro Macrina, que territorializam a cultura afrobrasileira em solo alfredense, que se dá a análise morfológica, por meio de cartografias das
dinâmicas urbanas de três festas: a festa de São Benedito, a festa de Nossa Senhora Aparecida e
o Carnaval. Elas convergem para o tema religioso, pois seguem o calendário litúrgico católico, mas
o interesse principal é no protagonismo da rua nessas festividades. O limiar tênue entre o sagrado
e o profano, o culto aos santos negros, o jongo e o congo de São Benedito, e os personagens
mascarados do carnaval (Zé Pereiras), são características que propiciam a singularidade do bairro.
É importante frisar que o período da pesquisa empírica ocorreu entre setembro de 2019 e fevereiro
de 2020, por isso, considera o ciclo festivo que antecede o isolamento social no Brasil, devido a
pandemia do Covid-19, e assim, apresenta as características anteriores às novas regras
estabelecidas para o convívio social. Ao observar as dinâmicas das festas nas ruas da cidade, é
possível traçar representações gráficas sobre o plano, cartografias da alegria, uma maneira de
refletir sobre o papel político da cultura afro-brasileira como propulsora de territórios comuns
urbanos.
A cultura Afro-brasileira na cidade de Alfredo Chaves – ES
Os termos “cultura popular” ou folclorismo, designam o estudo das tradições de um povo, e no Brasil,
as manifestações culturais afro-brasileiras são incluídas nesses termos. A expressão Kultur de
Volkes, idealizada por Herder no século XVIII, transmitia a ideia de romantização do “povo” e passou
a incluir as festas, os cânticos, os estilos de vida de classes subalternas e periféricas, na
modernidade8. Sodré (2016) considera que o “popular” corresponde a uma “outra” cultura, diferente
da cultura oficial e hegemônica, mesmo não sendo de fato declarada pela antropologia desta forma.
Ele também afirma9 que, a arquitetura e o urbanismo contribuíram para o domínio da centralidade
cultural europeia, ao vincular cultura ao ordenamento racional dos espaços, como única verdade. O
rústico, o camponês, o popular, e o urbanismo que se afasta do padrão europeu são ainda
subjugados no âmbito cultural brasileiro.
Na configuração atual da cidade de Alfredo Chaves-ES, as ruas do Centro são regulares e largas e
quando alcançam o bairro Macrina, elas diminuem de dimensão e serpenteiam o morro, com uma
morfologia singular e distinta do restante da cidade. Os principais acessos de veículos ao bairro são:
a rua Dona Macrina, que o circunda na parte baixa; e a rua do cemitério, que liga a capela de São

!!SODRÉ,2016,
9

p. 219.

SODRÉ,2019.!
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Benedito ao topo do morro (Figura 2). As outras vias são aqui consideradas secundárias, devido ao
menor tráfego de automóveis. A forma é circular e irradia seu ritmo próprio, cíclico nos percursos e
cheio de surpresas, apresentando becos sem saída, vielas e ramificações estreitas, onde o percurso
não é previsível.
O movimento promovido pela cultura afro-brasileira é do encontro de pessoas, seja nas rodas de
dança e de música, ou nos rituais religiosos, o corpo faz parte do processo festivo. Sodré (2016)
indica que a própria tensão corporal potencializa a alegria, e ela, torna-se o grande diferencial das
expressões constituintes de um comum.
O corpo é o território próprio do ritmo, e o ritmo é o rito, Arkhé10 engendrador da força. (SODRÉ,
2019). A força da festa afro-brasileira ressalta a resistência da ancestralidade, ao conseguir manter
e valorizar os referenciais étnicos de origem africana, por meio de práticas culturais. Criar táticas
para a criação de um “jogo” próprio, durante o período escravista, seguia por duas vertentes: na
forma do culto mítico-religioso e no ludismo festivo, este último, uma maneira de escapar aos
desígnios produtivos dos senhores de escravos. “A festa destina-se, na verdade, a renovar a força”
(SODRÉ, 2019, 125).

"#!Arkhé

define as culturas ditas tradicionais ou selvagens, que possuem um conjunto de saberes transmitidos de uma geração para outra (SODRÉ, 2019).!!
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Figura 2 - Ruas do bairro Macrina. Fonte: Própria (2020).

Constatada a importância festiva para a cultura afro-brasileira, parte-se para a investigação da
pesquisa, que analisa três festas realizadas na cidade de Alfredo Chaves –ES, fomentadas por
grupos do bairro Macrina, território onde prevalece a população negra da cidade. A festa de São
Benedito, a festa de Nossa Senhora Aparecida e o Carnaval convergem para o tema religioso, pois
seguem o calendário litúrgico católico, mas o interesse principal é o protagonismo da rua nesses
eventos.
A festa de São Benedito existe nesse território desde sua formação, a qual coincide com o período
pós-abolicionista. É uma festa tradicional, presente a mais de cem anos no bairro e que se
caracteriza pela coexistência de rituais sagrados (que seguem os padrões institucionais) e de rituais
profanos (ligados à cosmovisão africana). A divisão da festa segue duas dinâmicas: os rituais
católicos concentram-se na rua, em frente à capela, enquanto os ritos dos negros acontecem nas
imediações do barracão de São Benedito, que está localizado ao lado da capela. Lefebvre (2001)
define por “segregação sociológica”, onde a disputa pelo território se dá entre diferentes etnias,
culturas e sub-culturas, que alimentam a formação de guetos na cidade. Neste caso, a divisão étnica
também é visível nessas dinâmicas, com o predomínio dos brancos nas missas e o predomínio dos
negros no jongo/congo. A banda de Congo e/ou banda de Jongo e a festa do Mastro, são os
remanescentes culturais afro-brasileiros mais expressivos que permanecem na cidade de Alfredo
Chaves, em associação aos festejos a São Benedito. Existe uma permeabilidade entre essas
denominações na memória da população:
A permeabilidade ocorre devido ao conhecimento restrito entre essas
dinâmicas culturais, o que no passado era denominado “banda de congo”, hoje
percebe-se características mais afins ao jongo (instrumentos, modos de
organização, de tocar e de celebrar os santos padroeiros), assim passaram a
denominar-se também como “banda de jongo”. (GUIMARÃES; OLIVEIRA,
2017, p. 221)

O grupo está localizado no bairro Macrina, que é habitado majoritariamente por descendentes de
negros, por pobres e pela classe média baixa (GUIMARÃES; OLIVEIRA, 2017). Nota-se que a
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presença do jongo coincide com os territórios onde habita a população negra, sejam comunidades
quilombolas ou não.
A festa de Nossa Senhora Aparecida segue uma dinâmica coletiva mais adequada ao catolicismo
nos seus rituais, mas o jogo utilizado pela comunidade é a sacralização da rua, ao enfeitá-la como
uma marca festiva, uma simbologia às cores da imagem da santa negra. A rua também é importante
na realização das missas que antecedem a festa e na procissão religiosa que percorre a cidade, e
atrai um grande público de fora do bairro em questão.
A festa do carnaval, é um recesso religioso que liberta os fiéis dos seus modos de vida e propicia a
criatividade inventiva ao desfilarem no bloco carnavalesco, ou em grupos menores que subvertem
a seriedade vigente na cotidianidade da cidade. O Bloco “Unidos da Macrina” existe desde a década
de 1970, e possui uma banda musical própria, com composições sobre as vivências no bairro, além
de reciclar fantasias utilizadas no carnaval da cidade de Vitória-ES. A origem de outra figura famosa
nessa festa é incerta: os chamados “Zé Pereiras” ou “mascarados”, que são crianças e adolescentes
que cobrem todas as partes do corpo com roupas, luvas e acessórios e usam máscaras de monstros
para assustar as pessoas. Semanas antes de começar os festejos do carnaval, eles saem ao
anoitecer em pequenos grupos, a maioria partindo do morro da Macrina, e perambulam pelos
espaços da cidade, incitando a curiosidade e o medo de quem os observa.
As cartografias das festas do bairro Macrina
No processo da pesquisa sobre as festas afro-brasileiras nas ruas de Alfredo Chaves-ES, muitos
fragmentos foram coletados em campo, com a investigação etnográfica, mas também na bibliografia
e nos relatos dos atores sociais, o que resultou em um arranjo de informações, que no decorrer do
processo, sofreram construções e desconstruções. Construções alicerçadas em detalhes
encontrados e no recorte específico do bairro Macrina; e que auxiliaram na tarefa de desconstruir
paradigmas e estereótipos relatados pelo senso comum.
Essa construção segue a lógica fragmentária, que para Jacques (2001), está intrinsecamente
relacionada com a ideia do Labirinto, considerando-se o sentido que ele traz de uma representação
não estática:
Em lugar das cartografias (quase) militares do espaço real, podemos ver as
cartografias da experiência do espaço, cartografias subjetivas, do próprio
movimento. Cartografias da temporalidade, e não do tempo cronológico, como
as anamorfoses. Não são cartografias da forma do percurso, mas da
experiência do percurso, da ação de percorrê-lo, de descobri-lo. (JACQUES,
2001, p. 97)
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No caminho de elaborar as cartografias da experiência do percurso das festas, inclui-se como
complemento a alegria, que segundo Sodré (2016) é o grande diferencial da expressão do comum,
e o fator principal de singularização:
A alegria reserva-se à disposição que prioriza afetivamente – logo, por meio
do corpo em sua concretude pulsional – o real humano em seus aspectos
familiares, mas também o imaginário direta ou indiretamente articulado ao
ultra-humano ou ao sagrado. Ela acontece onde a vida possa afinar-se
lucidamente com o mundo em suas manifestações espontâneas, em suas
afetações imediatas dos sentidos, sem o retardamento das abstrações da
linguagem ou sem o recalcamento do corpo. (SODRÉ, 2016, P. 220)

Dessa junção de conceitos é que surge a denominação de Cartografias da Alegria; que são reflexões
sobre a experiência do corpo nas festas, traçadas sobre o plano urbano. As experiências festivas
nas ruas revelam dinâmicas específicas de interações entre pessoas e destas com os espaços
públicos, que podem ser representadas por meio de cartografias que expressam essa experiência
festiva sobre o território. Essa representação sintética divide-se em duas categorias: a das
“Interações sagradas” e as “Interações profanas” que serão descritas a seguir.
Interações sagradas
Nesta categoria são incluídas as procissões religiosas de São Benedito e da Nossa senhora
Aparecida (Figura. 3), que possuem rituais institucionalizados. Seguem os dogmas da Igreja Católica
e por isso há um padrão repetido em ambas.
A procissão de São Benedito permanece no bairro, circunscrita no percurso pela rua Dona Macrina.
Ocorre de maneira introspectiva e sombria, considerando-se que é realizada no ambiente noturno e
por se tratar de um ritual religioso. As paradas ocorrem em frente as casas de devotos e da igreja
da Aparecida. Tem como dinâmica experiencial reconhecer todas as faces do bairro, em um
percurso mais lento do que o habitual percurso cotidiano.
A procissão da Aparecida tem a praça Colombo Guardia como referência de centralidade, local
marcado para o encontro inicial das pessoas. Se dá de maneira descontraída, musical e matutina.
É perceptível que as mudanças nas escalas das ruas se transformam ao longo do percurso, inicia
de modo retilíneo pelos eixos largos e ortogonais do centro e, depois, adquirem um formato sinuoso
e estreito quando entram no bairro, até alcançar a quadra de esportes. As paradas são em trechos
equidistantes, que incluem as casas de devotos e os templos católicos. A experiência tem trajetória
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mais longa que a anterior, percebe-se gradativamente a transição do urbanismo padrão e mais
aberto, para um urbanismo singular e mais fechado. Por ser uma procissão matutina, a percepção
das ruas mais estreitas não causa opressão.

Figura 3 - Cartografias das interações sagradas: procissões religiosas de São Benedito (acima) e de Nossa
Senhora Aparecida (abaixo). Fonte própria (2020).

Interações Profanas
As “Interações profanas”; do Carnaval e da procissão da Puxada do Mastro de São Benedito (Figura
4), possuem dinâmicas parcialmente ligadas às instituições ou são totalmente independentes delas.
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No carnaval identificam-se duas dinâmicas noturnas: a do Bloco Unidos da Macrina e a dos Zé
Pereiras. O primeiro segue parcialmente as regras da prefeitura municipal, que estipula os dias e o
percurso para realização do desfile, mas ainda assim, possuem a liberdade criativa na organização.
A concentração do grupo ocorre no bairro, no local onde são realizados os ensaios, e a quadra é
classificada como área de permanência das fantasias e dos adornos do bloco. Os Zé Pereiras se
dispersam do morro, e seguem trajetos aleatórios a cada dia, sem linhas de percursos ou destinos
definidos, e deixam somente vestígios de sua passagem por vários locais, por isso são pontuados
os espaços urbanos em que no ano de 2020, eles foram vistos na cidade. As suas áreas de maior
permanência são: a praça Colombo Guardia e a praça da Prefeitura Municipal. A procissão da
Puxada do mastro de São Benedito amplia a escala de intervenção coletiva sobre a cidade, alcança
outros bairros e o circuito não segue sempre uma trajetória previsível, mas há o retorno após a
parada nos pontos 1, 3, 4 e 6. Dessa forma, o percurso que tem início e fim no barracão de São
Benedito, apresenta ramificações em sua composição. As paradas são feitas em casas de devotos
e no ponto 3, uma residência do bairro Ipanema recebe as pessoas da procissão dentro do quintal
da casa, e não na rua. Percebe-se assim, a interação na festa entre os espaços públicos e os
privados. A longa duração do cortejo, possibilita a percepção da transição do entardecer para a noite
e também da complexidade dos tecidos urbanos que formam a cidade, devido a amplitude da escala
que alcança em seus percursos.
Considerações Finais
Nas cartografias das festas do bairro Macrina, da cidade de Alfredo Chaves –ES, é possível concluir
que as dinâmicas festivas que se realizam a partir de programações da Prefeitura ou da Igreja, são
intervenções contidas e delimitadas em seus percursos, independente dos fluxos analisados:
interno, de fora para dentro ou de dentro para fora do bairro. As iniciativas coletivas, independentes
da programação institucional, trazem dinâmicas urbanas mais livres e menos previsíveis dos seus
movimentos pela cidade. Nota-se que as festas favorecem os encontros entre pessoas, e destas
com os espaços públicos da cidade. Elas ampliam o território de ação dos atores sociais, que é
limitado na vivência cotidiana. Território e atores sociais fazem parte do processo cultural, e as festas
afro-brasileiras possuem o diferencial da alegria, grande vetor de singularização. As Cartografias da
alegria, são experiências da alegria em ação nas ruas, sejam em interações sagradas ou profanas,
a rua é a protagonista desses encontros entre pessoas, e é nela que as três festas pesquisadas se
aproximam.
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Figura 4 - Cartografias das interações profanas: carnaval (acima) e Puxada do Mastro de São Benedito
(abaixo). Fonte própria (2020).
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Introdução
Este trabalho procura abordar, com base nos modelos teóricos de Harvey, o impacto das tipologias
do alojamento local nas dinâmicas de transformação do tecido urbano do Porto. O grosso da
investigação recai sobre a recolha e a análise de dados relativos ao Alojamento Local no Porto, mas
parte também da exploração de uma dualidade identificada no discurso político em torno do
processo de transformação dos tecidos social e urbano corrente, particularmente ao longo da última
década, de um investimento, em parte público, no turismo.
Analisando as comunicações disponíveis no site da Câmara Municipal do Porto (CMP) desde 2013,
pudemos verificar que o investimento no turismo é tido como essencial, no imediato, no seu papel
na criação de emprego, dinamização do comércio e restauração locais e revitalização económica
de uma cidade dita degradada e abandonada, enquanto, simultaneamente, se repetem também
alusões à possibilidade de, um dia, os fogos renovados servirem de residência permanente para as
famílias da cidade.
As questões que nos pomos nesta investigação prendem-se com esta segunda premissa.
A taxa de ocupação dos alojamentos locais da cidade do Porto tinha, no início do ano 2020,
diminuído para 11%, fruto da crise pandémica (Pinto, 2021), permitindo perspetivar um futuro em
que estes fogos poderiam vir a ser postos em arrendamento tradicional. Neste contexto, importa
questionar como se poderá viver nestas casas e quem serão estas famílias. Simultânea e
contrariamente, os dados disponibilizados pela CMP relativos ao licenciamento de
empreendimentos turísticos ao longo de 2020 não indicam um decréscimo do peso do turismo na
cidade. Este boletim não verifica um impacto da pandemia sobre o sector, antevendo que “a oferta
hoteleira na cidade possa crescer em 80% (…) Enquanto a capacidade de alojamento poderá
crescer 47%.” (CMP, 2020, p.2).
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Perspetivando-se que continue a tendência de reabilitar para o turismo, esta investigação procura,
por um lado, situar a transformação do centro do Porto que se operou na segunda década do século
XXI num processo amplo de desenvolvimento da cidade e, por outro lado, investigar se a
revitalização de áreas degradadas tem resultado na criação de tipologias que podem, de facto, vir a
ser casas para a população da cidade ou se o crescimento do turismo representa uma transformação
tipológica no centro do Porto capaz de ter um impacto significativo na sua morfologia social urbana.

O discurso institucional sobre o Alojamento Local no Porto 2015-2021
A questão central deste trabalho prende-se com a ideia, disseminada no discurso político e
mediático, de que o alojamento local - motor da revitalização e dinamização de uma cidade
abandonada - poderá, assim que os seus proprietários o desejem, ser colocado no mercado do
arrendamento tradicional, providenciando habitação para as famílias locais. Esta investigação focouse na dimensão tipológica à escala urbana desta questão: as alterações operadas no tecido urbano
da cidade pela reabilitação de fogos para turismo resultam em tipologias de habitação familiar ou,
pelo contrário, verifica-se uma transformação estrutural, dificilmente reversível, do tecido social
urbano?
Numa primeira abordagem a esta questão, procurámos explorar as diferentes vertentes deste
discurso, a sua evolução ao longo do tempo, assim como os pontos contraditórios desta
transformação. Neste sentido, recorremos às comunicações disponíveis no site da CMP cujo
enfoque fosse a reabilitação urbana ou o turismo no geral, e o Alojamento Local no particular.
Descrevemos neste capítulo os principais pontos presentes nesta seleção.
A reabilitação e a regeneração urbanas como resultado do investimento privado na recuperação de
habitação aparece, num primeiro momento, desassociada do crescimento do turismo no Porto
(porto.pt, 2017b), embora já anos antes se falasse do crescimento deste setor (porto.pt, 2015). A
discussão da taxa municipal turística em 2017 é o primeiro momento em que o desenvolvimento do
turismo aparece como tendo consequências para a vida quotidiana na cidade, sendo considerado
por Rui Moreira, então presidente da Câmara, como um dos fatores que “implicam um aumento da
pressão nos equipamentos públicos, nas infraestruturas, na via pública e no espaço urbano em
geral” (porto.pt, 2017a). Neste momento, a introdução da taxa municipal turística serviria para
“continuar a assegurar o Porto como destino de referência sustentável” (ibid.).
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Se em 2018 se começa a considerar o impacto do alojamento local em específico na economia local,
e a CMP lança um levantamento próprio dos alojamentos no Porto, é em 2019 que esta questão se
torna prevalente. A partir deste momento, o discurso desenvolve-se em duas vertentes.
Por um lado, defende-se das críticas que se vêm a fazer ao crescimento do turismo com maior
incidência desde 2018, destacando-se aqui os processos de mobilização para várias manifestações
realizadas no Porto e no país no verão desse ano, onde se associam as questões do crescimento
do turismo, do aumento das rendas e da falta de habitação acessível às populações locais. O
discurso oficial da CMP sustém a ideia de que, anteriormente ao crescimento do turismo e às
reabilitações de habitação para alojamento local, a cidade estava abandonada. Rui Moreira (porto.pt,
2019d) refere que, em 2013, “Queríamos trazer pessoas para a cidade, falava-se que a cidade
estava muito degradada e que o Centro Histórico estava em ruínas”. No mesmo sentido, Ricardo
Valente, então vereador do Pelouro da Economia, Turismo e Comércio, recorda que, nos Censos
de 2011, “(…) vemos que 84% dos imóveis do Centro Histórico precisavam de reabilitação e 35%
estavam abandonados”, acrescentando que “Disso não se fala. Fala-se da expulsão de pessoas
que não existiam, porque o património estava abandonado” (porto.pt, 2019b). Defende-se ainda que
“o setor do alojamento contribuiu para o desenvolvimento da cidade do Porto, particularmente no
que se refere à requalificação urbana, transformando milhares de imóveis em más ou péssimas
condições em bons exemplos de saber fazer arquitetura” (porto.pt, 2021).
Paralelamente, apresenta-se o estudo Alojamento Local no Concelho do Porto, elaborado para a
CMP, cujos resultados concluem que a pressão do alojamento global apresenta, globalmente, uma
expressão marginal (porto.pt, 2019a). Ainda assim, considera-se que este património reabilitado é
fundamental para a cidade (ibid.), começando a salientar-se que os alojamentos locais podem vir a
ser colocados no mercado do arrendamento tradicional. Moreira, em específico, foca-se nesta
questão, considerando que “o alojamento local já não é a 'galinha de ovos de ouro' que era” (porto.pt,
2019c) e que, neste contexto, devem ser dados benefícios aos proprietários que pretendem colocar
as suas casas em arrendamento de longa duração (porto.pt, 2019b). A adequação dos fogos
reabilitados ao arrendamento tradicional nunca é questionada. Pelo contrário, reitera-se
repetidamente a possibilidade da abertura destas casas às famílias locais. Em particular, Ricardo
Valente explicita que, “Olhando para a realidade morfológica do Centro Histórico, o vereador
considerou que as "dimensões são, na maioria dos casos, as que sempre existiram” (porto.pt,
2019b).
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O processo de decréscimo populacional no Porto
Como se verá no próximo capítulo, a grande maioria das reabilitações para alojamento local
verificam-se em edifícios de habitação de variadas épocas e tipologias no centro do Porto. Tendo o
mesmo sido verificado em vários estudos relativos a Lisboa, alguma investigação sobre o impacto
do Alojamento Local nestas cidades tem visto como variável importante para a mitigação de efeitos
negativos o facto de uma parte - embora não maioritária - das renovações para alojamento local se
fazerem em edifícios que se encontravam anteriormente vagos ou degradados. A título de exemplo,
Castro et al. (2019, p.47), no relatório sobre alojamento local no Porto elaborado para a CMP,
defendem que “a ocupação de habitação vaga é muito menos preocupante, em termos de impacto
total, do que a ocupação de habitação ocupada que envolve desalojamento ou, no mínimo,
reafectação”, salientando que aproximadamente 30% do alojamento local no Porto se encontra em
edifícios criados de raiz. Lopes (2018) foca-se na mesma questão num estudo sobre o impacto do
alojamento local em Lisboa. Os resultados deste trabalho concluem que “Cerca de 44% dos
estabelecimentos de AL ocupam espaços que anteriormente estavam desocupados” (ibid. p.17) mas
que pouco mais de metade destes espaços tinham anteriormente condições para serem habitados.
Dada a importância atribuída tanto pelo discurso político como pela investigação científica à questão
da ocupação prévia dos espaços hoje ocupados por alojamento local, consideramos essencial não
só investigar as especificidades das intervenções sobre o existente para efeitos de turismo, mas
também abordar brevemente o decréscimo populacional do Porto e, em particular, do seu caso como
parte de um processo amplo de desenvolvimento de cidade assente em sucessivos planos urbanos,
políticas habitacionais e de reabilitação.
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Figura 7. Densidade populacional (população residente por km2) e número de alojamentos clássicos menos
número de agregado familiares para as freguesias do município do Porto, 1970-2021.

O centro histórico do Porto tem vindo a sofrer, desde meados do século XX, um decréscimo
populacional, com raízes históricas associadas à construção de bairros camarários, nos anos 1950
e 1960, então suburbanos, de forma a permitir a terciarização do centro (Oliveira, 2013) enquanto
se desenvolvia a indústria nas mesmas zonas periféricas da cidade (Alves, 2017). De facto, as
políticas de expansão urbana e habitação pública operadas ao longo das primeiras décadas da
segunda metade do século XX resultaram na eliminação do grande déficit habitacional que se fazia
sentir na cidade do Porto - e em particular nas suas freguesias centrais - até, pelo menos, 1981
(Figura 1). Ao longo destas décadas, verifica-se uma descida continua na densidade populacional
no Porto, em especial no seu centro histórico, que é acompanhada de um aumento populacional no
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resto da cidade até à década de 80 - altura em que esmorece o investimento municipal em habitação
pública nas freguesias não centrais ao mesmo tempo que começam a surgir incentivos ao crédito à
habitação própria (Ruivo 2021), começam a decrescer os empregos ligados a sectores industriais
(entre 1985 e 2007 o Porto perde o equivalente a 22000 trabalhadores (Alves 2017) e estagna o
crescimento populacional na cidade) - e nos municípios adjacentes até 2011 (Figura 2).

Figura 8. População residente no município do Porto e municípios adjacentes (Vila Nova de Gaia,
Matosinhos, Maia, Gondomar), 1970-2021.

A partir de 1991, os censos descrevem um número solidamente mais elevado de alojamentos
clássicos do que agregados familiares em todas as freguesias da cidade do Porto, registando mais
13861 casas que famílias em 1991 e mais 30747 casas que famílias em 2021 (Figura 1). Os vários
programas de reabilitação que operam na cidade desde a década de 1990 não terão, no entanto,
funcionado no sentido de atrair famílias para estes alojamentos vazios, que continuam a aumentar
enquanto a população diminui, até 2011. Entre 2011 e 2021, a diferença entre alojamentos e
agregados residentes diminui na cidade do Porto: sem ganhar população, o município perde 4 698
alojamentos, 2913 dos quais nas suas freguesias centrais.
Fica claro, no entanto, que, como plasmado no discurso institucional sobre o Alojamento Local,
existem casas vazias na cidade do Porto. De entre estas, algumas terão correspondido aos 7650
novos registos de alojamento local entre 2011 e 2021 no Registo Nacional de Turismo e sofrido
obras de reabilitação. Importa agora compreender se as transformações operadas nestes fogos são
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compatíveis com a perspetiva de, passadas décadas, voltar a atrair famílias para o centro da cidade
ou se, pelo contrário, se situam em continuidade com o processo de decréscimo populacional.
Transformações tipológicas nas reabilitações para Alojamento Local no Porto: Seleção
da amostra estudada
A investigação baseou-se, num primeiro momento, nos dados disponíveis no sítio web Inside Airbnb
(«Detailed Listings data for Porto») para a área metropolitana do Porto. As listagens disponíveis
revelaram uma clara concentração de alojamento local no município do Porto, onde se situavam 8
180 anúncios. Dos restantes, 1 271 encontravam-se no município de Vila Nova de Gaia, 476 em
Matosinhos, 272 em Vila do Conde, não existindo mais nenhum município no distrito com mais de
200 registos.

Figura 9. Número de dias em que os alojamentos locais estão disponíveis, número de alojamentos locais por
anfitrião, distribuição dos alojamentos locais por anfitrião.

Os dados disponíveis nesta primeira amostra providenciaram informação relevante para a
investigação, em particular relativamente ao carácter marcadamente profissional dos alojamentos
locais no município do Porto. De facto, percebeu-se que, no município, os alojamentos locais
anunciados no airbnb se encontravam disponíveis uma média de 229 dias por ano. Nestes 8180
anúncios, 6511 correspondiam a apartamentos completos, 1433 a quartos privados, 161 a quartos
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de hotel e 75 a quartos partilhados. Verificámos, assim, que no Porto o alojamento local não tem um
carácter casual. Pelo contrário, 80% dos anúncios encontrados em Inside Airbnb em fevereiro de
2021 eram referentes a apartamentos completos, disponíveis, em grande parte, o ano inteiro (Figura
3). Adicionalmente, verificámos ainda que cada anfitrião tinha uma média de 14 anúncios no airbnb.
Se 37% dos anfitriões só tinham 1 anúncio (correspondendo a apenas 29% da totalidade de
alojamentos disponíveis) e a maioria se situava entre os 2 e os 9 alojamentos, destaca-se que 28%
da totalidade de anúncios na base de dados de Inside Airbnb são detidos pelos 2% de anfitriões
com 10 ou mais alojamentos.
Tendo como objetivo compreender as transformações tipológicas resultantes do aumento do
alojamento local no Porto, esta grande maioria de apartamentos destinados ao arrendamento
turístico providenciava uma base de estudo ampla: 5527 anúncios de apartamentos completos
disponíveis mais de metade do ano no município do Porto.
No entanto, a informação disponibilizada nestes locais, embora tendo providenciado informação
relevante para a investigação, não foi suficiente para abordar a questão da transformação tipológica
na cidade do Porto. Para aceder a informação sobre a tipologia a e a organização interna destes
apartamentos, recorremos aos anúncios cativos no site airbnb.com, onde se encontram fotografias
- por vezes plantas - dos espaços.
É importante notar que a investigação para este artigo começou a ser desenvolvida no início de
2021, num período de marcada diminuição da ocupação do alojamento local no país (Pinto, 2021).
Em específico, quando realizámos a recolha de dados do site aribnb.com em fevereiro de 2021,
existiam apenas 319 anúncios no município do Porto. Esta amostra é necessariamente limitada,
representando apenas aqueles que, por qualquer circunstância, puderam e escolheram manter as
suas casas em arrendamento turístico durante a época de Inverno do período pandémico.
Destacamos, em particular, a alta percentagem de anúncios pertencentes a empresas de gestão de
Airbnb: 47% dos anúncios analisados pertenciam, na altura, à empresa The Porto Concierge, hoje,
à empresa GuestReady. Se vimos nos 8180 anúncios disponíveis em Inside Airbnb que uma parte
relevante dos alojamentos locais se encontram concentrados nos mesmos anfitriões11, a
percentagem de quase 50% presente nos dados do Airbnb em fevereiro de 2021 parece representar
um desvio derivado das condicionantes do momento pandémico.

11

Uma proporção semelhante à apresentada pela CMP (porto.pt, 2018).
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Critérios de análise
No âmbito deste trabalho, procurámos, em específico, informação sobre o estado de renovação,
tipologia e organização interna dos espaços dos alojamentos locais, com o objetivo de a cruzarmos
com os desenhos - do projeto original e subsequentes renovações - dos edifícios, disponíveis no
Arquivo Geral do Porto, de forma a compreender de que forma os fogos desta amostra foram
intervencionados, a intensidade e os tipos de transformação. No entanto, a informação sobre a
localização do alojamento local é anonimizada pelo Airbnb, não disponibilizando as moradas exatas
dos alojamentos anunciados. A localização que aparece no anúncio encontrar-se-á num raio de até
150 metros da morada real. Assim, foi necessário procurar manualmente as moradas - através da
informação disponível nas fotografias do anúncio e posteriormente confirmada nas licenças de
arquitetura consultadas.
A consulta destes processos permitiu classificar, em primeiro lugar, a situação original dos edifícios
segundo 4 principais categorias: habitação (para edifícios anteriores ao século XX cujo uso enquanto
prédio de rendimentos não tenha sido possível estabelecer); prédio de rendimentos; escritórios e
edifício de habitação plurifamiliar (enquadrando edifícios construídos para o propósito a partir de
meados do século XX).
Identificámos, de seguida, 4 tipos de intervenção realizadas sobre a situação original, classificadas
de acordo com a intensidade da intervenção e transformação do existente:
•

Manutenção: Engloba os casos nos quais nenhuma intervenção foi realizada sobre

a organização interna do espaço, embora se possam verificar alterações de materiais,
caixilhos ou mobília embutida.
•

Remodelação: Abrange os casos em que foram realizadas alterações ao interior do

fogo alterando significativamente a sua organização. Enquadram-se nesta categoria
demolições de paredes para aumento de um espaço, subdivisões dos espaços existentes, ou
outras intervenções semelhantes.
•

Reconversão/divisão de frações: Inclui os casos em que se detetam intervenções

não apenas no fogo, mas na globalidade ou partes do edifício, assim alterando o seu número
de frações. Enquadram-se nesta categoria intervenções que aumentem ou diminuam o
número de fogos num edifício, ou aquelas que alterem o seu uso principal.
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•

Reconstrução: Agrupa todos os casos em que o existente é totalmente demolido para

a construção do edificado atual.
Seguimos uma metodologia de análise sobretudo quantitativa sobre estas categorias, tendo ainda
atenção às tipologias - atuais e originais - e a critérios de habitabilidade, tais como a área ou o
acesso a iluminação e ventilação das diferentes divisões do fogo.
Cap. 1. –

Resultados

Verificamos, em primeiro lugar, que aproximadamente 43% dos anúncios analisados correspondem,
originalmente, a edifícios habitacionais sem uma divisão clara em frações de habitação plurifamiliar
(Figura 4a). Tal não significa que não tenham sido anteriormente utilizados para arrendamento a
várias famílias - situação não verificável através dos métodos utilizados neste trabalho. Expressa,
no entanto, uma não-adaptação tipológica da habitação a esse fim, prévia à obra de reabilitação
mais recente.
Da mesma forma, aproximadamente 17% dos alojamentos ocupam espaços que funcionavam
originalmente como escritórios, sendo, na maioria destes casos, verificada uma transformação
significativa dos espaços, aos quais são adicionados equipamentos de cozinha e, quando não
existentes, casas de banho. No entanto, salienta-se que em 29% dos casos em que a situação
original do alojamento era escritório não se conduziram obras que alterassem a estrutura tipológica
do edifício. Pelo contrário, escritórios representam a principal situação original de obras de
reconversão, sendo as intervenções sobre estes geralmente menos intensas que sobre edifícios
originalmente de habitação.
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Figura 10. Alojamentos locais por a) tipo de intervenção e situação original, b) tipo de intervenção e tipologia,
c) tipologia atual e tipologia original, d) tipo de intervenção e modelo de cozinha.

Apenas cerca de 11% dos alojamentos analisados eram originalmente habitação plurifamiliar.
Destes, 73% foram objeto de obras de reconversão/divisão em frações, indicando a existência de
uma distinção entre as tipologias tradicionais de habitação plurifamiliar e as tipologias procuradas
pelo alojamento local.
De facto, 86% de todos os alojamentos na amostra são T0 ou T1, sendo que 74% destes são
resultado de reconversões/divisões em parcela ou remodelações (Figura 4b) e que 62% dos
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alojamentos T0 ou T1 na amostra são fruto de operações de redução da tipologia original (Figura
4c). Quando a organização original do espaço não foi alterada por obras de reabilitação, 62% destes
casos já eram, originalmente, fogos T0 ou T1 - ou ainda pequenos espaços de escritório.
Aproximadamente 14% dos alojamentos na amostra têm 2 ou mais quartos, com apenas 2% a
resultarem de um aumento da tipologia.
Deste modo, começa-se a desenvolver um entendimento geral das tipologias do Alojamento Local,
assim como do tipo de intervenções realizadas nas operações de reabilitação para este fim.
Verificamos que a grande maioria dos anúncios correspondem a tipologias T0 ou T1, na maior parte
dos casos com cozinha em kitchenette (66,4% do total e 73,8% dos T0 e T1, como indicado na
Figura 4d), e uma minoria significativa de quase um quinto (19,5%) de todos os alojamentos
anunciados apresentando quartos sem acesso a iluminação ou ventilação natural ou sem pé direito
adequado. Contrariamente ao que se poderia supor, estes quartos não correspondendo a critérios
contemporâneos de habitabilidade não são maioritariamente herança de tipologias e organizações
interiores antigas. Pelo contrário, apenas 5% destas situações se verificam em operações de
manutenção. Estes nascem, em grande parte, de reconversões e divisões de edifícios com um só
proprietário em frações para arrendamento, mas também de reconversões de fogos.
Assim, relativamente aos tipos de intervenção identificados, é possível perceber uma associação a
tipologias de fogo mais pequenas quanto maior a escala de intervenção (Figura 4b): 100% das
reconstruções resultam em apartamentos T1, aproximadamente 93% das reconversões/divisões de
frações resultam em apartamentos T0 ou T1, as obras de remodelação resultam, em cerca de 85%
dos casos também em t1 ou t0, e, por fim, as obras de manutenção são feitas, em 62% dos casos
em fogos T1 ou T0.
Salienta-se ainda que a grande maioria (83%) dos alojamentos analisados sofreram obras de
transformação do interior do edifício. Obras de manutenção são mais raras, correspondendo a
13,3% dos casos, e reconstrução total do edifício apenas a 3,1%. Nestes últimos casos, embora a
tipologia e a configuração do interior sejam sempre alteradas, é frequente a reconstrução do edifício
seguindo a sua aparência exterior original.
Considerações finais

O decréscimo populacional da cidade do Porto é um processo que se tem vindo a desenrolar
continuamente ao longo de mais de meio século. Se parte deste processo pode ser
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compreendido como consequência direta de mecanismos de planeamento urbano, todo ele foi, em
maior ou menor medida, concertado sobre políticas públicas. O crescimento da reabilitação com fins
turísticos insere-se neste processo: uma reabilitação que, como vimos, é tida como essencial, no
imediato, no seu papel na criação de emprego, na dinamização do comércio e restauração locais e
na revitalização económica de uma cidade degradada e abandonada.
No sentido de compreender o papel destas reabilitações na transformação do tecido social e urbano
da cidade do Porto, é útil o estudo de Harvey (2013) sobre as dinâmicas de desenvolvimento da
cidade capitalista contemporânea. O autor identifica uma aparente contradição nas cidades
ocidentais que possuem o que chama um “capital simbólico coletivo, marcas especiais de distinção
que se associam a um lugar, que têm um poder de atracão significativo sobre os fluxos do capital”
(ibid., p.103):
Se reivindicações de singularidade, autenticidade, particularidade e
especialidade sublinham a capacidade de capturar o monopólio das rendas,
então que melhor espaço para fazer essas reivindicações que o campo dos
artefactos e praticas culturais, historicamente constituídas, e das
características ambientais especiais (incluindo, claro, o ambiente construído,
social e cultural)?
(…)
Muitas dependem de narrativas históricas, interpretações e significações de
memórias coletivas, significações de práticas culturais, e outras: existe sempre
um elemento social e discursivo forte na construção deste tipo de extração de
monopólio de rendas, já que nunca existirá, pelo menos nas mentes de muitas
pessoas, outro lugar para além de Londres, Cairo, Barcelona, Milão, Istambul,
São Francisco, ou outros, onde aceder aquilo que é supostamente único a
esses lugares.
(…)
O “branding” das cidades torna-se um grande negócio. (ibid. p.103-104)

Deste modo, de acordo com Harvey, a comodificação do património, muitas vezes associada ao
crescimento do turismo, depende de uma imagem de singularidade e particularidade das cidades.
No entanto, acrescenta, usando a cidade de Barcelona como exemplo, à medida que se “atrai mais
e mais comodificação multinacional homogénea (…) Barcelona perde algumas das suas marcas
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distintivas.” (ibid. p.105) Assim, este capital simbólico tem de ser continuadamente mantido, se de
forma ilusória, sendo que a sua manutenção se opera frequentemente paralelamente a processos
de deslocamento das populações residentes originais.
Os resultados da presente investigação compõem mais uma validação empírica desta análise. No
Porto, verifica-se a manutenção da imagem da cidade na grande maioria das obras de reabilitação,
salientando-se a procura de mimetizar o existente mesmo quando se opera uma reconstrução total
do edificado, ao mesmo tempo que se realizam transformações tipológicas significativas no interior
dos quarteirões urbanos. A morfologia da cidade mantém-se virtualmente inalterada. O aspeto
exterior das ruas transforma-se mantendo um especto de tipicidade artificial, classificado por Harvey
como uma “Disneyficação” da cidade. No entanto, a cidade transforma-se pelo interior dos seus
quarteirões.
Cita-se, a este propósito, Avelino Pinto num artigo do Público do ano desta publicação (Barros,
2021), dizendo, sobre um projeto de intervenção numa zona do centro do Porto com grande
incidência da comunidade imigrante, de onde os habitantes começam a ser despejados, e cujo
propósito explicito é o aumento substancial do número de turistas a visitar a cidade anualmente, que
quer que seja “uma rua a falar à Porto, com sotaque à Porto”.
Para Harvey, a contradição entre esta necessidade de manutenção de uma identidade, um capital
simbólico coletivo, e a comodificação do património urbano, resulta numa nova forma de um
processo antigo. Recorre à análise de Engels sobre a questão da habitação em 1872 para falar dos
processos de “Haussmanização” contemporâneos:
O crescimento das grandes cidades modernas dá ao solo urbano em certas
áreas, particularmente nas áreas centrais, um valor que cresce artificialmente
e colossalmente: os edifícios existentes nessas áreas diminuem este valor em
vez de o aumentar, porque já não pertencem a circunstâncias que se
alteraram. São demolidos e substituídos por outros. Isto acontece sobretudo
com as casas dos trabalhadores em áreas centrais e cujas rendas, mesmo
com a maior sobreocupação possível, não conseguem, ou só muito
lentamente, aumentar acima de um nível máximo. (Engels, 1872, p.25)

A análise mostrou que, de facto, os edifícios existentes não estão adaptados às necessidades de
um turismo em crescimento. Não sendo, na sua maioria, resultado de insuficiência de área, mas da
subdivisão de edifícios pertencentes a um único proprietário, a grande maioria das reabilitações para
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alojamento local da amostra estudada resulta em alterações do fracionamento ou reconfigurações
da organização interna, entre as quais se destaca uma maioria de reduções tipológicas para fogos
T0 ou T1, a adoção quase exclusiva de cozinhas em kitchenette e uma proporção significativa de
quartos de dimensões inferiores às indicadas no RGEU, pé-direito inferior a 2 metros ou sem acesso
a ventilação e luminosidade. Assim, ao contrário do por vezes proposto no discurso institucional,
estas tipologias não se adequam a uma possível ocupação por famílias com filhos.
Simultaneamente, como constatado por Eduardo Miranda, presidente da Associação do Alojamento
Local em Portugal (ALEP), a reabilitação do edificado resultará num aumento da pressão sobre a
população do centro histórico (porto.pt, 2019a):
Vai sempre haver quem queira pagar mais e, para um proprietário, passa a não
ser comportável ter rendas abaixo dos 300 euros, com património requalificado.
(…) Quando reabilito uma zona com baixos rendimentos, só a reabilitação em si
causa inflação nos preços.

Assim, se o decréscimo populacional no Porto e em particular no seu casco histórico, resultado da
expulsão das famílias com menos recursos para zonas mais periféricas, remonta a meados do
século XX, não podendo ser reduzido a uma explicação assente no fenómeno recente do alojamento
turístico, é também claro que o que se opera não é um processo de renovação de uma cidade para
onde se espera que os seus moradores eventualmente regressem.
Pelo contrário, este processo aproxima-se muito mais a uma “Haussmanização” da cidade, onde as
contradições inerentes à necessidade de manutenção do seu capital simbólico tornam a não
transformação da morfologia urbana numa condicionante necessária à transformação social e
urbana possível no centro da cidade. O discurso institucional, assente na vontade de revitalização
urbana e económica, não se afasta também daquele identificado por Engels, segundo o qual a
abertura de brechas nas zonas operárias nos centros das grandes cidades se opera por “um desejo
de embelezamento, procura de grandes locais comerciais no centro, ou exigências da circulação”
(Engels, 1872, p.75).
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Introdução
O presente artigo parte de uma revisão teórico-metodológica acerca dos elementos morfológicos
que atuam na sustentabilidade da mobilidade em suas dimensões social, ambiental e econômica,
calcado no atual paradigma do desenvolvimento sustentável (Nações Unidas, 1992). Para isso, são
investigados os atributos geométricos e topológicos que agem sobre os deslocamentos,
interpretados segundo as dimensões morfológicas dos lugares, estabelecidas por Kohlsdorf e
Koshlsdorf (2017). Observam-se, complementarmente, as características da forma que podem
favorecer o desempenho da mobilidade – densidades elevadas, usos mistos, continuidade da
estrutura urbana e conectividades dos elementos de configuração urbana –, conforme discutem
Bezerra e Gentil (2013)
Os atributos escolhidos são aplicados em estudo de caso sobre a expansão urbana de dois
municípios de porte médio brasileiros, funcionalmente independentes e de formas opostas: Rolim
de Moura (Rondônia), de forte regularidade (tabuleiro de xadrez, malha compacta, regular e
conectada) e Viçosa (Minas Gerais), de expressiva irregularidade (malha orgânica, fragmentada e
dispersa). As cidades foram selecionadas em razão de similaridades nas características
socioeconômicas, número de habitantes, área e frota, entretanto com tempos habituais de
deslocamento díspares (IBGE, 2010; Denatran, 2020).
Rolim de Moura apresenta um traçado viário rígido, ao estilo da grelha contínua em tabuleiro de
xadrez, o que indica um planejamento global para a implantação do assentamento, fruto do
movimento colonizador a partir de Ji-Paraná, ocorrido na região amazônica no final dos anos 1970.
A cidade foi estabelecida como sede municipal em 1983 e possui desde então uma mancha ampla
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e regular mantendo as características morfológicas atualmente. Segundo a Estimativa Populacional
do IBGE para 01/07/2021, a cidade alcança 55.407 habitantes.
Viçosa tem sua história urbana principiada na virada do século XVIII como vilarejo de uma pequena
aglomeração decorrente da doação de terras para a Igreja Católica (Marx, 1991). A mancha urbana
experimentou uma alteração mais expressiva no século XIX, a partir da década de trinta, quando a
cidade se expandiu devido à instalação da atividade educacional de nível superior, que hoje
compreende a Universidade Federal de Viçosa (UFV). A expansão foi paulatina e rápida, com forte
fragmentação, resultado das limitações topográficas da cidade, que alcançou 79.388 mil habitantes
em 01/07/2021, segundo o IBGE.
O estudo de caso foi conduzido utilizando técnicas descritivas de análise morfológica sobre os
planos de uso e ocupação dos municípios, relacionando-os com a expansão da mancha urbana
interpretada por meio da Teoria da Lógica Social do Espaço (Hillier e Hanson, 1984; Medeiros,
Barros e Oliveira, 2011; Holanda, 2013; Medeiros, 2013). Foram analisados aspectos como o
processo de deslocamento do centro ativo urbano e as variações diacrônicas nas medidas de
compacidade, conectividade, integração, escolha e inteligibilidade, tendo como base de comparação
o valor médio destes atributos para as cidades brasileiras de acordo com Medeiros (2020).
Aspectos Teóricos, Metodológicos e Ferramentais
I.

Mobilidade sustentável e aspectos configuracionais urbanos

No Brasil, somente nas duas últimas décadas foram desenvolvidos estudos sobre como a morfologia
da cidade e sua distribuição de usos e densidades afetam a mobilidade sustentável, acompanhando
percurso que vem sendo explorado por pesquisadores de outros países há mais tempo (Rogers e
Gumuchdjian, 2001; Leite e Awad, 2012; Owens, 1992; Newman e Kenworthy, 1989). O
adensamento urbano parece ser o caminho tangível e comum aos diversos estudos e a
característica figura como uma das diretrizes para o desenvolvimento sustentável urbano (Brasil,
2001). Apesar disso, o modelo de dispersão urbana experimentado pelas cidades brasileiras ainda
prevalece e continua se reproduzindo, conforme discutem Medeiros (2013) e Gentil (2015).
Os usos compreendem um aspecto de particular interesse e sua ação sobre a mobilidade merece
especial atenção quando se trata do processo de setorização, que age como um dificultador dos
deslocamentos, ou de incentivo aos usos mistos, que atua como facilitador. Serra et al. (2004), sobre
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o tema, elencaram distâncias entre os centros demográficos e funcionais de grandes metrópoles do
mundo como Brasília, Londres e Jacarta, e apontaram diversidade de usos, fragmentação e
compacidade como os eixos prioritários que interferem na eficiência da mobilidade urbana.
Marques, Bracarense e Sousa (2015), por outro lado, chamam a atenção para a inclusão da análise
configuracional aos planos de mobilidade como ferramenta de diagnóstico e tomada de decisão,
uma vez que a estratégia considera as relações entre as partes constituintes das cidades. Além dos
aspectos indicados por Bezerra e Gentil (2013) (densidade, usos do solo, quantidade média de
cruzamento nas vias/conectividade e continuidade do tecido urbano), Dias (2014) reforça a questão
configuracional e a acessibilidade topológica, que compreende aquela resultante da maneira de
articulação da rede de caminhos de um sistema urbano: quanto mais vascularizada a rede, maior a
capacidade potencial de distribuição de fluxos de pessoas e bens. Barros (2014) menciona como
positiva à questão a alta inteligibilidade do sistema de vias que mede o quão apreensível é o espaço
urbano a partir da forma resultante, o que influencia a qualidade dos percursos para os pedestres.
Para Kohlsdorf & Kohlsdorf (2017), o estudo da forma é essencial para a interpretação da cidade,
uma vez que a estrutura física lida em suas relações (a perspectiva configuracional) permite
compreender os efeitos do espaço sobre a interação humana. Os autores argumentam que a
decodificação do desempenho morfológica permite compreender com mais clareza a relação entre
espaço e sociedade, e para isso recomendam a interpretação das cidades em seis dimensões:
bioclimática, funcional, econômica, copresencial, topoceptiva e expressivo-simbólica. As dimensões
funcional e copresencial, de particular interesse para este estudo, relacionam-se à configuração
capaz de contribuir para uma maior vitalidade dos espaços, tanto na sua capacidade de
aglomeração como de afastamento de pessoas (Kohlsdorf & Kohlsdorf, 2017), entretanto as demais
também contribuem para a discussão sobre mobilidade urbana (Quadro 1).
Tabela 1. Atributos dimensionais que favorecem a mobilidade urbana sustentável.
Dimensão
Copresencial
Funcional
Econômica

Atributo Favorável à Mobilidade Urbana Sustentável
I.
Favorecimento da encontrabilidade
Melhor integração configuracional
Melhor articulação entrepartes
IV.
Multiplicidade de usos
V.
Cidades compactas
VI.
Baixo consumo de combustível
Cap. 3. –
Baixo custo de infraestrutura
II.
III.
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VII.
VIII.
IX.
X.

Bioclimática

Expressivo-simbólica

XI.
XII.
XIII.

Topoceptiva

Baixa emissão de poluentes
Baixo consumo de terra
Baixa impermeabilização do solo
Favorecimento de configurações expressivas
(legíveis)
Favorecimento de configurações de elevada
agradabilidade visual
Favorecimento da caminhabilidade
Favorecimento da orientabilidade e identificabilidade

Na perspectiva dimensional, a cidade compacta tem mostrado desempenho positivo nessas
dimensões pois admite altas densidades e usos mistos, a partir de uma rede melhor conectada
(Dias, 2014; Bezerra e Gentil, 2013; Gentil, 2015). Se a cidade possui estas características citadas
há um potencial para maior aproveitamento econômico da infraestrutura viária, resultando em
menores distâncias e tempos de deslocamento mais baixos em relação às cidades dispersas. Para
Bezerra e Gentil (2013), a cidade compacta é, na dimensão bioclimática, mais eficiente tanto
energeticamente quanto na otimização do espaço físico viário. Rueda (2002) alega que manter a
área urbana densa e compacta otimiza o uso do solo e que grandes eixos integradores tendem a
atrair o desenvolvimento comercial. A alta densidade e usos próximos e variados, por sua vez,
afetam a dimensão copresencial, por estimularem a interação e conexão social e, em certa medida,
o uso contínuo do espaço no tempo (Medeiros e Holanda, 2010).
Para Romero (2016), além de considerar estes fatores, outras propriedades morfológicas como
rugosidade, porosidade, compacidade, conformação e tipo de relevo e cobertura vegetal são
importantes variáveis a considerar, o que resulta em certa contradição: há estudos que, em prol do
que se denomina qualidade ambiental, advogam em favor de um tecido urbano mais fragmentado,
com afastamento de trechos da mancha urbana (Burton, 2000). Entretanto, mesmo deste ponto de
vista, discutem-se os efeitos desse padrão, principalmente devido ao aumento da pegada ecológica
das extensas malhas urbanas. O Quadro 2 exibe uma síntese dos atributos morfológicos
investigados recorrentemente na literatura que influenciam na sustentabilidade da mobilidade
urbana, em diálogo com a perspectiva dimensional.

Dimensão

Atributos Geométricos

Copresencial
(Gentil, 2015)
Funcional
(Gentil, 2015)

-

Cap. 2. –
Cap. 3. –

alta densidade
alta dispersão de
usos
alta densidade
alta dispersão de usos

Atributos Topológicos
XIV.
XV.
XVI.
XVII.

baixa profundidade
do espaço
alta conectividade
alta acessibilidade
alta conectividade
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Bioclimática
(DPP, 2011; Rueda,
2002; Litman, 2003).
Econômica
(DPP, 2011; Litman,
2003).
Topoceptiva
(Barros, 2014)

Cap. 4. –
Cap. 5. –
Cap. 6. –
Cap. 7. –
Cap. 9. –

baixa compacidade
baixa densidade
dispersão de usos
alta densidade
alta densidade

Cap. 8. –

XVIII.
XIX.

alta integração

alta acessibilidade e
escolha
alta inteligibilidade

Tabela 2. Atributos de forma urbana relacionados à mobilidade sustentável e às dimensões morfológicas.

Complementarmente, é importante destacar que a mobilidade urbana é uma construção social. Por
esta razão, observa-se que as pesquisas usualmente relacionam questões morfológicas com
aspectos sociais. Dias (2014), por exemplo, vinculou a questão da mobilidade à renda e à
distribuição espacial de empregos enquanto Gentil (2015) articulou escolaridade e modo de
transporte escolhido.
II.

Sintaxe do espaço para avaliação da mobilidade urbana

Trabalhos recentes que estudam a mobilidade com ênfase na morfologia urbana vêm utilizando a
Sintaxe Espacial – SE como estratégia de análise em razão das possibilidades de simulação da
malha viária a partir de potenciais vinculados à maneira de articulação das partes integrantes da
rede de caminhos. Entre as ferramentas recomendadas na abordagem, as modelagens de eixos
(mapa axial) e segmentos (mapa de segmentos) têm sido as mais utilizadas para a avaliação de
fenômenos globais da dinâmica das cidades. As duas modelagens foram utilizadas em conjunto
Dias (2014) e Gentil (2015). Para Barros (2014), em se tratando de uma avaliação da mobilidade
sustentável, a apreensão do espaço é importante porque a existência de percursos convidativos aos
pedestres e usuários de veículos não motorizados favorece a adoção de modos de transportes
ativos associados à mobilidade sustentável.
Nesta perspectiva, as variáveis mais frequentemente adotadas são, entre as geométricas, a
compacidade e número/tamanho de eixos e segmentos, e, entre as topológicas, integração (INT),
conectividade (CONN), inteligibilidade e escolha normalizada (NACH) (Medeiros, 2013; Gentil, 2015;
Bezerra et. al, 2013; Dias e Barros, 2014). De modo geral, valores mais altos destes atributos
estariam relacionados a melhor eficiência potencial da malha sobre o deslocamento.
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III.

Seleção dos estudos de caso e critérios de análise

Para a seleção dos estudos de caso, dentro do universo de municípios brasileiros com população
entre 50 e 100 mil habitantes (faixa entendida como já apresentando complexidade suficiente para
resultar em desafios para o planejamento da mobilidade urbana), foram escolhidas duas cidades
que, a despeito de uma população aproximada, tivessem arranjos espaciais opostos quanto à
compactação e à dispersão. Adicionalmente, foram avaliadas características socioeconômicas,
área, frota e tempo habitual de deslocamento nas diversas categorias levantadas pelo IBGE no
Censo 2010, o que foi assumido como um critério relacionado ao desempenho da mobilidade.
Igualmente foram descartadas cidades conurbadas ou próximas a grandes estruturas urbanas, o
que afetaria o deslocamento. Na sequência, procedeu-se uma inspeção visual a respeito de
características gerais da forma urbana, a considerar densidade, regularidade, continuidade,
homogeneidade e conectividade da forma, esta última avaliada por verificação dos cruzamentos
mais recorrentes, em “T" ou “X”. Ao final, os casos a analisar corresponderam a Viçosa, em Minas
Gerais (forma dispersa, fragmentada e orgânica) e Rolim de Moura, em Rondônia (malha mais
compacta, contínua, conectada e regular).
Em consonância com a literatura discutida nos itens 2.1 e 2.2, a investigação se baseou na
discussão de aspectos de a) uso do solo e gabarito, por meio da interpretação de dados a respeito
do zoneamento e da distribuição de usos e gabarito sobre o território, b) topografia e c) configuração
diacrônica, consoante a investigação de variáveis configuracionais geométricas (área, número de
linhas e segmentos, comprimento de linha e segmentos, razão entre segmentos e linhas,
compacidade A e compacidade B) e topológicas (conectividade, integração global, integração local,
inteligibilidade, sinergia, NAIN e NACH), extraídas dos mapas axial e de segmentos (definições em
Medeiros, 2021).
Sobre o parâmetro uso do solo e gabarito foram analisadas a atual distribuição das atividades e a
relação entre número de pavimentos máximo permitido das sub-regiões urbanas, segundo as
respectivas normas de zoneamento. Os dados foram espacializados sobre imagens de satélite com
rótulos de lugares do visualizador do Google, dentro do programa de geoprocessamento QGis. A
avaliação das zonas de uso e densidade de ocupação foi executada por meio de sobreposição da
planta de zoneamento de cada município sobre seu mapa de eixos atual (representação linear, de
acordo com a Sintaxe do Espaço), destacando o gabarito máximo de cada zona em função de sua
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localização (Figura 1). A relação da forma urbana atual das cidades com a topografia foi procedida
por meio do mapa base da camada Open Street Map sobreposto aos eixos da mancha urbana.
No que diz respeito à leitura configuracional diacrônica da expansão urbana das cidades, foram
aplicados os métodos de modelagem e análise morfológica recomendados por Medeiros, Barros e
Oliveira (2011). Para tanto, para Rolim de Moura, foram desenhados os eixos viários de 1984, 1998,
2008 e 2020, a partir de base da Digital Globe; em Viçosa os eixos de 1815, 1923 e 1970 foram
representados a partir de levantamento de cartografia histórica presente em Mello (2002), e com a
base Digital Globe foram desenhados os eixos de1984 e 2020 (Figura 2). O processamento dos
mapas axial e de segmentos ocorreu no programa QGIS, a partir do uso do complemento Space
Syntax Toolkit e do software DepthmapX, o que permitiu obter as variáveis geométricas e
topológicas selecionadas (Figura 3).
Resultados
A execução dos procedimentos de pesquisa e da modelagem configuracional das cidades,
posteriormente processadas, permitiu o alcance de um conjunto de resultados. Em relação a
aspectos de uso do solo, tanto Viçosa quanto Rolim de Moura possuem uma robusta centralidade,
com adensamento conferido pelo gabarito que as respectivas áreas possuem. A Figura 2 contém
uma sobreposição das vias das cidades nas zonas de ocupação: no diagrama, as áreas em tons
mais claros são aquelas de maior verticalização permitida. A partir deste arranjo se percebe uma
estrutura mais heterogênea em Viçosa, em oposição à Rolim de Moura, que possui malha rígida
que corresponde com exatidão ao traçado original, ou seja – a expansão parece ter mantido a
continuidade do traçado, com verticalização no centro. Comparando as duas cidades, as zonas de
Viçosa e seu traçado descontínuo levaram a área ocupada maior, entretanto com maior
concentração de atividades funcionais no território, condição que costuma atuar em desfavor de
uma mobilidade eficiente (Bezerra e Gentil, 2013).
Em Viçosa, as atividades geradoras de tráfego se encontram ao redor do centro da cidade enquanto
em Rolim de Moura são mais dispersas pelo sistema urbano, o que resulta em uma espécie de
centralidade esparsa e linear, em formato de cruz, acompanhando as rodovias RO-010 e RO-479.
Na cidade mineira há ocorrência de condomínios residenciais horizontais em algumas regiões
periféricas em seus extremos norte e sul, tipologia que, em Rolim de Moura, não foi observada.
Segundo Medeiros e Holanda (2010), os condomínios horizontais, apesar de preencherem
parcialmente alguns vazios urbanos, em geral não contribuem para a melhoria da articulação urbana
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e dificilmente aumentam a integração ou diminuem a fragmentação do sistema, fatores que seriam
importantes para a eficiência da mobilidade. A Figura 2 expõe os perímetros das manchas urbanas
das duas cidades em diversas épocas, conforme os dados coletados. Pelo diagrama é possível
observar que, diferentemente de Viçosa, Rolim de Moura continuou ao longo de sua existência
condicionada por um traçado rígido baseado no assentamento original, com expansões expressivas
posteriores a 2008. Viçosa, por outro lado, experimentou um processo de crescimento condicionado
pelos limitantes topográficos e territoriais, a implicar um sistema mais descontínuo e fragmentado,
embora em locais mais planos seja possível identificar malhas tendentes ao tabuleiro de xadrez e/ou
à regularidade, como ocorre na área da UFV – Universidade Federal de Viçosa.

Figura 1. Acima, mapas de zoneamento segundo o número máximo de pavimentos permitido sobreposto à
rede viária de cada município; abaixo, mapa de distribuição de pontos que representam atividades
geradoras de tráfego. Fonte: Leis de zoneamento de Viçosa e Rolim de Moura, vigentes em 2020, com
adaptações.
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Em relação às variáveis configuracionais geométricas (Quadro 3) e topológicas (Quadro 4),
interpretadas de acordo com as modelagens diacrônicas, os resultados expressam as diferenças na
estrutura urbana das cidades e nos respectivos processos de expansão. Para todo o intervalo de
análise, Rolim de Moura se expande 2,10 vezes entre 1984 e 2020, enquanto Viçosa, em 207 anos,
amplia-se 148,23 vezes. O ritmo de expansão da cidade mineira nos últimos anos, entretanto,
diminuiu: considerando-se apenas a partir de 1984, Viçosa cresceu 1,42 vezes, portanto em ritmo
menor que a cidade de Rondônia. As variáveis número de linhas e número de segmentos também
dão conta dessa distinção. Observando-se somente o período entre 1984 e 2020 para as duas
cidades, Rolim de Moura expande-se 3,19 vezes enquanto Viçosa alcança 1,84 – se considerarmos
que o traçado da primeira é regular e a segunda tendente à irregularidade, torna-se ainda mais
evidente um processo de redução do ritmo de crescimento em Viçosa, cenário oposto ao de Rolim
de Moura.

Figura 2. Diagrama de expansão da mancha urbana de Viçosa e Rolim de Moura, com sobreposição dos
eixos configuracionais dos municípios a seus mapas de relevo. Fonte: Open Street Maps, com adaptações.
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Desempenho aproximado é encontrado no número de segmentos: 1,53 diante de 1,65, entretanto
quando observamos o comprimento dos eixos, é evidente o cenário de regularidade para Rolim de
Moura: embora atualmente os eixos atinjam 460,2m, desde 1984 a tendência eram linhas acima de
700,0m. Em Viçosa, contudo, os eixos hoje alcançam 111,52m, o que expressa a organicidade do
traçado, algo perceptível ao longo do tempo – apenas em 1923 as linhas estiveram em patamar
superior a 200,0m.
A relação entre número de segmentos e número de linhas é um relevante indicador para avaliar o
grau de regularidade. Quando maior o resultado, maior a tendência aos sistemas serem em grelha.
Quanto menor, as características de uma estrutura orgânica se destacam. Ao longo do tempo, em
Rolim de Moura predomina um valor relativamente elevado: ainda que 2020 tenha sido de 3,62, nos
períodos anteriores sempre se situou acima de 5,00. Em Viçosa, por outro lado, o cenário é reduzido:
até o início do século XX chegava a ser superior a 2, mas desde 1970 situa-se abaixo, sempre em
ligeiro decréscimo.
Quanto a aspectos de densidade, também revelador do grau de regularidade, identificam-se
contextos muito distintos entre as duas cidades. Tendo em conta somente os intervalos de 1984 em
diante, o número de linhas por km2 (compacidade A) em Rolim de Moura tem crescido, alcançando
em 2020 o valor de 30,15. Viçosa, por outro lado, parte de 134,89 em 1984 para 163,05 em 2020.
Apesar da distância nos dois valores, em ambos a quantidade de linhas por unidade tem aumentado,
o que é um indicativo de aumento de densidade. Para a compacidade B, que diz respeito ao
comprimento de linhas por km2, verifica-se uma certa estabilidade em Rolim de Moura, apesar do
sensível e paulatino decréscimo (o que indica, por outro lado, ampliação de áreas vazias), e um
aumento em Viçosa.
A leitura geométrica aponta que as cidades parecem se expandir, entretanto também experimentam
um processo de adensamento da malha viária, o que tem relação com o preenchimento de vazios
ou consolidação de áreas urbanas ainda não ocupadas. Além disso, a posição polarizada em termos
de forma urbana é claramente traduzida pelas variáveis, que dão conta da regularidade de Rolim de
Moura, produto de um planejamento global que inclui a escolha de um sítio propício a esse padrão,
em oposição a Viçosa, estrutura conformada e contida pelas características topográficas mais
acentuadas, a resultar em uma espécie de maximização da ocupação espacial nos territórios
possíveis.
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As variáveis configuracionais topológicas (Figura 4) dão conta não da escala ou das proporções em
termos de tamanho, mas sim das relações entre os elementos constituintes da rede urbana. Os
resultados obtidos esclarecem o efeito da regularidade (ou falta dela) nos dois cenários: em Rolim
de Moura, onde predominam cruzamentos em “X” (com atravessamentos) a conectividade média é
elevada, acima de 4 em todo o intervalo, com destaque para o período de 1984 a 2008, quando
situa-se em torno de 6. Viçosa, por outro lado, tem nas décadas mais recentes um cenário em torno
de 2,5, produto dos cruzamentos predominantes em “T” (isto é, as vias muitas vezes terminam
quando alcançam as outras, o que resulta em baixo grau de atravessamento). O efeito da
conectividade está na oferta de rotas e trajetos para deslocamento – assim, verifica-se o quanto o
traçado regulado de Rolim de Moura tem condições de oferecer mais opções de deslocamento em
oposição a Viçosa, o que interferirá no desempenho para a mobilidade, potencialmente reduzindo
tempos médios de deslocamento. A interpretação dialoga com o que argumenta Gentil (2015), ao
registrar que conectividades mais altas favorecem o deslocamento no espaço urbano.
Dos valores de conectividade derivam as medidas de integração. Portanto, o cenário descrito
anteriormente também acaba por incidir na capacidade da rede em oferecer uma melhor
acessibilidade configuracional, observável a partir das medidas de integração global, integração
local, NAIN e NACH. Para uma perspectiva de todo o sistema (integração global), em Rolim de
Moura as médias estão acima de 1,000, alcançando 1,342 em 2020, menor valor da série histórica
para a cidade. Viçosa, entretanto, embora tenha atingido valores próximos a 1 nos primeiros anos,
atualmente chega apenas a 0,327, de modo que é possível pressupor performances distintas das
redes para o deslocamento das pessoas. Além disso, no caso de Viçosa, os últimos anos são
marcados pelos efeitos da expansão imobiliária e de políticas habitacionais de relocação (Mello,
2002), o que contribui para o espalhamento do sistema.

Área (Km2)

Número de Linhas/Eixos

Comprimento Médio
das Linhas/Eixos (m)

Número de Segmentos

Comprimento Médio
dos Segmentos (m)

Número de Segmentos/
Número de Linhas

Compacidade A
(Número de L./E. por
Km2)

Compacidade B
(Comprimento de L./E.
em Km por Km2)

Tabela 3. Variáveis configuracionais geométricas para Rolim de Moura/RO e Viçosa/MG.

14,76
18,26

294
315

749,18
854,05

1522
1849

134,48
137,02

5,18
5,87

19,92
17,25

14,92
14,73

Rolim de Moura
1984
1998
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2008
2020

20,75
31,14

416
939

721,58
460,2

2214
3398

129,28
120,61

5,32
3,62

20,05
30,15

14,47
13,88

1813
1923
1970
1984
2020

0,13
1,18
2,90
12,64
19,27

33
135
538
1705
3142

157,92
208,71
128,92
120,35
111,52

68
295
1047
3162
5597

70,55
87,08
60,44
58,76
56,59

2,06
2,19
1,95
1,85
1,78

253,85
114,41
185,52
134,89
163,05

40,09
23,88
23,92
16,23
18,18

Viçosa

Conectividade

Integração Global Rn

Integração Local R3

Inteligibilidade

Sinergia

NAIN

NACH

Tabela 4. Variáveis configuracionais topológicas para Rolim de Moura/RO e Viçosa/MG.

1984
1998
2008
2020

5,959
6,653
6,096
4,379

1,721
1,888
1,880
1,342

2,320
2,441
2,492
2,091

0,592
0,662
0,494
0,258

0,888
0,886
0,875
0,803

1,667
1,816
1,777
1,382

1,027
1,082
1,078
0,99

1813
1923
1970
1984
2020

2,666
2,962
2,747
2,672
2,599

0,926
0,931
0,578
0,365
0,327

1,324
1,450
1,324
1,280
1,226

0,475
0,313
0,140
0,053
0,041

0,902
0,700
0,364
0,144
0,120

1,291
0,936
0,695
0,540
0,487

0,893
0,862
0,854
0,817
0,814

Rolim de Moura

Viçosa
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Figura 4. Mapas axiais diacrônicos de Rolim de Moura/RO (em cima) e Viçosa/MG (embaixo), para as
variáveis integração global e conectividade.

A partir da definição das medidas de centralidade sintáticas (incluindo integração), um baixo
desempenho significa que os deslocamentos serão maiores em razão da rede fragilmente articulada.
A integração local e NAIN, resultante do processamento do mapa de segmentos, reforçam a
interpretação, entretanto em outro intervalo numérico. Além da questão apontada, é relevante
observar que, independentemente da média, o conjunto de eixos mais integrados de Viçosa resulta
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em um centro claramente demarcado – o núcleo de integração destaca-se na mancha urbana, o
que tende a reforçar o caráter aglomerador dessa regiões, o que contribui para as atividade centrais
ali desenvolvidas. Rolim de Moura, por outro lado, tem um centro distribuído ao longo de eixos, que
são rodovias estaduais, o que tende a dispersar o fluxo orientado para essa região, não demarcando
um centro nítido – embora para atividades de logística isso deva ser considerado um fator positivo.
As medidas que fornecem a percepção segundo a sintaxe – inteligibilidade e sinergia – dão conta
de dois processos. Primeiramente, as duas cidades experimentam declínio ao longo do tempo,
apesar de ligeiras variações. É natural, em um sistema urbano, haver uma perda na legibilidade pois
na medida em que cresce, a própria escala afeta a compreensão global da rede de caminhos e da
cidade em si: tendemos a compreender os assentamentos por partes, quanto maiores forem.
Entretanto, ao observar os intervalos, é legível o quanto o desempenho de Rolim de Moura é
superior ao de Viçosa, o que aponta para os efeitos de uma trama mais irregular para uma impressão
labiríntica. Vale a ressalva, entretanto, que o caráter orgânico não necessariamente resulta em baixo
desempenho – considere-se o mapa de Viçosa em 1813, quando alcançou uma sinergia 90,2%. Os
achados permitem inferir que a forma de Rolim de Moura é potencialmente mais favorável para a
orientação do condutor de veículo, em escala global, devido a seus percursos mais diretos e lineares
do que os de Viçosa. No âmbito do pedestre, entretanto, é necessário desenvolver estudos
complementares relacionados à qualidade e à visibilidade do espaço (Barros,2014).
Considerações finais
Os resultados obtidos apontaram que Rolim de Moura, estrutura mais compacta e regular, possui
maior diversidade de usos e ocupação mais regular que Viçosa, cidade com predomínio de
população despendendo de tempos de deslocamentos maiores. Ao longo do tempo, Rolim de Moura
se manteve num continuum de expansão-consolidação das áreas urbanas, em contraposição ao
processo de expansão antes do preenchimento interno, experimentado por Viçosa: a cidade se
manteve historicamente fragmentada, ora por condições impostas pelo sítio, ora por fenômenos
como a emergência dos condomínios fechados, decisões urbanísticas e planos de ordenamento e
de ocupação que possibilitaram o avanço dos limites urbanos para longe dos territórios
consolidados.
O ensaio traz à tona um método que combina análise descritiva e sintática aplicada à mobilidade
num cenário ainda em construção e carente de levantamentos com relevância estatística, o que se
espera explorar em estágio futuro. Ao que parece, a discussão da morfologia e configuração como
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instrumentos de planejamento da mobilidade tem grande potencial em favorecer sua
sustentabilidade visto que a forma urbana, uma vez posta, não continua por si só a consumir energia
ou degradar o ambiente, mas influencia na degradação gerada pelos sistemas e agentes que
utilizam o meio público. É fato que forma urbana ideal não existe, entretanto é necessário ter atenção
quanto à configuração e ao controle da densidade e dos usos por meio da legislação local.

Referências bibliográficas
Barros, A. (2014). Diz-me como andas que te direi onde estás. Tese, PPGT/UnB, Brasília.
Bezerra, M.; Gentil, C. (2013). Elementos da forma urbana relacionados à mobilidade sustentável. Cadernos
de Arquitetura e Urbanismo, v.20, n.26. Belo Horizonte.
Brasil (2001) Lei n. 10.257, de 10 de julho de 2001. Regulamenta os artigos, v. 182.
Burton, E. (2000). The potencial of the compact city for promoting social equity. In.: Willians, K.; Burton, E.;
Jenks, M. (Ed.) Achieving sustainable urban Form (p. 19-29). Londres: E&FN Sponn.
Denatran (2020). Frota de Veículos, por tipo e com placa segundo os municípios da Federação – Julho, 2020.
São Paulo.
Dias, M. (2014) A malha e o deslocamento. Dissertação, PPG/FAU/UnB, Brasília.
DPP (2011) As formas e o funcionamento das cidades e os desafios da sustentabilidade.
Gentil, C. (2015) A contribuição dos elementos da forma urbana na construção da mobilidade sustentável.
Tese, PPG/FAU/UnB, Brasília.
Hillier, B.; Hanson, J.(1989). The social logic of space. Cambridge University Press. Londres.
IBGE (2020) Estimativas da população residente nos municípios brasileiros com data de referência em 1º de
julho de 2020.
IBGE (2012) Censo Brasileiro de 2010. Rio de Janeiro, IBGE.
Kohlsdorf, G; Kohlsdorf, M. (2017) Ensaio sobre o desempenho morfológico dos lugares. Brasília: FRBH, 2017.
Litman, T. (2003) Sustainable transport: a sourcebook for policymakers in developing cities. Disponível em: <
http://www.vtpi.org/gtz_modu- le.pdf>.
Marques, S.; Sousa, R.; Bracarense, L. (2015) Os diferentes tipos de cidades médias e a influência de suas
características na elaboração do Plano de Mobilidade. Anais da XXIX ANPET, ANPET, Ouro Preto, p. 28052816.
Marx, M. (1991) Cidade no Brasil terra de quem? São Paulo: Nobel, Editora da Universidade de São Paulo.
Medeiros, V.; Barros, A.; Oliveira, V. (2011) Cartografia histórica e mapas axiais: uma estratégia para a leitura
da expansão urbana In: IV SLBCH, 2011, Porto - Portugal. Anais do IV Simpósio Luso-Brasileiro de Cartografia
Histórica. Porto - Portugal: Universidade do Porto.
Medeiros, V. (2013). Urbis Brasiliae: o labirinto das cidades brasileiras. Editora UnB.
Medeiros, V. (2020) Dados configuracionais diacrônicos para cidades brasileiras. Brasília: UnB/PPG/FAU
(Disciplina: Estudos Especiais em Desenho Urbano I e II) (Não Publicado).

121

Medeiros, V.; Holanda, F. (2010) Brazilian cities: fragmentary space, patchwork and oasis in the
labyrinth. Urban Design International, v. 15, n. 2, p. 73-89.
Mello, O. (2002) Análise do processo de formação da paisagem urbana do município de Viçosa, Minas Gerais.
Tese de Doutoramento, Universidade de Viçosa, Brasil.
Newman, P.; Kenworthy, J. (1989) Gasoline consumption in cities: a comparison of US cities with a global
survey. Journal of the American Planning Association, v. 55, n. 1, p. 24-37.
Owens, S. (1992) Energy, environmental sustainability, and land-use planning. In.: BREHENY, M. (Ed.)
Sustainable Development and Urban Form (p. 79-105). Londres: Pion.
Rogers, R.; Gumuchdjian, P. (2001) Cidades para um pequeno planeta. Barcelona: Gustavo Gilli.
Romero, M. (2016) Arquitetura bioclimática do espaço público. Brasília: Editora UnB.
Serra, M.; Dowall, D.; Motta, D.; Donovam, M. (2004) Urban Land Markets and Urban Land Development: An
Examination of Three Brazilian Cities: Brasília, Curitiba and Recife, Berkeley: Institute of Urban and Regional
Development. Disponível em: <http://www.escholarship.org/uc/item/88548197>.

122

Entre mobilidades e “i-mobilidades”: Reverberações da era digital global nos
espaços de vida citadinos
Gustavo Pimenta
1Doutorando – Projeto, Espaço e Cultura, Arquitetura e Urbanismo, Fauusp
2Centro de Investigação, Faculdade, Universidade

Rua das Palmeiras, Santa Cecília, São Paulo - SP / Telefone/fax: +27 99909-6758
gustavopimenta@gmail.com

Palavras-chave
cidade; redes; global; mobilidades; i-mobilidades

Introdução
A implantação de novas tecnologias e o avançado desenvolvimento nos campos de natureza
econômica, política e cultural fortaleceram o surgimento de um sistema baseado na mundialização
do capital e sua conectividade, na qual atualmente, encontra-se intrínseco e fundido em grande
parte das atividades urbanas.
O discurso da conexão e das redes que toma conta do planeta acompanha a intensificação de
nossas mobilidades e um deslocamento que parece ser cada vez mais constante e rápido, pois
segundo o geógrafo Rogério Haesbaert “vivemos um tempo das múltiplas e complexas formas de imobilidade” (HAESBAERT, 2015, p. 84), levando-nos a questionar sobre a própria ideia do que seria
então esta mobilidade atual.
Desse modo, verifica-se que o efeito gerado pela globalização traz consigo um espaço preenchido
pela hipermobilidade, pressa, automatismo e exclusão que juntamente com seu caráter multiescalar
potencializa que os espaços citadinos sofram esgarçamentos e a perda da afetividade, uma vez
que, a velocidade passa a determinar o movimento a ser conduzido.
Essa cidade acelerada ao mesmo tempo em que é transformada pelas reverberações impostas por
seu efeito, carrega para dentro de suas relações interpessoais características que questionam se o
papel global ao qual passa a ser instituído realmente consegue atingir todas as pessoas e permitir
que uma multiplicidade de inter-relações nos espaços urbanos seja alcançável.
Dessa maneira, investigar como o efeito da globalização propícia que novas dinâmicas e
afetamentos urbanos sejam reconstruídos dentro dos espaços de vida citadinos quando vistos a
partir de suas mobilidades e i-mobilidades, uma vez que, nem todas as pessoas estão guarnecidas
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para fazerem parte deste sistema transnacional e informacional em rede, torna-se o objetivo deste
artigo.
Nesse sentido, faz-se importante ressaltar que estas i-mobilidades fazem referência a essa parte da
população que não se encontra diluída pelos efeitos globais, mas que, consequentemente, é
marcada pela restrição de suas mobilidades ou forçados a uma mobilização compulsória “[...] que
os obriga a deixar sua terra e muitos de seus entes queridos para alimentarem os circuitos de semterra, de sem-teto e de sem-pátria que vagam por rotas desconhecidas” (HAESBAERT, 2015, p.
84). Por isso, é importante compreender como essas cidades são afetadas dentro dos novos
mecanismos exigidos e como ela vem transformando a forma de viver das pessoas para um modo
entre as escalas global e local. Em contrapartida, fica também evidente que essa população ao não
acompanhar essa mobilidade determinada pela globalização torna-se cada vez mais invisível e
encoberta pelos olhos desses corpos em constante deslocamento.
Portanto, a quantidade de impactos gerados tanto nas escalas locais quanto globais recriam novos
relacionamentos entre os cidadãos e a cidade, bem como, com eles mesmos. Fatores como a
mudança constante, a hipermobilidade, a conexão em rede e o consumo imediato em curto prazo
potencializam essa universalização do capital e seu sistema gerador de desigualdades, sobretudo,
para compreensão dos impactos gerados pelo seu efeito nos espaços citadinos.

Ressonâncias do efeito global-digital nos espaços urbanos
A acelerada comercialização e circulação de capitais, o rápido desenvolvimento da eletrônica em
conjunto com eventos de natureza política, econômica e tecnológica são alguns dos fatores que o
filósofo italiano Carlo Galli, coloca como estruturantes para potencializar o efeito da globalização e
o modo como ela é constantemente inquirida para dentro dos espaços urbanos.
Além disso, o autor acrescenta que após sua implementação como um sistema transnacional e
planetário, as organizações espaciais das cidades passaram a ser remodeladas, trazendo consigo
espaços de vida dotados de pressa, automatismo, velocidade e individualismo, também reforçados
pelos estudos do filósofo francês Paul Virilio, sobretudo, regidos pela constante intensificação dos
processos de mundialização estabelecidos para difusão e propagação do capital.
Ainda nesta perspectiva, verifica-se que novas tendências culturais e dinâmicas passam a ser
determinadas devido às reformulações e fluxos que se reestruturam a partir do seu surgimento,
especialmente dentro da reconstrução das relações entre as pessoas e a cidade que passa a ser
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marcada por um modo de produção capitalista global que evidência através do pensamento urbano,
suas possibilidades de distintas facetas escalares.
Os cientistas políticos David Held e Anthony Mcgrew, complementam que a globalização sugere
uma magnitude crescente de fluxos globais, ficando assim tanto a sociedade quantos os Estados
conectados aos sistemas mundiais e redes de interação. As consequências de tais medidas surgem
pelos sérios impactos internos que as cidades passam a estarem propícias, além dos
acontecimentos locais que podem gerar repercussões globais de peso.
Os autores colocam que este efeito representa uma mudança significativa no alcance espacial da
ação e da organização social que passa a configurá-la como multiescalar, em detrimento das
procedências locais, regionais ou nacionais da vida social. Desse modo, os espaços urbanos
passam a ser planejados imbricados por estas múltiplas escalas, sujeitos a dinâmicas que podem
reverberar para além de seus limites políticos e geográficos, atingindo outros contingentes e
provocando neles, reações energéticas instantâneas para enfrentar ou dirimir determinados eventos
que os atinja.
O sociólogo brasileiro Otávio Ianni, entende que esse sistema de produção capitalista passa a se
revigorar incorporado dessas novas tecnologias, produções, jornadas de trabalho e articulações que
se encontram intrinsicamente enraizados nas esferas da economia, política e cultura,
principalmente.
Essa universalização do capital traz consigo novos valores que são desencadeados com ênfase na
vida valorativa e no individualismo, gerando assim, novos modos de ser, agir e pensar das pessoas
dentro dos espaços de vida urbanos que passam a reunir tais características em seus alicerces
principais, como esclarece o autor no trecho citado abaixo:
“A globalização do mundo expressa um novo ciclo de expansão do capitalismo
como modo de produção e processo civilizatório de alcance mundial. Assinala
a emergência da sociedade global como uma totalidade abrangente, complexa
e contraditória. Uma realidade ainda pouco conhecida, desafiando práticas e
ideias, situações consolidadas e interpretações sedimentadas, formas de
pensamento e voos da imaginação” (IANNI, 2000, p. 207).

Para os sociólogos Jordi Borja e Manuel Castells, a globalização articulada através das tecnologias
e sistemas informacionais inaugura a era da informação, transformando as formas de produzir,
consumir, informar e pensar. Além disso, passa a gerar uma ruptura dos vínculos entre o presente
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e o passado, fazendo com que o espaço físico sofra um fenômeno de contração, adotando o espaço
presente para uma construção valorativa centrada em mais poder, conectividade e pressa.
Nesta perspectiva, percebe-se que os espaços físicos da cidade passam a também ser
representados no campo virtual como um “simulacro” (BAUDRILLARD, 1991, p. 201) dessas
reverberações, carregando consigo, como coloca Pierre Lévy, uma grande parcela da população
que migra para o campo virtual ou “[...] extensão do real ou real latente” (LEVY, 1996, p.160),
Tornando não apenas mais intenso a forma com que o capital atua neste plano, mas também,
deixando mais interativo o modo das pessoas se relacionarem com o próprio desejo advindo desta
mundialização do capital, uma vez que, ele passa a ser compartilhado, consumido e propagado
cada vez mais.
Essa forma de pensamento e entendimento resultou em uma sociedade voltada para a
hipermobilidade devido às diversas forças produtivas, que segundo Galli, também pode ser
entendida como uma era da mobilidade global, devido as profundas transformações que vieram
ocorrendo nas cidades principalmente nas articulações entre as escalas do global para o local.
O geógrafo Eduardo Marandola, debruça-se sobre o tema ao dizer que a mobilidade está presente
na rede socioespacial das aglomerações urbanas contemporâneas através das dinâmicas globais,
regionais e também locais. Seu efeito causal nas cidades está ligada a dissociação das atividades
que permitem que as pessoas trafeguem por diferentes locais durante o dia para o exercício de suas
atividades diárias, influenciando assim, na reprodução social do cotidiano e nos estilos de vida que
se tornam mais esgarçados, desvinculando a pessoa de seu lugar e fazendo com que os laços
criados na relação do binômio homem-meio percam sua importância em virtude desta pendularidade
prescrita. O reflexo dessa mudança de escalas torna-se uma das características que passam a
contemplar os novos processos de transformação urbana.
Por esse motivo, no interior das cidades globais existem espaços para desigualdade, pobreza,
riqueza, domínio, dependência, produção intelectual e assim por diante. Suas redes coexistem com
profundas diferenças que são geradas devido o controle imediato da economia e a ausência da
mediação política.
Outro fator que é refletido através das consequências da hipermobilidade diz respeito a
vulnerabilidade destas passagens, pois os “riscos estão presentes tanto na pausa quanto no
movimento, e por isso a vulnerabilidade está nos lugares e também nos deslocamentos”
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(MARANDOLA JR., 2011, p. 96). Pois, as implicações geradas pela globalização promovem um
aumento dessas ocorrências e se fazem presentes diariamente em meio ao tráfego citadino.
Logo, a cidade e os cidadãos passam a ser constantemente impactados por essas transformações
que aglomeram características socioespaciais inéditas, ditadas pelo modo como as grandes
metrópoles passam a definir e escolher suas operações.
Segundo o sociólogo e filósofo polonês Zygmunt Bauman, uma parte integrante deste fenômeno é
a progressiva separação e exclusão gerada pelos próprios espaços urbanos que tem como registro
deste processo uma parcela da população que não consegue acompanhar essa hipermobilidade e
toda pressa inquirida, tornando-se assim, cada vez mais fragilizada dentro do seu próprio ambiente.
O sociólogo italiano Luciano Gallino nos acomete ao dizer que a globalização criou um hiato jamais
visto, dividindo o estrato social do mais alto para o mais baixo, assim como a criação de novas
modalidades de trabalho, resgate das formas tradicionais e polarização do salário. Todo este
movimento impulsionado pela individualização das tarefas, terceirização e fragmentação dos
processos de trabalho, sucede como resposta em grupos de pessoas que não possuem condições
de se adaptarem a essas mudanças que ocorrem a todo o momento. Na era global, a economia
passa a comandar as atribuições dadas ao espaço social, e assim, uma nova espacialidade é criada
a partir das relações que são atribuídas para com suas atividades. Estes novos espaços descartam
os limites espaciais aos quais estão inseridos e expõem-se de forma direta aos fluxos e às dinâmicas
da economia global.
De acordo com a socióloga Saskia Sassen, o conceito de cidade global está associado a maneira
em que os processos globais podem ser analisados quando materializados em distintos lugares,
pois define uma rede de cidades transfronteiriças que funcionam como lugares estratégicos para as
diversas e complexas operações econômicas globais. Desse modo, percebe-se que o efeito da
globalização propicia que esses pontos estratégicos consubstanciem tanto os processos quanto os
vínculos que os conectam.
Em sequência, constata-se que as cidades globais alteram todos os fluxos presentes em seu interior
visto as mudanças políticas, econômicas e tecnológicas que são necessárias para suas
adequações, ao mesmo tempo, em que se torna cosmopolita e passa a se conectar em rede com
as outras cidades. A autora adverte que as desfragmentações surgem para aqueles que não
atendem as demandas impostas por suas redes, acentuando o aprofundamento da desigualdade e
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exclusão, vistas aqui, como ressonâncias dessas condições estruturais que atravessam todos os
países e caracterizam a então, era global.
Os geógrafos Wstane e Hissa , retratam que a cidade moderna, globalizada, é expressamente um
mundo bipartido. Sendo predominantemente caracterizada pelo desencontro ou também expressa
pelo termo cidade do descarte imediato. Os autores dizem que “[...] a cidade moderna, global, é,
sobretudo, a expressão da cidade da técnica, da razão, das geometrias retas que aparam e
suprimem as curvaturas das praças” (WSTANE; HISSA, 2010, p. 86).
Diante disso, entende-se que essa nova forma de olhar para o espaço urbano como um campo de
passagem acelerado e conectado, que não permite as experiências erráticas ou alteridades, que dá
visibilidade apenas para um espetáculo que guia e contribui para que os desejos sempre sejam
alimentados, fique cada vez mais evidenciado.
Essa sociedade em rede como descreve o sociólogo Manuel Castells, encontrou na globalização, o
eixo propulsor para caracterizar as mudanças que a sociedade contemporânea vem passando, seja
nos domínios da cultura, da política ou da economia, como descreve a partir do trecho citado abaixo:

“Chamo-a de informacional e global para identificar suas características
fundamentais e diferenciadas e enfatizar suas ligações. É informacional
porque a produtividade e a competitividade de unidades ou agentes nessa
economia (sejam empresas, regiões ou nações) dependem basicamente de
sua capacidade de gerar, processar e aplicar de forma eficiente a informação
baseada em conhecimentos. É global porque as principais atividades
produtivas, o consumo e a circulação, assim como seus componentes (capital,
trabalho, matéria-prima, administração, informação, tecnologia e mercado)
estão organizados em escala global, diretamente ou mediante uma rede de
conexões entre agentes econômicos. É informacional e global porque, sobre
novas condições históricas, a produtividade é gerada, e a concorrência é feita
em uma rede global de interação” (CASTELLS, 2009, p. 87).

Dessa forma, as cidades permeadas pelos traços da globalização se reestruturam para suportá-la
a partir desse tipo de conexão em rede, ao mesmo tempo em que buscam incentivos para torná-la
mais reconhecida e bem constituída, acarretando concomitantemente dentro de seus núcleos locais,
grandes massas de desigualdade com inflexibilidades frente às mudanças impostas por este
sistema tecnológico guarnecido pelo esgarçamento e a hipermobilidade.
Portanto, torna-se importante compreender como que os efeitos da globalização passam a
remodelar e reconstruir os espaços de vida citadinos das cidades, uma vez que, nem todas as
pessoas estão munidas para fazerem parte deste sistema transnacional e informacional em rede.
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Do global para o local: Entre i-mobilidades e não-lugares
O geografo brasileiro Rogério Haesbaert compreende que devido aos avanços tecnológicos, a alta
velocidade em que os dados são processados e descartados, a nossa sociedade contemporânea
aparenta-se de alguma forma viver um tempo da fluidez.
Da mesma maneira como o globo terrestre se encontra preenchido por densas trajetórias de aviões
que sobrevoam sua superfície transformando-a em uma grande rede de conexão, temos em uma
escala um pouco menor, as tecnologias portáteis dotadas de internet que conectam todas as
pessoas em um curto espaço de tempo, permitindo assim, criar um emaranhando global em quase
todos os níveis presentes em seus quadrantes.
Esse deslocamento cada vez mais rápido permite que as grandes barreiras como possíveis
distâncias e fronteiras se diluam para uma realidade muito mais tangível do que as vistas em tempos
anteriores, podendo ser associado ao modo como Bauman descreve o pensamento sobre a
modernidade líquida e suas produções frágeis, fugazes e maleáveis impossibilitando uma cidade
que possa ser apreciada por todos.
Este caso, especialmente, refere-se a uma parcela da população que surge encoberta pela falta de
visibilidade que passa a adquirir por meio da implementação dos efeitos globalizados,
principalmente por estarem presentes somente dentro do contexto da escala local, ou seja, ausentas
da hipermobilidade globalizada e planetária.
A socióloga Teresa Sá utiliza dos pensamentos do antropólogo francês Marc Augé para explicar que
a mobilidade não cria espaços, mas sim não-lugares, uma vez que os locais são usados para
passagens e trânsitos, além de efêmeros e provisórios, percebendo que o se deslocar é apenas
compreendido como simplesmente atravessar o espaço e suas fronteiras.
Os deslocamentos gerados através dos transportes, comércios, autoestradas, ferrovias e outros,
servem como passagem de um espaço para o outro, sendo marcados pela perda de identidade e
ausência de marco afetivo. Além disso, a autora coloca que os não-lugares configuram a medida do
nosso tempo, e em meio a esse processo global, uma importante parte da população é fragilizada
por suas consequências estruturais nas cidades.
Essa perspectiva de análise dos espaços urbanos a partir dos efeitos da globalização pode ser visto
ao se caminhar por grandes metrópoles como o centro de São Paulo (Figura 01 - registro realizado
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no bairro República), que se encontra constantemente atravessada por esses estímulos efêmeros
e passadiços aos olhos dos que trafegam pela cidade.

Figura 1: População fragilizada pelas consequências do efeito global. Fonte: (Acervo Pessoal, 2020)

Essa parcela da população é intensamente marcada pela restrição de suas mobilidades, tornandose vulneráveis ao espaço e suscetíveis às condições que lhe são oferecidas. Com isso, constata-se
que a intensificação desta flexibilidade gerada pelos processos da globalização é meramente
construída em cima da mobilidade daqueles que a podem acompanhar, pois, a forma como aqueles
podem sobreviver dentro deste território já diagnosticam essa irrupção urbana.
Em suas pesquisas, Haesbaert se certifica que “entre os “humanos” há os “mais” e os “menos”
humanos, para muitos até mesmo “inumanos””(HAESBAERT, 2015, p.84). Entre esses, são
destacados aqueles que são forçados a uma mobilidade compulsória ou também relegados à
contenção em reservas ou áreas exclusivas, sendo obrigados a abandonar seu território para passar
a vagar por rotas desconhecidas da acinesia.
Essa imobilidade aqui tratada é o que Teresa Sá faz das considerações de Augé ao identifica-los
como o não-lugar, ou seja, um local desterritorializado, de ninguém, que não cria identidade e nem
relação, apenas solidão. A sua aproximação com o local não gera um vínculo ou troca, ela é
consequentemente transgressora e de cunho político, voltado somente aqueles que têm ou podem
oferecer algo em troca.
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Percebe-se então que a mobilidade geográfica se tornou um instrumento de grande poder. E as
maneiras como as cidades globais a detêm sobre seu espaço a partir de uma ferramenta ou troca,
são propiciadas por medidas econômicas e políticas enviesadas e adotadas para uma
mundialização do capital que renuncia cada vez mais as possibilidades de conexões com essa
população excluída.
Seguindo esta perspectiva, associamos este pensamento a concepção de territorialidade a partir
dos pensamentos do geógrafo britânico Robert Sack, como aquele que o associa ao controle da
acessibilidade, ou seja, que permite o ir e vir de todos, sem que haja categorização ou controle de
poder como acontece nas redes globalizadas que concentram especialmente em seus interiores
altos índices de desigualdade.
A historiadora Marie Fraser também compreende essa questão da mobilidade dos andarilhos,
refletindo-a através dos lançamentos à deriva que são realizadas as formas de passeio e
apropriação que emergem ao trajeto, como reforça o trecho da autora citado abaixo:

“O andarilho vagueia assim pela cidade para se apropriar do mais simples dos
cotidianos, do menor dos saberes, que se tornam para ele alguma coisa vivida
[...], instituem uma relação com a cidade que não se trata de colocá-la à
distância para dar uma vista panorâmica ou de sobrevoo, de apreendê-la em
seu conjunto, ressaltando-o para enfim totalizar o mais desmesurado dos
espaços. Trata-se, ao contrário, de interagir na proximidade e de fazer emergir
certas singularidades, para dar da cidade uma visão a partir do chão, de
emprestar seu anonimato, seu lado transitório” (FRASER, 2010, p. 2).

Marandola Jr. em seu artigo Narrativas Calvinianas cita Ítalo Calvino para dizer que ele “nos leva
aos labirintos da existência humana ao mesmo tempo em que nos leva â essência da maior de todas
as construções humanas: a Cidade. Ele fala da Cidade para falar do Homem. Mas fala do Homem
para falar da Cidade. Homem e Cidade se tornam um” (MARANDOLA JR, 2006, p. 47).
Por este trecho, vemos a possibilidade de abertura a reflexão para entender se realmente as cidades
globalizadas sentem-se preparadas para transformar e inserir não apenas ela (o mercado
consumidor) mas toda sua dinâmica e seus componentes, dentro dessa corrida espetaculosa em
torno do capital?
Dessa maneira, compreendemos que o certame entre mobilidade e i-mobilidade nos permite refletir
ainda mais profundamente o próprio conceito de mobilidade que estamos usando. E para a questão
aqui tratada, esta poderia ser vista como uma metafísica nomádica como coloca o geógrafo Tim

131

Cresswell, assimilada como um progresso, espaço como não-lugar e mudança, ou até mesmo como
nó de múltiplas conexões a partir de um espaço sempre aberto para novas conexões e dotado de
multiplicidade, como complementa a geógrafa inglesa Doreen Massey.
Todavia, em detrimento a diversos fatos que foram levantados, é possível verificar como a própria
modernidade capitalista é marcada por uma ambivalência ao qual a mobilidade encontra-se
presente. Tendo ao mesmo tempo o engrandecimento do homem urbano mais móvel, porém criando
espaços de controle e reclusões cada vez maiores. Além disso, vale lembrar que esse nomadismo
tratado não se refere às pessoas que possuem sua mobilidade forçada, mas sim, para aquelas que
se adentram a contextualização tratada dentro da globalização de sempre estar em constante
mobilidade e mudança.
Essas transformações que acontecem no território gerado devido aos processos da globalização
refletem na nossa relação com o espaço, com o tempo e os outros. Essas correlações introduzidas
dentro das cidades com características globais vão substituindo à cidade antiga em emergência a
ascensão desta cidade nova.Teresa Sá ainda deixa implícita a questão da formação dos não-lugares
e como estes podem acabar provocando essa perda de nós mesmos como grupo e sociedade,
prevalecendo apenas o indivíduo solitário, como podemos ver pela Figura 02 abaixo, também
retirada no Centro de São Paulo:
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Figura 2: Surgimento dos não-lugares e do individualismo em meio ao cotidiano do Centro de São Paulo.
Fonte: (Acervo Pessoal, 2020)

Ao explorar esses questionamentos, trazemos um pensamento usado por Augé de uma sociedade
da sobremodernidade ao qual está marcada pelos excessos de acontecimentos, imagens,
referências espaciais e individuais, além da perda da categoria do outro, que, por conseguinte, deixa
claro em como esse novo sistema de base estrutural voltada para o mercado capitalista recria as
formas de interação dos próprios indivíduos com eles mesmos.
Nesse sentido Haesbaert deixa claro em como a própria condição de transitar por variados
territórios, ou melhor, de experienciar a multiterritorialidade, pode ser contraditória em relação ao
que realmente se quer, e se é até mesmo segura. Pois, cada vez em que a cidade se modernizar e
acentuar suas disparidades, este grupo continuará relegado aos resíduos da globalização.
Portanto, antes de entender que os processos e sistemas que colocam as cidades dentro das rotas
dos centros mundiais financeiros, políticos e culturais, são tidos como referência para seus
governantes, de forma a possibilitar sua internacionalização e status de cidade global, é necessário
que as intervenções e atuações para sua preparação sejam direcionadas de forma a reduzir ao
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máximo os impactos gerados pela desigualdade e pela exclusão de determinados grupos a esta
nova cidade que se estabelece.

Considerações finais
Os processos globais transformaram as cidades e a modificaram em um novo sistema voltado para
o consumo daquelas que a podem usufruir. Dotada de desigualdades e dinâmicas inflexíveis, as
pessoas que não são inseridas na era da mobilidade global, tornam-se excluídas desta rota de
interesses, ficando isoladas e excluídas das conexões e positividades impostas pelo modelo.
As ressonâncias causadas nas cidades ao permitir seu grande crescimento e status perante as
outras, torna-se também muito mais atraente para a busca do capital. Contudo, esse sistema
também gera um efeito reverso, pois, ao mesmo tempo em que ele oferta novas oportunidades e
práticas para seus indivíduos, deixando-a aberta fomentar e expandir seu crescimento, por outro
lado, ele se restringe para uma parte da população ou como Haesbart (2015) nos acomete de
inumanos caracterizados por suas i-mobilidades dento do seu próprio espaço de vivência.
Verifica-se que novas medidas devem ser avaliadas para com esse procedimento de modificação
das cidades, de forma a agregar ao máximo, todos os seus sujeitos nos contextos aos quais ela
abre espaço para acontecer.
Por conseguinte, verifica-se que os processos pertencentes ao sistema da globalização, despertam
distintos impactos diretos na sua população, sobretudo quanto pensado no contexto local, das quais
são refletidas pelo modo como ela passa a transformá-los, e assim, potencializar o abismo criado
para uma cidade que dialoga com o discurso da individualidade, pressa, automatismo e
impessoalidade.
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Introdução
Estamos neste momento a viver numa era de ressurgimento do interesse global pelos jogos de
tabuleiro (Sousa and Bernardo 2019). Esta tendência pode ser enquadrada no movimento da pósdigitalização (Cramer 2015), em que as comunidades de pertença a grupos sociais comunicam e
desenvolvem a sua subcultura de modo híbrido, entre o digital e o analógico. Utilizam as ferramentas
online, tais como redes sociais, fóruns e aplicações digitais próprias para expressar e desenvolver
a sua cultura, mas com expressão material e física presencial. Este fenómeno é enquadrável no
conceito de sociedade em rede com manifestação presencial territorial em hubs, tal como previa
Castells (2011). O fenómeno de popularização dos jogos de tabuleiro, definidos como jogos
modernos ou de hobby (Woods 2012), muito por influência dos modelos germânicos dos eurogames,
estão a concretizar esta dualidade híbrida, de grupos sociais que usam as tecnologias de informação
e comunicação móveis, mas que pretendem expressar-se e relacionar-se através da materialidade
dos jogos e do contacto social humano direto.
Um dos principais temas associados aos eurogames, um dos subtipos mais inovador no que toca a
mecanismos de jogo no seio dos jogos de hobby (Sousa and Bernardo 2019), são as cidades.
Existem dezenas de jogos que utilizam uma determinada cidade, num determinado espaço-tempo,
para criar o contexto narrativo e até o próprio nome do jogo (casos como: Troyes, San Petersburg,
Órleans, Le Havre, Caylus, Yokohama, etc.). O modo como os designers representam as cidades,
nestes modelos físicos, com tabuleiro e inúmeros componentes, têm originado produtos muito
diversificados e com diferentes formas de representação morfológica urbana. Ainda que de forma
indireta, estes jogos têm transmitido informação sobre morfologia urbana aos jogadores. Mas falta
estudar o modo como as morfologias reais das cidades, enquadradas num determinado momento
histórico, são transpostas para os modelos de jogo, e como esses modelos de jogo podem ser
transpostos para abordagens jogáveis de ensino e planeamento dos territórios urbanos.
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Neste artigo propõem-se realizar um levantamento global dos jogos que invocam o nome de cidades
reais, definindo uma metodologia inicial de classificação para o modo como a morfologia de cada
cidade é expressa em contexto de jogo e como os jogadores podem interagir com elas através dos
mecanismos de jogo. Para isso serão consultadas as bases de dados do website Board Game Geek
(BGG) (www.boardgamegeek.com), tratando-se da principal base de dados internacional online
sobre jogos analógicos (Woods 2012). Serão apresentados os 10 jogos mais populares do BGG
com nome de cidades, de acordo com os rankings atribuídos pelos utilizadores dessa plataforma,
explorando as três componentes essenciais da morfologia urbana como a forma, resolução e tempo
(Moudon 1997). Este levantamento permitirá, no futuro, produzir novas investigações sobre o modo
como os jogadores aprendem morfologia urbana, a partir destes casos particulares. Será igualmente
uma forma de estabelecer conhecimento base para futuros desenvolvimentos na aplicação de
processos de planeamento do território de gamification e serious games que explorem a dimensão
morfológica das cidades e dos territórios, de como isso é explorado pelos jogos de tabuleiro
comerciais e de como poderá ser transposto para contexto de investigação na área do planeamento
espacial.
De modo a aprofundar com mais detalhe os jogos sobre cidades e a sua relação com a dimensão
morfológica urbana em Portugal, foi feita uma análise pormenorizada dos jogos: Lisboa (Lacerda,
2017), Coimbra (Brasini & Gigli, 2018) e Porto (Sá, 2019) (Figura 1). Foram explorados nos três
jogos em estudo a representação da forma, escala e contexto histórico (Moudon 1997), mas também
o contexto natural, parcelas, vias de comunicação e edificado (Oliveira 2016), propondo uma análise
critica ao jogo como artefacto que transmite informações e representações de morfologia urbana.
Em causa estão três jogos recentes que invocam três grandes cidades do território português,
exploradas de forma diferente em cada contexto de jogo. O jogo Lisboa (Lacerda 2017) explora a
reconstrução de Lisboa depois do terramoto de 1755, representando a localização de atividades
comerciais na baixa pombalina, tal como as dinâmicas sociais, políticas e culturais da época. O jogo
Coimbra (Brasini and Gigli 2018) relaciona-se com a gestão e mudanças sociais que ocorrem na
cidade durante a relocalização da Universidade em Coimbra durante o século XVI. O jogo Porto (Sá
2019) foca-se na frente ribeirinha da cidade contemporânea, no arranjo e composição urbana e da
dimensão do património cultural local.
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Figura 1. Composição das capas dos jogos Lisboa, Coimbra e Porto, respetivamente.
Fonte: BGG e (Lacerda 2017; Brasini and Gigli 2018; Sá 2019)

O desenvolvimento do artigo pretende contribuir também para futuras investigações sobre a
utilização de jogos analógicos como ferramentas de apoio ao ensino do urbanismo e do
planeamento urbano, tal como da sua integração dos processos de planeamento, especialmente na
vertente de reforço da participação e das metodologias de criação e colaboração entre stakeholders,
especialistas e representantes políticos. Para o cumprimento destes objetivos a dimensão
morfológica das cidades foi explorada em contexto jogável, pois materializa o lado físico e material
das cidades, o principal elemento tangível naquilo que é a perceção de um espaço urbano que tende
a ser simplificado para facilitar a compreensão dos contextos urbanos em ambiente de jogo.
Jogos de tabuleiro modernos sobre cidades
São vários os autores a referir que vivíamos numa era dourada dos jogos de tabuleiro (Booth 2015;
Arnaudo 2018; Sousa and Bernardo 2019). Embora a pandemia COVID-19 tenha refreado o
crescimento exponencial de publicações, vendas e interesse por estes jogos, a industria persiste
ativa (Nand 2021; Matalucci 2021). Numa era de domínio das tecnologias digitais, os novos jogos
de tabuleiro estão a conseguir proporcionar experiências interativas presenciais e materiais
impactantes. Estes jogos permitem maiores graus de adaptação e flexibilidade para adaptar aos
utilizadores, tal como estabelecem formas únicas de colaboração e interação entre os utilizadores
(Zagal, Rick, and Hsi 2006). Também a materialidade de mover componentes e observar modelos
representativos dos contextos de jogos, enquanto se interage com os demais jogadores, gera tipos
de interação e motivação irrepetíveis (Rogerson, Gibbs, and Smith 2016; Xu et al. 2011).
Dos vários tipos de jogos de tabuleiro, dentro do género dos eurogames (Woods 2012), existe uma
notória tendência de publicação de jogos relacionados com urbanismo e uma quantidade
surpreendente de jogos que assumem o nome de cidades. Na Tabela 1 podemos observar como
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entre os 100 jogos mais bem classificados no BGG se encontram 8 jogos com nomes de cidades
do passado ou do presente. Mas se alargarmos o espectro e considerarmos todos os jogos que se
relacionam com cidades, ou que fazem alguma forma de simulação urbana, o valor aumenta
consideravelmente. 18% dos jogos mais bem classificados no BGG têm alguma relação com
cidades e urbanismo.
Tabela 1. Os jogos mais bem classificados do Board Game Geek (BGG) relacionados com cidades (Top
100).
Jogos do Top #100 do BGG
Com nomes de cidades

Relacionados com cidades reais

Alguma forma de simulação urbana

Orléans (#25)

Brass: Birmingham (#3)

Terraforming Mars (#4)

The Quacks of Quedlinburg

Maracaibo (#36)

Puerto Rico (#29)

(#67)

Le Havre (#52)

7 Wonders (#72)

Food Chain Magnate (#31)

Lisboa (#62)

Tigris & Euphrates (#95)

Underwater Cities (#41)

Teotihuacan: City of Gods

On Mars (#56)

(#69)
Caylus (#80)

Keyflower (#78)

Troyes (#88)
Mombasa (#89)

Outra pesquisa possível de fazer no BGG consiste em procurar quais os 10 jogos mais populares
com nomes de cidades. Seguiram-se as 3 dimensões recomendadas por Moudon (1997) para uma
primeira análise mais detalhada da representação que cada jogo faz da morfologia urbana da cidade
representada. Apesar de encontrarmos 10 jogos com nomes de cidades entre os 128 melhor
classificados do BGG, consta-se que nem sempre existe uma preocupação em representar com
detalhe e rigor a morfologia urbana da cidade em causa. A maioria dos jogos ou ignora a forma
urbana ou a representa esquematicamente, focando-se na dimensão económica e social das
cidades, tal como nas suas relações com territórios regionais, nacionais ou continentais. É notória
também a tendência para a representação de épocas históricas passadas, embora o Le Havre
(Rosenberg 2008) possa ter uma relação com o presente.
Tabela 2. Análise dos 10 jogos mais populares do BGG com nome de cidades (forma, resolução e tempo).
Nome do jogo

Forma

Resolução

Tempo

Orléans (#25)

Sem forma definida das cidades

Região/Território

Época medieva europeia
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Maracaibo (#36)
Le Havre (#52)
Lisboa (#62)

Sem forma definida das cidades

Região/Território

Século XVII

Representação dos edifícios

Estrada/Zona

Meados do século XX em

funcionais do porto comercial

Urbana

França

Representação em planta da baixa

Estrada/Zona

pombalina

Urbana

Teotihuacan: City of

Relação esquemática das avenidas

Gods (#69)

religiosas com os edifícios
Representação longitudinal da

Caylus (#80)

estrada principal com o edificado e
castelo

Cidade
Estrada/Zona
Urbana

Século XVIII em Portugal
Período Azteca précolombiano
Época medieva europeia

Representação esquemática das
Troyes (#88)

muralhas e edificado funcional com

Cidade

Época medieva europeia

as ordens sociais
Representação das ligações
Mombasa (#89)

geográficas e comerciais das

Região/Território

cidades
Yokohama (#109)
Istanbul (#128)

Representação funcional dos
edifícios industriais e comerciais
Representação funcional dos
edifícios industriais e comerciais

Edifício
Edifício

Século XIX, colonialismo
europeu de Africa
Final do século XIX, no
Japão
Época pré-industrial,
Império Otomano

Jogos de tabuleiro modernos sobre cidades portuguesas
Para a análise dos jogos de tabuleiro modernos que representam cidades portuguesas
consideraram-se mais características. Avaliaram-se nos jogos o modo como estes representavam
os tecidos urbanos e as paisagens urbanas (Kropf 2018), mas também efeitos do contexto natural,
das vias de comunicação, representação das parcelas urbanas públicas e privadas, e por fim o
sistema de edificado (Oliveira 2016). Foram tidos em conta também os elementos de design de
jogos, mecanismos e interações entre jogadores (Engelstein and Shalev 2019; Fullerton 2014),
incluindo dados de características dos jogos obtidos através do BGG. Esta análise está patente na
Tabela 3, adotando-se uma análise descritiva e um sistema de classificação qualitativo (Baixo,
Médio, Alto). Dos três jogos analisados apenas Lisboa (Lacerda 2017) tenta representar o tecido
urbano em plana através de uma simplificação do plano de reconstrução do pós-terramoto de 1755.
Já em Coimbra (Brasini and Gigli 2018) a representação sugere uma hierarquia urbana associada
às cotas da cidade, mas sem atender a uma representação das densidades urbanas na paisagem
urbana apresentada. No jogo Porto (Sá 2019) representa-se no tabuleiro principal a paisagem
urbana da frente ribeirinha e da zona da Ribeira da cidade do Porto, no entanto a representação,
apesar de realista, inclui adições de elementos do património cultural material e imaterial da cidade,
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tal como eventos e outras figuras icónicas como o dragão associado ao principal clube de futebol
da cidade (Futebol Clube do Porto), que coexiste como animal mitológico entre o edificado real.

Figura 2. Tabuleiro do jogo Lisboa (Lacerda 2017).

Figura 3. Tabuleiro do jogo Coimbra (Brasini and Gigli 2018).
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Figura 4. Tabuleiro do jogo Porto (Sá 2019).
Fonte: BGG e ( Sá 2019)

Ao analisarmos a representação dos três jogos da forma, resolução e tempo (Tabela 3) segundo
Moudon (Moudon 1997), provavelmente será o jogo Porto aquele que mais facilmente pode ser
associado à morfologia urbana da cidade representada, uma vez que o jogo se desenvolve sobre
uma imagem da paisagem urbana contemporânea muito explorada no marketing territorial e turístico
da cidade. No jogo Coimbra a representação generalista e o contexto histórico de uma cidade que
mudou bastante desde o século XVI não ajudam à identificação da cidade na atualidade. Já no jogo
Lisboa são os efeitos da época retratada e a adaptação de design para gerar um sistema económico
que dificultam a associação à imagem morfológica daquela zona urbana da cidade. Aquilo que o
jogo Lisboa representa é todo o processo de reconstrução da cidade num período específico de
tempo, formado uma malha ortogonal semelhante à de muitas outras cidades, uma vez que não se
representam factualmente espaços diferenciados como as praças e as evidentes relações com os
restantes tecidos urbanos da cidade de Lisboa (esses edifícios e espaços públicos surgem
simbolicamente nas arestas da malha urbana) (Figura 2). De acordo com as efeitos do contexto
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natural (Oliveira 2016), todos os jogos tentaram incluir essa dimensão. Em Lisboa os efeitos do rio
e da envolvente urbana não intervencionada pelo plano de reconstrução parecem condicionar a
representação da malha urbana. No jogo Porto esses condicionamentos naturais permitiram dar
contexto e foco aos edifícios da frente ribeirinha, pela falta de espaço e composição do edificado,
alimentando os condicionamentos que geram as interações entre jogadores (Figura 4).
Segundos elementos referidos por Oliveira (2016), tais como o contexto natural, sistema viário,
parcelas e tipo edificado, o jogo Lisboa será o jogo que melhor representa estes elementos. Em
Porto vemos também uma representação do edificado e relações entre si e o rio Douro (Figura 4).
Em Coimbra exprime-se uma certa abstração entre a hierarquia da zona alta da cidade associada
aos Paços medievais onde se irá implantar a universidade e o nível de cota mais baixo junto ao rio
Mondego e a zona da Portagem, associada ao tráfego comercial e fluvial (Figura 3).
Do ponto de vista da jogabilidade e detalhe na representação da simulação urbana, é notório que
os jogos de maior complexidade terão mais recursos mobilizados para poder gerar modelos mais
detalhados. A relação da jogabilidade com o detalhe da representação também parece seguir esta
tendência. Segundo a amostra dos jogos de cidades portuguesas, quanto maior o nível de simulação
urbana maior também a complexidade do jogo. O mecanismo de colocação de peças num tabuleiro
que representa a cidade tende a gerar sistema interativos que ajudam a simular as mudanças e
interrelações dos elementos urbanos (especialmente os edifícios e as vias de comunicação)

Tabela 3. Análise dos jogos Lisboa, Coimbra e Porto (forma, resolução, tempo, simulação e cracteristicas de
jogo).
Lisboa (Lacerda 2017)

Coimbra (Brasini and Gigli
2018)

Porto (Sá 2019)

Representação do
Forma (Moudon
1997)

Representação em planta do

edificado em

Representação em

tecido urbano da baixa

vista/paisagem da cidade

vista/paisagem do edificado

pombalina.

do rio Mondego até aos

da zona da Ribeira.

Paços medievais.
Resolução (Moudon
1997)

Estrada/Zona Urbana.
Século XVIII, durante o

Tempo (Moudon

período de reconstrução de

1997)

Lisboa após o terramoto de
1755.

Cidade/Região.
Século XVI, durante o
período de reinstalação da
Universidade em Coimbra.

Estrada/Zona Urbana.
Época contemporânea,
destacando-se o património
cultural e atrações
turísticas.
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Tipo de
representação

Tecido urbano, Planta urbana,

gráfica (Moudon

Rede viária, Quarteirões,

1997; Kropf 2018;

edifícios públicos.

Oliveira 2016)

Hierarquia urbana,

Edificado, Paisagem

Paisagem urbana,

Urbana, Composição

Edificado,

Urbana e Fachadas do

Localização regional

Edificado

Médio
Detalhe na

(representação da malha

representação

urbana pombalina adaptada,

gráfica da

vias de comunicação, parcelas

morfologia urbana

urbanas, edificado e limites

(Oliveira 2016)

relacionados com o rio e

Médio
Baixo

(representação paisagística

(localização dos paços e

da edificado e do rio, com

rio apenas de forma

adição de elementos

esquemática).

culturais imateriais não
existentes e sem escala).

espaço existente).
Média.
Jogabilidade

(dinâmicas económicas,

Baixa.

através da

culturais e religiosas

(apenas o viajante explora

simulação urbana

relacionadas com a ocupação

o território, mas sem rigor

(Oliveira 2016;

urbana, efeitos das vias de

nas localizações e

Fullerton 2014)

comunicação e parcelas

distâncias reais).

Baixa.
(efeito de conjunto do
edificado, forma e cor, mas
apenas esteticamente).

urbanas privadas e públicas).
Mecanismos de

Colocação de peças;

Gestão de dados;

Gestão de cartas;

Gestão de cartas;

Maioria de área.

Leilão.

Complexidade do

Alta.

Alta.

Baixa.

jogo (BGG: 1-5)

4a5

3a4

1a2

jogo simplificados
(Engelstein and
Shalev 2019)

Colocação de peças;
Gestão de cartas.

Refletir também sobre os autores dos jogos pode ser um exercício útil, uma vez que os jogos de
tabuleiro modernos são considerados produtos de autor (Sousa and Bernardo 2019). Lisboa e Porto
formam criados por autores portugueses que de alguma forma viveram nas respetivas cidades. Do
ponto de vista da formação, o autor de Lisboa é designer gráfico enquanto o autor de Porto é
arquiteto. Já o jogo Coimbra foi criado por autores italianos cuja relação com a cidade de Coimbra
não foi possível de estabelecer, nem identificar formação académica relacionada com urbanismo,
arquitetura ou design. Navegando pelos fóruns do BGG e outras informações associadas a cada um
dos jogos foi possível constatar que apenas em Coimbra encontramos críticas ao modo como a
cidade é representada, quer paisagisticamente quer na sua localização geográfica no contexto da
península Ibérica. De notar que na representação da capa e tabuleiro de Coimbra existem viajantes
a aceder à zona alta da cidade circulando sobre o aqueduto, tal como se fosse uma ponte (Figura
3). Esta representação, a ausência de marcos arquitetónicos característicos, e a localização
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geográfica da cidade de Coimbra no centro geométrico de Portugal foram as principais críticas
presentes nos comentários ao jogo patentes no BGG.

Discussão
A pesquisa realizada revelou como o tema das cidades é um assunto muito utilizado no contexto
dos jogos de tabuleiro modernos. Uma quantidade considerável de jogos usa o nome de uma
determinada cidade para criar um tema e narrativa de jogo, explorando um período histórico através
dos mecanismos de jogo. O caso dos jogos Lisboa, Coimbra e Porto são casos disso no contexto
português.
Ficou igualmente notório que estes jogos, criados como produtos de entretenimento, não se pautam
pelo rigor na representação morfológica das cidades. Há que relembrar que o principal objetivos
destes jogos é gerar experiências cativantes nos jogadores (Zagalo 2020; Salen and Zimmerman
2004). Não estamos a falar de jogos educativos, de simulação e treino. Não se tratam de serious
games (Dörner et al. 2016; Sousa 2020a), adaptados e desenhados para serem ferramentas de
ensino ou geração de processos de planeamento urbano. No entanto, no que toca ao planeamento
urbano e estudo da morfologia urbana, o modo como os jogos de tabuleiro modernos são
construídos e o tipo de experiências que proporcionam podem ter utilidade. A tendência de utilização
de processos de gamification e serious games na área do urbanismo tem crescido
consideravelmente nos últimos anos (Ferri et al. 2018; Vanolo 2018; Tan 2017). Alguns destes jogos
abordam as questões da morfologia urbana, embora seja difícil encontrar casos onde o foco dos
jogos ou abordagem jogável nuclear seja essa. Isto abre novas possibilidades de investigação para
a morfologia urbana, ficando por explorar o potencial dos jogos nesse contexto.
Por outro lado, com o crescimento do interesse pelos jogos de tabuleiro modernos e por esses jogos
tenderem a representar cidades, não deve ser descurado o papel educativo informal que esses jogos
têm. Ao jogarem os jogos, os utilizadores vão adquirir conhecimentos informais sobre as cidades
representadas (Sousa 2020b; 2020a; Mayer et al. 2014; Brathwaite and Schreiber 2009; Boyle et al.
2016). O ideal seria que as representações pudessem ser o mais corretas possível, mas mantendo
a jogabilidade e capacidade de motivar os utilizadores para jogar.
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Conclusão
O potencial dos jogos no geral, e dos jogos de tabuleiro modernos em particular, parece ser uma
área pouco explorada pelo estudo da morfologia urbana. A popularidade dos jogos de tabuleiro
modernos e a atenção dada às cidades pode parecer surpreendente, justificando mais investigação
sobre este fenómeno. Compreender o porquê de tantos jogos explorarem cidades, suas formas,
sistemas e representações pode abrir novos caminhos para o ensino da morfologia urbana e ser
uma forma alternativa de apoiar processos de planeamento urbano capazes de cativar utilizadores
de forma interativa.
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A leitura da paisagem urbana a partir da identificação das Regiões Morfológicas
As cidades se transformam ao longo dos anos influenciadas, sobretudo, pelas ações do ser humano
no território. Tais ações são marcadas por forças políticas, sociais e econômicas que se manifestam
durante todo processo de evolução das cidades sobre os elementos da paisagem urbana, ou seja,
sobre as ruas, as parcelas e os edifícios (OLIVEIRA, 2015; CONZEN 1960). Uma das perspectivas
que permite compreender essas transformações é a Morfologia Urbana. A morfologia urbana,
portanto, busca examinar as diferentes características de cada fração da paisagem urbana, a partir
da compreensão de seus processos históricos, fornecendo subsídios para diferentes análises dentro
dos estudos sobre as cidades contemporâneas e seus ambientes construídos.
No entanto, o ambiente construído é diversificado e complexo. Por isso, é importante identificar quais
são os padrões reiterados na sua estrutura, formação e transformação, no sentido de compreender
como os elementos trabalham em conjunto e como eles atendem as necessidades da cultura
humana (KROPF, 2014). Para auxiliar na identificação desses padrões reiterados, Conzen (1960)
formulou o conceito de divisão tripartite, que se baseia na compreensão dos três complexos da
paisagem urbana: (i) o plano urbano, que compreende a configuração das ruas, das parcelas e da
implantação dos edifícios; (ii) o tecido edificado, que compreende a estrutura do edifício; e (iii) o uso
do solo. Para classificar as características semelhantes encontradas nas combinações desses três
complexos, Conzen (1960) também desenvolveu o conceito de Região Morfológica, que vem sendo
aprimorado por diversos pesquisadores ao longo dos últimos 50 anos.
No método de regionalização morfológica, cada complexo desta divisão tripartite corresponde à uma
camada a ser analisada e mapeada. Essas camadas são classificadas a partir de sua hierarquia
dentro da paisagem urbana, que segundo Conzen (1960), também está relacionada com a
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intensidade de modificações que ocorrem sobre elas ao longo do tempo. De acordo com Costa e
Netto (2015), as primeiras modificações que ocorrem na paisagem urbana estão relacionadas ao
uso, que geralmente demandam alterações na forma do tipo edilício, na sua fachada e na
implantação no lote. Isso transforma o tecido edificado e, algumas vezes, também o desenho das
quadras. Os elementos do plano urbano, expressos no sistema viário, apresentam tendência maior
de permanência no tempo, devido à escala e à interferência econômica e social. No entanto, para
Whitehand (2009), a complexidade de um mapa de Regiões Morfológicas, com relação ao número
de camadas, é um produto não apenas da complexidade da área mapeada, mas também do nível
de resolução em que a paisagem é examinada. Ou seja, é importante adaptar essa metodologia
para o território que se está analisando, com o objetivo de melhor atender aos objetivos propostos.
A busca pela caracterização da urbanidade – do conceito ao método
Para Aguiar (2016), todos os espaços e seus elementos construídos afetam, de modo positivo ou
negativo, o comportamento espacial das pessoas. Nesse sentido, a Morfologia Urbana pode ser
encarada como uma peça chave na busca por cidades mais humanizadas, que considerem os
impactos gerados por determinado padrão morfológico na vida cotidiana das pessoas e, sobretudo,
na realização da esfera da vida pública. Esses impactos podem ser identificados a partir da
caracterização da urbanidade.
A urbanidade, por sua vez, é definida como um atributo utilizado para qualificar as interações entre
diferentes pessoas nos espaços públicos e coletivos, condicionada pela relação dinâmica que se
estabelece entre a estrutura físico-espacial da paisagem urbana e as atividades cotidianas que
regem a vida pública (RAMMÉ, 2020). No entanto, essa estrutura físico-espacial não está
relacionada apenas com o espaço público em si, mas sim, com todos os elementos que formam a
paisagem urbana e sua adequação passa por diferentes escalas. Todos esses elementos
apresentam contribuições para a condição da urbanidade, pois cada um deles tem uma qualidade
arquitetônica que vem da adequação, melhor ou pior, da sua forma ao corpo, individual e coletivo
(TRIGUEIRO, 2012; AGUIAR, 2012).
Entretanto, a forma urbana das cidades contemporâneas brasileiras tem resultado em diversos
problemas para a vida cotidiana da população, sobretudo nas áreas habitacionais. Um desses
problemas está atrelado ao abandono gradativo dos espaços públicos e coletivos, devido à falta de
uma estrutura físico-espacial adequada que permita e, até mesmo, estimule a interação entre
diferentes pessoas. Essa falta de estrutura não está relacionada somente com a precariedade dos
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espaços públicos em si, como a falta de mobiliário adequado, de iluminação pública, etc., mas sim,
com todos os elementos que formam a paisagem urbana e suas diferentes combinações e
repetições. Sendo assim, com o intuito de contribuir para a construção de cidades mais justas, onde
o espaço público e coletivo seja o lócus de uma cultura urbana compartilhada, busca-se, neste
momento, apresentar uma proposta metodológica com o objetivo caracterizar a urbanidade a partir
da identificação das diferentes Regiões Morfológicas.
Para isso, os procedimentos metodológicos se dividem em três etapas principais: (i) a primeira etapa
está relacionada com a compreensão dos principais processos de expansão urbana das cidades e
sua influência na configuração de determinada paisagem urbana; (ii) a segunda etapa busca
identificar os diferentes padrões morfológicos que formam essa paisagem urbana, a partir da
metodologia de Regionalização Morfológica; e por fim, (iii) a terceira etapa pretende relacionar as
Regiões Morfológicas identificadas com os elementos que condicionam a urbanidade. A primeira
etapa é necessária para compreender o porque uma determinada fração da paisagem urbana
apresenta uma forma específica. Assim, considerando a perspectiva histórica e multiescalar da
morfologia urbana, a coleta de dados pode variar de acordo com o território e o recorte temporal que
se está analisando.
A segunda etapa consiste na aplicação da metodologia de regionalização morfológica. Tem-se como
base o conceito desenvolvido originalmente por Conzen (1960), que teve como objeto de estudo
uma pequena cidade medieval. Sendo assim, com o objetivo de propor um método para analisar
cidades de médio e grande porte, propõe-se uma adequação no número de camadas, ou níveis
hierárquicos, a serem analisadas. Para tanto, as Regiões Morfológicas são divididas em dois
momentos. O primeiro momento está relacionado com a escala regional e com o reconhecimento
dos principais períodos morfológicos que marcaram a expansão urbana das cidades, definidos a
partir das características do traçado viário e da divisão das quadras. Esses dois elementos fazem
parte do plano urbano e correspondem ao primeiro nível de hierarquia da paisagem urbana a ser
analisado. O segundo momento está relacionado com a escala local do fragmento urbano que se
pretende analisar e com a definição das camadas de segundo, terceiro e quarto nível das Regiões
Morfológicas, que correspondem, respectivamente: (i) ao traçado viário, agora analisado em escala
local, à divisão de lotes e quadras e à implantação das edificações; (ii) ao tecido edificado; e (ii) ao
uso (Figura 1).
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Figura 1. Níveis utilizados para identificação das Regiões Morfológicas
Fonte: Rammé (2020).

A identificação dessas Regiões Morfológicas tem como finalidade compreender e classificar a
paisagem urbana a partir de suas características semelhantes para, com isso, subsidiar a
caracterização dos elementos que condicionam a urbanidade. Esses elementos foram definidos a
partir de uma ampla revisão bibliográfica sobre o tema (Rammé, 2020), considerando as evidências
com relação à interface entre a estrutura físico-espacial da paisagem urbana e as diferentes formas
de uso e apropriação da população nos espaços públicos e coletivos. São eles: (i) articulação do
tecido urbano; (ii) densidade urbana; (iii) diversidade de uso e ocupação do solo; (iv) relação entre
espaço público e privado; (v) distâncias intraurbanas; e (vi) uso e apropriação dos espaços públicos
e coletivos (Figura 2). Primeiramente, cada elemento é analisado individualmente para,
posteriormente, os seis elementos serem analisados de forma conjunta, com o objetivo de
compreender a relação existente entre eles. É importante destacar que dos seis elementos que
condicionam a urbanidade, cinco deles apresentam características físico-espaciais e, por isso, a
Regionalização Morfológica é peça fundamental para sua caracterização.
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Figura 2. Elementos que condicionam a urbanidade, suas variáveis e critérios analisados
Fonte: Rammé (2020).

O surgimento das Vilas de Itaipu
A Vila A foi selecionada neste artigo por ser uma das onze vilas operárias construídas pela Itaipu
Binacional no Brasil (BR) e no Paraguai (PY), entre os anos de 1975 e 1979, com forte influência
sobre os processos de expansão urbana no município fronteiriço de Foz do Iguaçu (Paraná / Brasil).
A caracterização da urbanidade, a partir da leitura morfológica da paisagem urbana da Vila A, tem
como marco temporal o ano de 2017. No entanto, primeiramente, foi preciso compreender os
processos que influenciaram sua formação e transformação ao longo dos anos.
Durante os anos de 1970, a partir de um tratado firmado entre o Brasil e o Paraguai, foi construída
a Usina Hidrelétrica de Itaipu, com o objetivo de aproveitar os recursos hidrelétricos do Rio Paraná
(ITAIPU BINACIONAL, 1994). Por se tratar de uma obra de grande porte, milhares de trabalhadores
e suas famílias começaram a chegar em Foz do Iguaçu (BR) e em Cidade do Leste (PY),
demandando infraestrutura e serviços públicos (SBARDELOTTO e CASTANHO, 2017). Para
anteder a esta demanda, entre os anos de 1975 e 1979 foram construídas onze vilas operárias,
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denominadas vilas de Itaipu. A construção da Itaipu Binacional e de suas vilas operárias
influenciaram de maneira significativa no aumento populacional de toda a região. O município de
Foz do Iguaçu passou de 33.966 habitantes no ano de 1970 para 136.352 habitantes no ano de
1980, representando uma taxa de crescimento de 301,44% em dez anos (IBGE, 2011).
Em Foz do Iguaçu, as vilas de Itaipu, denominadas de Vila A, B e C, foram implantadas distantes
da malha urbana existente (Figura 3) revelando a estratégia de isolar os trabalhadores e submetêlos à infraestrutura e normas impostas pela empresa (SBARDELOTTO e CASTANHO, 2017, pg.
116). Além disso, cada uma das três vilas foi destinada para uma categoria de funcionários,
dividindo-os de acordo com sua função. Ou seja, a Vila A foi destinada para os técnicos e
funcionários administrativos, a Vila B foi destinada para diretores e gerentes da usina e a Vila C foi
destinada para os operários e trabalhadores em postos de serviço (SOUZA, 1998). Além disso, as
três Vilas de Itaipu implantadas em Foz do Iguaçu, foram construídas com diferentes padrões
morfológicos, conforme as categorias de funcionários para quais elas foram destinadas, gerando,
com isso, diferentes impactos na paisagem urbana e nos processos de expansão futuros (RAMMÉ
e PINA, 2019). Para fins deste artigo, a Vila A foi selecionada como estudo de caso pois ela é a
maior e mais complexa das três vilas de Itaipu implantadas no Brasil.
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Figura 3: Traçado urbano de Foz do Iguaçu com a localização das Vilas de Itaipu
Fonte: as autoras (2021), a partir de Mapa base - Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu (2017), Google
Earth (2017), Restituição Fotogramétrica - Itaipu Binacional (1974), Acervo da Itaipu Binacional (2019),
Araújo de Souza (2011), IBGE (2010).

A identificação das regiões morfológicas da Vila A
A partir da compreensão dos processos históricos relacionados à implantação das Vilas de Itaipu,
foram identificadas as Regiões Morfológicas de primeiro nível, correspondente à escala regional da
paisagem urbana. Neste momento foram analisados os padrões correspondentes ao traçado urbano
da cidade de Foz do Iguaçu e os períodos históricos que influenciaram sua expansão. Constatouse que a Vila A está inserida dentro do segundo período morfológico (1975 - 1979), que marca o
crescimento de Foz do Iguaçu após a implantação da Itaipu Binacional e de suas vilas operárias.
Foi um período curto, porém de crescimento rápido, que mudou a estrutura urbana da cidade em
apenas cinco anos.
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Após identificar a Região Morfológica de primeiro nível, em escala regional, passou-se para a análise
dos demais níveis, em escala local. É importante destacar que a Vila A foi construída com base nos
preceitos do urbanismo modernista, como a separação de usos, a definição de unidades de
vizinhanças, os edifícios institucionais isolados distribuídos em grandes áreas abertas e uma certa
segregação entre o tráfego de veículos e de pedestres, devido a implantação dos corredores verdes
destinados apenas para o uso peatonal e das vias locais no interior das superquadras tipo. As áreas
verdes também foram conformadas de maneira contínua em cada superquadra tipo e nos miolos
das quadras com vias cul-de-sac, além de haver uma grande área de preservação, ao sul do
loteamento.
Com relação ao traçado, os principais aspectos analisados foram as dimensões e formas das vias
e, por consequência, sua função dentro do sistema viário. Isso porque a rua tem um papel
fundamental na conformação da paisagem urbana e sua estrutura influencia de sobremaneira na
forma como a cidade se organiza. Ou seja, mesmo que os lotes e edificações apresentem
características muito semelhantes em distintas áreas do loteamento, se a rua apresentar
características diferentes, ela acaba por nortear a delimitação de uma Região Morfológica de
segundo nível. Com relação à divisão de quadras e lotes, os aspectos considerados foram os
padrões de repetição das dimensões e formatos. Por fim, com relação à implantação das edificações
no lote, foram consideradas as dimensões e recuos, sobretudo os frontais, que tem maior influência
na paisagem urbana vista sob a ótica do pedestre.
Nesse contexto, foram identificadas 10 Regiões Morfológicas de segundo nível na Vila A. É possível
verificar que os lotes são, em sua maioria, retangulares e de grandes dimensões, exceto na RM1
(Região Morfológica 1), cujo formato é irregular e possui as menores áreas de todo loteamento. Com
relação às edificações, todas elas estão caracterizadas como isoladas no lote e, em geral, com
recuos em todos os lados, mesmo quando existe mais de uma edificação no mesmo lote. Apenas a
RM6 apresentou edificações sem recuo frontal, devido à legislação de uso e ocupação do solo que
a partir de 2007 permitiu tal alteração. A RM1 refere-se ao padrão de lotes irregulares dispostos em
vias locais do tipo cul-de-sac com edificações de 135 m2. A RM1 e a RM5 são as regiões que
possuem as menores edificações de todo loteamento. A diferença entre elas está no tipo da via.
A RM2 está caracterizada pelas áreas livres de edificação ou com pouca área construída. Seus lotes
possuem tamanhos e formas variadas e estão inseridos em diferentes tipos de via. A delimitação da
RM3, por sua vez, levou em consideração o tamanho dos lotes e edificações e também
desconsiderou, a princípio, a via em que eles estavam inseridos. Isso porque, com exceção de
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alguns lotes vazios da RM2, essa é a região que concentra os maiores lotes e edificações da Vila
A. Além disso, eles possuem, em geral, mais que uma edificação no lote. As Regiões Morfológicas
4, 6, 7, 8 e 9 foram delimitadas, primeiramente, de acordo com o tipo de via em que os lotes estavam
inseridos. Ou seja, as Regiões Morfológicas 4, 6 e 7 estão localizadas ao longo das vias estruturais,
de interligação e principais do loteamento. Porém, a diferença entre estas regiões está no tamanho
dos lotes e no recuo das edificações. Além disso, na RM6, foram identificadas as únicas edificações
sem recuo frontal do loteamento. Já as Regiões Morfológicas 8 e 9 estão localizadas ao longo de
vias locais e a principal diferença entre elas também está no tamanho dos lotes e das edificações.
Por fim, a RM10 foi definida devido à existência de amplos recuos de ajardinamentos públicos.
Característica única em todo loteamento.
Para concluir a delimitação das Regiões Morfológicas da Vila A, seguiu-se para a identificação das
camadas de terceiro e quarto nível, que correspondem ao tecido edificado e ao uso do solo
respectivamente. Essas camadas se tornam sub-regiões dentro das camadas de segundo nível. No
entanto, ao identificar as Regiões Morfológicas de terceiro nível da Vila A, percebeu-se que existia
uma relação direta entre elas e as camadas de quarto nível e, por isso, elas foram unificadas. Ou
seja, foram necessárias apenas três camadas ao todo para identificar os padrões dos três
complexos da paisagem urbana. Com relação ao tecido edificado, no ano de 2019, a Vila A
apresentava com poucas modificações com relação ao projeto original, devido ao processo de
desmonte ainda não havia sido finalizado, assim como, devido ao zoneamento ter se mantido
conservador quanto aos parâmetros construtivos e uso do solo. Esse padrão é alterado ao longo
dos Eixos de bairros, previstos a partir da Lei de Zoneamento de 2007 (FOZ DO IGUAÇU, 2007),
onde as edificações residenciais de um pavimento passaram a ser substituídas por edificações de
dois, três e até quatro pavimentos, sem recuo frontal. Nessas edificações o pavimento térreo foi
destinado para o uso comercial e de serviços e os demais pavimentos para o uso residencial. Outro
fator importante é que mais da metade das Regiões Morfológicas de segundo nível apresentam
apenas um padrão de tecido edificado e de uso, como é o caso das Regiões Morfológicas 1, 5, 6, 7,
9 e 10. A RM 1, por exemplo, é majoritariamente composta por residências de um pavimento,
construídas em alvenaria, assim como a RM 5 e a RM 10. As Regiões Morfológicas 2, 3, 4 e 8, por
sua vez, também apresentam apenas um padrão de tecido edificado, porém, contam com mais de
um padrão de uso. Como é o caso da RM2, que, mesmo sem edificação, conta com áreas verdes,
vazios e espaços livres de lazer. As áreas verdes são definidas pelos espaços com vegetação
densa, os vazios pelos lotes sem vegetação e sem infraestrutura e as áreas de lazer são aquelas
que apresentam, minimamente, condições para o desenvolvimento de alguma atividade por parte
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da população. Para espacializar as camadas de terceiro nível no mapa, foram utilizadas diferentes
nomenclaturas, que englobaram também os nomes da Regiões Morfológicas de segundo nível
(Figura 4).

Figura 4: Regiões Morfológicas de segundo e terceiro nível da Vila A
Fonte: Rammé (2021), a partir Mapa base - Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu (2017), Google Earth
(2017), Acervo da Itaipu Binacional (2019), IBGE (2010), Levantamento de campo (2019).
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Caracterização da urbanidade na Vila A
Por fim, com base na leitura da paisagem urbana, a partir da identificação das Regiões Morfológicas,
foi possível caracterizar a urbanidade, a partir da análise dos seis elementos que a condicionam.
Primeiramente, cada um desses elementos foi analisado individualmente, considerando os critérios
e variáveis apresentadas anteriormente, para posteriormente, serem analisados de maneira
conjunta.
Quarenta anos depois da implantação da Vila A, ao realizar o mapeamento das Regiões
Morfológicas de segundo e terceiro nível, foi possível identificar que as maiores mudanças
ocorreram principalmente no uso do solo, na implantação das edificações no lote (o que alterou
também a relação entre os espaços públicos e privados) e nas distâncias intraurbanas (devido a
privatização e cercamento de alguns equipamentos institucionais). Enquanto o traçado urbano se
manteve muito próximo do original. Essa configuração da paisagem urbana atual apresenta uma
série de características morfológicas que influenciam diretamente nas atividades cotidianas
desenvolvidas pela população nos espaços públicos e coletivos da Vila A. Sendo assim, foram
analisados os espaços apropriados pela população, ou seja, aqueles capazes de acolher e, até
mesmo, incentivar as interações entre diferentes pessoas, assim como também serão analisados
os espaços que não foram apropriados, de modo a buscar algumas comparações que auxiliem na
caracterização dos tipos de urbanidade presente nos espaços públicos e coletivos existentes no
bairro atualmente.
O espaço que apresentou a maior diversidade de atividades sendo desenvolvidas,
simultaneamente, por diferentes tipos de pessoas, foi o Gramadão. Ele está localizado na borda do
loteamento, ao longo de uma via estrutural com intenso fluxo de veículos e dentro da grande área
institucional que divide o bairro em duas partes, o que lhe confere uma hierarquia simbólica como
principal espaço de lazer do bairro, com reflexo na cidade. Em apenas uma de suas laterais estão
dispostas edificações residenciais, o que permite a realização de atividades que geram sons e
ruídos. Além disso, sua configuração interna e a relação direta que ela mantém com a rua, possibilita
a realização de diversas atividades de maneira simultânea. Um fator de destaque é o surgimento,
nos últimos anos, de uma série de Food Trucks, dispostos ao longo de toda via estrutural, que dão
suporte às atividades realizadas e ainda funcionam como uma espécie de barreira entre a área de
lazer e a pista de rolamento.
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Outro espaço que apresentou uma variedade significativa de interações é o Campo de Vizinhança.
As atividades neste espaço estão mais voltadas para o esporte, devido a existência de quadras
futebol, basquete e uma pista de skate. Porém, foi possível identificar algumas pessoas no entorno
dessas quadras sentadas, conversando e descansando. Esta área de lazer também está localizada
ao longo de uma via estrutural, no trecho que apresenta maior diversidade de usos do bairro. Esta
é a grande diferença entre a apropriação deste espaço e da falta de apropriação dos demais espaços
similares, chamados de parques de vizinhança em potencial. Além disso, apesar de ela ter sido
construída para servir como um parque de vizinhança, as atividades esportivas lhe conferem outra
dinâmica e seu uso passa a ter uma importância também para as áreas residenciais localizadas
para além do seu entorno imediato.
Na proposta original da Vila A, esses parques de vizinhança deveriam cumprir a função do lazer
cotidiano de um número específico de unidades residenciais. No entanto, diferente do que previa o
urbanismo modernista, no lugar das altas densidades construtivas foram implantados lotes com
edificações isoladas que resultaram em uma densidade urbana muito baixa, o que comprometeu,
desde sua criação, o uso e apropriação desses parques de vizinhança. Ou seja, a combinação da
configuração das unidades de vizinhança, com as baixas densidades construídas, a falta de
diversidade do uso do solo próximo a estes parques de vizinhança em potencial e as grandes
distâncias intraurbanas a serem percorridas até os equipamentos públicos são os principais fatores
para que eles não sejam apropriados pela população. As demais áreas que apresentaram um
número significativo de interações foram diretamente impulsionadas pela diversidade do uso do solo,
pois se trata de atividades realizadas no entorno de estabelecimentos comerciais e de serviços.
Grande parte desses estabelecimentos estão localizados nas vias estruturais e coletoras localizadas
nas bordas do bairro, que além da diversidade de usos também apresenta um padrão diferenciado
com relação ao tecido edificado, com prédios de até quatro pavimentos e sem recuo frontal. Essa
configuração permite que a relação entre o espaço público e o privado aconteça de forma mais
intensa, com fachadas permeáveis ao nível dos olhos. Ou seja, além das interações serem
impulsionadas pelos usos comerciais e de serviços, os outros elementos da forma urbana também
conferem ao espaço público e coletivo características que incentivam seu uso.
Além dos parques de vizinhança em potencial, os corredores verdes disposto ao longo das vias culde-sac e o único parque de vizinhança identificado no bairro (devido sua infraestrutura), também
não foram apropriados pela população, embora sua configuração permaneça próxima da proposta
original. Nesses espaços, a falta de uso também é impulsionada pelas baixas densidades, mas,
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sobretudo, pela falta de diversidade de uso e ocupação do solo, pelas limitadas conexões do traçado
urbano, pelas grandes distâncias intraurbanas a serem percorridas até os serviços públicos de
saúde e educação e pela fraca relação entre os espaços públicos e privados, que por sua vez, criam
paisagens monótonas e sem atratividade para a população, tornando-as também perigosas. É
importante destacar que a criação de espaços destinados exclusivamente para pedestres, em
contraposição à rua tradicional, é apontada por muitos autores como uma crítica ao urbanismo
modernista. Além disso, devido aos mesmos itens apontados acima, as vias das áreas
exclusivamente residenciais também não foram apropriadas pela população, embora elas
apresentem uma boa relação entre o espaço público e o espaço privado, que por si só, não foi o
suficiente para garantir o desenvolvimento das atividades cotidianas (Figura 5).

Figura 5: Caracterização da urbanidade na Vila A
Fonte: Rammé (2020), a partir do Mapa base - Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu (2017), Google Earth
(2017), Acervo da Itaipu Binacional (2019), Levantamento de campo (2019).

Conclusões
A discussão sobre a Urbanidade é relativamente recente no campo da arquitetura e urbanismo e
seu conceito ainda está em construção. Sendo assim, a apresentação de uma proposta
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metodológica para sua caracterização, a partir da leitura morfológica da paisagem urbana, busca
contribuir com o avanço deste debate, além de realçar a importância de se pensar em cidades mais
humanizadas, que priorizem as relações cotidianas que acontecem nos espaços públicos e coletivos
da cidade. Nesse sentido, a organização deste método se estrutura a partir da possibilidade de ler
e analisar diferentes contextos urbanos, sobretudo de áreas habitacionais. Com sua aplicação em
uma vila operária da Itaipu, é possível concluir que a maioria das interações que acontecem nos
espaços públicos e coletivos da Vila A foram impulsionados pela combinação dos diferentes
complexos que formam a paisagem urbana, ou seja, pelo plano, pelo tecido edificado e pelo uso do
solo. Grande parte dos espaços que apresentavam um maior número de atividades cotidianas sendo
desenvolvidas, estavam localizados ao longo de vias com maior capacidade de conexão urbana e,
contavam, com uma diversidade de usos e ocupação do solo, mesmo que limitada.
Entretanto, as áreas que apresentaram baixa diversidade de uso do solo e de tipologias construtivas,
baixa relação entre os espaços públicos e privados, baixa densidade urbana, conexões urbanas
limitadas e grandes distâncias a serem percorridas pela população até às áreas de lazer e aos
equipamentos públicos de ensino e saúde, foram aquelas que não apresentaram o desenvolvimento
de atividades cotidianas e, por consequência, não incentivaram a interação entre diferentes pessoas
nos espaços públicos e coletivos. Ou seja, embora a diversidade de uso e ocupação do solo tenha
sido identificada como um dos elementos que impulsionam a realização de atividades cotidianas, a
organização do plano urbano e as relações entre as áreas edificadas e as áreas dos lotes também
assumem importância fundamental na criação de espaços que suportem e incentivem diferentes
tipos de práticas sociais.
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Introdução
Toda a conformação, produção do espaço, se encaminha a partir dos processos e dos agentes
responsáveis pelo crescimento urbano com importantes reflexos na forma urbana. Na presente
pesquisa essa relação se faz necessária para que se entenda a ligação entre a atuação do Estado
e como isso se reflete na forma urbana no processo de produção do espaço urbano de Florianópolis,
capital do Estado de Santa Catarina – Brasil.
Influenciado por um intenso processo de investimentos públicos realizados pelo Estado em suas
três esferas de poder, no recorte temporal de 2000 a 2017, o município obteve a partir de 2000 uma
significativa concentração de investimentos na região administrativa Sede, em interesses voltados
para as demandas sociais, como a construção de equipamentos de ensino (rede Municipal e
Estadual) e saúde, revitalização de praças, além de planos de saneamento e de habitação social, e
de algumas obras viárias de revitalização das ruas e rodovias existentes e implantação de ciclovias,
passarelas e calçadas, na busca de melhorias sociais e ambientais.
Considerando os novos investimentos realizados, conjuntamente à dinâmica imobiliária ocorrida nas
áreas analisadas e aos dados socioeconômicos da população residente dos bairros, apresenta-se
no decorrer do trabalho, o estudo morfológico de dois casos de estudo que contemplam em suas
características elementos importantes relacionados à produção do espaço urbano através da forma
urbana e que são focos específicos do presente estudo.
A forma urbana da Ilha de Santa Catarina/Brasil
A forma urbana de Florianópolis, particularmente a sua Ilha, é conformada por um sítio bastante
descontínuo de características montanhosas e com diversas áreas de preservação naturais
(incluindo montanhas, lagoas, mangues, banhados, dunas, entre outros) que atingem
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aproximadamente 45% da área total territorial insular, visto que a população foi se acomodando no
território em áreas passíveis de habitação.
Essas pré-existências naturais determinaram, consequentemente, um sistema viário formado por
poucos caminhos de conexão entre os diferentes lugares, a partir de um traçado irregular gerado
pela “geometria das propriedades agrícolas que lhes deram origem” (REIS, 2012, p. 137). O tipo
“espinha de peixe” (grifo nosso) é o traçado típico, pois segue “o antigo caminho rural estruturando
vias perpendiculares” (REIS, 2012, p. 138). É complementado em partes pelo traçado irregular e,
em raras exceções, pela malha regular (loteamentos planejados).
No traçado espinha de peixe, encontram-se as principais ligações para as regiões Norte, Leste e
Sul da Ilha, com grande intensidade de fluxo, em função das suas ligações aos balneários. Dessa
forma, o processo de crescimento e expansão do território urbano de Florianópolis é resultado de
um traçado preexistente, originário em sua maior parte do parcelamento de áreas agrícolas
caracterizadas por “pequenas propriedades longitudinais situadas de forma perpendicular aos
caminhos” (REIS, 2012, p. 127).
Especialmente para as regiões Norte e Leste da Ilha, quem organiza o parcelamento ainda na
década de 1950 são as antigas estradas gerais, Rodovias Virgílio Várzea e Amaro Antônio Vieira,
que articulam os bairros que as margeiam, Saco Grande, João Paulo e Itacorubi. As rodovias SC401 e SC-404, eixos também em espinha de peixe, reproduzem de certa forma, o movimento das
estradas gerais como alternativa consolidada a partir dos anos 1970. Pela série de investimentos
realizados no período anterior ao estudo, a pesquisa constatou que essas rodovias, são fruto de
investimentos passados. Os investimentos viários realizados na SC-401 e os investimentos
institucionais realizados na SC-404 até o ano 2000, foram os que promoveram as grandes
mudanças estruturais que permanecem até hoje nestes lugares.
Portanto, após a identificação da dinâmica que se estabeleceu em Florianópolis por meio da
localização dos investimentos públicos12 realizados no período anterior ao estudo, e àquele
identificado a partir de 2000 no município, foram estabelecidos os dois casos de estudo (Mapa 1),
que contemplam em suas características, elementos importantes relacionados à produção do
espaço urbano por meio da forma urbana e que são focos específicos do estudo proposto.

Os critérios utilizados nesta classificação foram as regiões com maiores e menores investimentos versus
maior desenvolvimento urbano.

12
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•

Eixo Norte - SC-401: Rodovia José Carlos Daux, no trecho compreendido entre a Avenida da
Saudade e a Estrada Haroldo Soares Glavan. Esse eixo pertence à zona administrativa Sede Insular, e liga a região Norte, setor que obteve o maior número de investimentos do Estado no
Século XXI (Mapa 1);

•

Eixo Leste - SC-404: Rodovia Admar Gonzaga, entre a Avenida da Saudade e a Rua
Condomínio Portal do Itacorubi. Esse eixo pertence à zona administrativa Sede – Insular, e liga
a região Leste, setor que obteve o menor número de investimentos do Estado no Século XXI
(Mapa 1).

Figura 1. Bairros e renda média do responsável x novos investimentos públicos nos trechos estudados.
Fonte dos dados: IBGE, Censo de 2010.

O parcelamento das propriedades localizadas ao longo destes eixos foi constituído em grandes
áreas de terras que acomodam os mais diversos usos. Os investimentos públicos realizados no
município fizeram a apropriação da maior parte destas características físicas e administrativas (por
ser a capital do Estado) e, assim, configuram o território da Ilha por mais de 50 anos. Na SC-401,
localizam-se os bairros, João Paulo (56%) e Saco Grande (52%), que tiveram no período
compreendido entre 2000 e 2010 um crescimento populacional superior aos 50% (Censo
Demográfico do IBGE, 2010). Na SC-404, região menos atendida pelo Estado, o bairro Itacorubi
(52%), também obteve um crescimento populacional acima dos 50%.
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Influenciados pela dinâmica da natalidade e das migrações, o crescimento populacional acima dos
50% nestes bairros, Itacorubi, João Paulo e Saco Grande, demonstra, em um período de 10 anos
(Censos Demográficos de 2000 e 2010), a acomodação do dobro da sua população previamente
estabelecida em 2000. O bairro Monte Verde (as margens da SC-401) possui uma taxa de
crescimento também positiva, porém menor, de 4%.
Ao considerar o valor do rendimento nominal médio mensal das responsáveis por domicílios
particulares permanentes (com rendimento), por setor censitário (Mapa 1), identifica-se que os eixos
Norte e Leste da análise possuem uma renda média predominantemente de 3 a 10 S.M13.
distribuídas de forma semelhante nos quatro bairros do estudo, João Paulo, Monte Verde, Saco
Grande e Itacorubi. Estratos sociais com renda de até 3 S.M. estão localizados principalmente nas
acomodações próximas ao maciço montanhoso dos bairros Monte Verde, Saco Grande e Itacorubi,
bem como apenas três manchas populacionais com renda de 10 a 15 S.M. têm destaque no
entroncamento viário dos eixos das SC-401 e SC-404, mais ao norte do bairro João Paulo e outra
maior se concentra nas imediações da Universidade do Estado de Santa Catarina na SC-404. Logo,
considerando os novos investimentos realizados com a dinâmica imobiliária ocorrida nas áreas
analisadas e os dados socioeconômicos da população residente dos bairros, apresenta-se no
decorrer do trabalho o estudo morfológico das duas regiões. O estudo foi concentrado na
identificação das parcelas que margeiam as SC-401 e SC-404, pois são estas as que fazem frente
com os dois eixos definidos. Nesse sentido, foram estudados 117 lotes na SC-401 e 86 na SC-404,
que obtiveram entre o período de 2000 a 2019 o uso e ou a sua ocupação, modificados.
A produção do espaço urbano no Eixo Norte – SC-401
A análise do eixo da SC-401 revela o foco estrutural da via na mobilidade do automóvel, em vias
rápidas e exclusivas para veículos, de caixa larga, duplicada nos dois sentidos. Em alguns pontos
de sua extensão, ela é interligada às ruas estreitas que fazem sua conexão com os bairros
adjacentes. A configuração do eixo respondeu às circunstâncias do sítio frente aos elementos
naturais que o eixo apresenta e a um traçado originário do Século passado, em espinha de peixe,
acompanhando o caminho rural pré-existente.

13

Considerando o salário mínimo de 2010, no valor de R$ 510,00.
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Desconsiderando a ideia de calçada como espaço de vivência, identifica-se a ausência de um
planejamento compatível com a escala do pedestre, pois esta é praticamente inexistente. Somente
em alguns momentos, próximos às áreas com o uso do solo mais consolidado, surgem calçadas e
passarelas para o pedestre fazer a travessia. Formada em seu eixo por amplas parcelas urbanas,
antes mesmo antes da sua duplicação, ocorrida na década de 1990, a rodovia é caracterizada por
um tipo de ocupação “voltada a atrair o fluxo dos balneários: lojas de materiais de construção,
mobiliário, jardinagem, grandes equipamentos de lazer” (REIS, 2012, p. 140). Além destas,
“mantinha-se” e são mantidas até os dias atuais, ao longo de sua extensão, “grandes vazios
urbanos, fruto da estruturação nos Séculos precedentes, da existência de grandes áreas de
preservação ambiental e da especulação imobiliária” (SUGAI, 2015, p. 118).
No período estudado, a SC-401 apresentou um único investimento implantado diretamente na via,
o Centro Administrativo do Estado de Santa Catarina. Somente neste equipamento foram investidos
mais de R$ 20 milhões de reais (R$ 20.467.878,00), em diferentes obras que ocorreram de 2008
até 2017. Foram diversos investimentos destinados à reforma e manutenção do edifício do antigo
Banco do Estado de Santa Catarina (BESC), para que fossem desenvolvidas as adaptações
necessárias às atividades administrativas do Estado.
Em 2002, ocorreu a realização de outros dois investimentos municipais no bairro antes das obras
do Estado, isto é, a construção de uma Creche Modelo, e a execução de calçadas em um trecho da
Rua Virgílio Várzea (antiga estrada geral, paralela a SC-401), em 2007. Ainda no bairro Saco
Grande, mas em um trecho mais central, houve a implementação das obras municipais de
construção de um Centro de Saúde, de uma outra Creche Modelo e de uma Escola Básica para os
moradores do bairro Saco Grande, realizadas em 2000, e de um Centro de Capacitação Profissional
executado em 2002. A localização dos investimentos comunitários na Rodovia Virgílio Várzea e nas
vias adjacentes a ela, demonstram a importância da antiga estrada geral no contexto urbano e na
dinâmica de crescimento das comunidades dos bairros Monte Verde e Saco Grande, inclusive na
área informal.
O uso do solo no entorno imediato ao Centro Administrativo do Estado de Santa Catarina é formado
por 90% de parcelas comerciais e apenas duas institucionais (Mapa 3), com 76% de suas
aprovações estabelecidas a partir de 2008, ano em que iniciaram as obras de instalação do Centro
Administrativo. Todas estas aprovações foram encaminhadas pelo Mercado Imobiliário. Dos 16
projetos aprovados neste trecho, apenas dois foram realizados até 2002. Todas as demais
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modificações de uso do solo ocorreram após a implantação dos investimentos, visto que
praticamente 80% das parcelas foram destinadas ao uso comercial, dois lotes apresentaram o uso
institucional e apenas um residencial (Mapa 2).
No bairro Monte Verde, cinco investimentos municipais foram realizados: ampliação e reforma de
uma creche modelo (2000), pavimentação e drenagem da Servidão Olga Lacerda (ambas em 2004)
e urbanização e revitalização da Praça Osni Ferreira (2004 e 2007). Também foram realizadas a
construção de uma Escola Básica pelo Governo Estadual, em 2014. Aqui, 62% dos projetos
aprovados na via tiveram modificação de uso do solo a partir de 2008, retratando o mesmo ocorrido
nas proximidades do Centro Administrativo, onde 75% das parcelas são comerciais. Há apenas um
lote institucional aprovado em 2006 e outro em 2017, com as obras de implantação do crematório
no Cemitério Jardim da Paz (que possui da mesma forma, o entorno 100% comercial, com
aprovações realizadas todas antes da sua instalação) (Mapa 2). No eixo inicial da via, próximo ao
entroncamento com a SC-404, o bairro Itacorubi com um único investimento educacional realizado
em 2000 (construção de uma Creche Modelo), teve praticamente 80% dos projetos de uso do solo
aprovados nos 10 primeiros anos da análise, isto é, até 2010. Do total de aprovações, 50% foram
destinados ao uso comercial, 35% para o uso institucional e 15% para dois projetos implementados
no Parque Tecnológico Alpha (Mapa 2).

Figura 2. Uso do solo na SC-401 versus investimentos por Secretaria Pública.
Fonte dos dados: SMDU – PMF (2019)
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De forma resumida, dos 117 lotes identificados no eixo da SC-401, 63 deles ou 54% possuem uso
comercial, 7% possuem uso institucional e apenas 2% possuem uso residencial, sendo que 63%
deles foram implantados após 2008, ou seja, quando iniciaram as obras do Centro Administrativo
do Estado. As exceções são encontradas nas parcelas aprovadas até 2010 no bairro Itacorubi, no
qual identifica-se uma maior dependência da dinâmica ocorrida em suas imediações em razão da
proximidade ao Centro e à SC-404. Destes, ainda foram computadas 40 parcelas sem uso na via, o
que representa 34% do percentual total (Mapa 2).
O mercado imobiliário, por meio da atuação do setor privado, construtoras/incorporadoras e das
imobiliárias, foi o agente responsável por 83% da produção do espaço urbano na SC-401, versus
um percentual de 17% referente ao Estado, a partir da atuação das suas diferentes esferas
governamentais com as Fundações e Instituições públicas. Das áreas vazias relativas às 40
parcelas sem uso, a pesquisa identificou que a perspectiva futura de sua ocupação (pela posse dos
terrenos) vem 85% do mercado imobiliário, enquanto 15% pertence ao Estado. Ou seja, seguirá a
tendência do que já foi implementado anteriormente (Mapa 3).

Figura 3. Atuação dos agentes na aprovação dos projetos da SC-401 a partir de 2000.
Fonte dos dados: SMDU – PMF (2019).
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A análise morfológica relativa ao tecido urbano e ao uso do solo mostrou a forte relação existente
entre a forma urbana e os grandes equipamentos que ali se instalam, pois tanto as parcelas originais
quanto as alterações sofridas ao longo do tempo pelos desmembramentos não revelam um padrão
estabelecido na forma dos lotes da SC-401. Diferentes formas e tamanhos compõem os mais
variados tipos de parcela da via, mas sempre com lotes que podem ser considerados de grandes
dimensões. Identifica-se na dinâmica estabelecia a tendência ao desmembramento e não ao
parcelamento do solo. Não há abertura de vias secundárias, de áreas com destinação residencial.
Sempre a relação que predomina é a com a SC, com o uso comercial ou de grandes serviços.
Mais próximo ao Centro e à SC-404, no bairro Itacorubi, o planejamento da década de 1990 previa
Áreas Residenciais Predominantes (ARP) em algumas parcelas, intercaladas com Áreas de
Preservação Permanente (APP) e Áreas de Preservação com Uso Limitado (APL). As ARPs, no
caso, mantinham as grandes áreas das parcelas, com lotes mínimos variando entre 360 e 1.500 m2,
ou seja, conservando, em alguns lotes, as definições das AMS. No planejamento de 2014, por
estarem mais consolidados, os limites de ocupações destas áreas praticamente não sofreram
alterações.
O tratamento da forma urbana no eixo da SC-401 demonstra uma configuração espacial composta
por parcelas edificadas em que o uso comercial é predominante, intercalada em partes por espaços
livres que provocam áreas de maior descontinuidade do tecido edificado, definidos em sua grande
maioria por Áreas de Preservação Permanente e de Uso Limitado, cobertas por vegetação. O uso
institucional ficou reservado ao lote do Centro Administrativo do Estado, basicamente o único
equipamento público implementado na via com funções administrativas do Governo, assim como
outras parcelas institucionais relacionadas à saúde e à educação.
Quanto aos Planos Diretores propostos, percebe-se a clara intenção do planejamento atual em
densificar o eixo, a partir do momento em que reduz praticamente pela metade os parâmetros de
lote e testada mínima das parcelas, e permite uma densidade muito maior, através do acréscimo no
número de pavimentos. Com o incentivo nos índices construtivos, o Estado promove um maior
parcelamento da terra urbana e consequentemente uma maior diversidade de usos, em uma região
em que a oferta de imóveis de posse do mercado imobiliário é bastante forte.
Assim, confere-se ao próprio setor público a atuação na mesma lógica do setor privado,
principalmente ao considerar os recursos relativos à implantação do Centro Administrativo do
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Governo do Estado. Tal como afirma sugai (2015, p. 197), “abriu novas frentes para o capital
imobiliário”, e que com o tempo vai motivando uma maior valorização do lugar, à medida que o
estoque vai baixando.
A produção do espaço urbano no Eixo Leste – SC-404
A SC-404 é marcada por uma via de intensidade mediana de fluxo, com dois sentidos, praticamente
plana, pelo menos no trecho estudado. Em sua extensão, faz a ligação com outras importantes
avenidas dos bairros vizinhos, como a Madre Benvenuta, e em quase toda a sua extensão é
interligada a ruas estreitas que fazem a conexão desta com os bairros circunvizinhos (Córrego
Grande e Santa Mônica). “No Itacorubi, pela SC-404 passam os veículos em direção à Lagoa da
Conceição e ao Leste da Ilha” (REIS, 2012, p. 140). Por estar em uma área de expansão urbana
conurbada com os demais bairros, e pelo intenso uso residencial que apresenta, a via possui
calçadas quase que em sua totalidade. Em alguns trechos, possui também ciclovias conectadas a
uma rede mais ampla.
A via possui uma série de equipamentos públicos implantados, em sua maioria no Século passado,
instalados em amplas parcelas que se intercalam em lotes menores pelo uso residencial e, em
alguns momentos, comerciais.
A partir do Século XXI, a SC-404 possui a implantação de mais de um investimento, que também
totaliza a disponibilidade de mais de R$ 7.800 milhões de reais na região, porém com as suas
localizações distribuídas em diferentes trechos. No entroncamento com a SC-401, encontram-se os
investimentos municipais realizados no Cemitério São Francisco de Assis, estimados em R$ 360 mil
reais e executados nos anos de 2002, 2005, 2006, 2008 e 2013 com as obras de construção do
elevado entre a Avenida da Saudade e Rodovia SC-404, em 2006, executada com um valor superior
a R$ 7 milhões de reais. Ambos, de caráter mais repulsivo, de possível desvalorização (do ponto de
vista do capital) do entorno imediato, enquanto o segundo, viário, com um perfil mais valorizador no
seu entorno próximo, em função das facilidades de acesso e ligações que promove.
No encontro da Avenida Madre Benvenuta com a SC-404, o Governo do Estado promoveu em 2010,
2012 e 2015, as obras de outro equipamento que proporciona valor ao meio que se instala, com a
ampliação do Campus da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), avaliadas em um
valor total de R$ 209 mil reais.
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Além destes apresentados, foram estabelecidos pelo município, nas proximidades da via,
investimentos relacionados à infraestrutura urbana, em obras de execução de canais (2000) para
minimizar problemas decorrentes da acumulação de fortes chuvas e implantação de passarela para
pedestres com alargamento de ponte (2006). O Governo Estadual executou obras de ampliação e
reforma do edifício da EPAGRI (Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa
Catarina) em 2014 e a acessibilidade ao prédio da CIDASC (Companhia Integrada de
Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina), em 2015, e o Governo Federal promoveu em 2008,
as obras de ampliação do sistema de esgotamento sanitário da Bacia Hidrográfica F, avaliada
somente ela, em mais de R$ 20 milhões de reais (Mapa 4).

Figura 4. Uso do solo na SC-404 versus investimentos por Secretaria Pública.
Fonte dos dados: SMDU – PMF (2019).

Na SC-404, foram identificadas 86 aprovações de projeto no período estudado, de 2000 a 2018
(Mapa 4). O uso do solo a partir destas parcelas representa a predominância do uso residencial na
via em um percentual de 52% dos lotes, 21% possuem uso comercial, 6% uso institucional e
somente 2% uso misto (comercial e residencial), 70% das aprovações realizadas após 2007, ou
seja, posteriores ao início das obras de infraestrutura viária do elevado da SC-404. O ano de 2002
foi o que obteve o maior número de aprovações, seguido por 2014, 2013 e 2016. Além destes,
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identificaram-se 16 terrenos que ainda não possuem a sua utilização definida. Estes representam
um percentual de 19% em áreas que ainda não foram edificadas.
O solo no entorno imediato dos principais investimentos realizados diretamente na via, SC-404, foi
destinado a diferentes usos. A região de influência do Cemitério apresenta 50% do uso comercial,
33% institucional e 17% residencial (Mapa 4). Há ainda uma parcela sem uso pertencente ao Estado.
Apenas a parcela residencial foi aprovada antes das melhorias do cemitério, uma parcela
institucional foi aprovada em 2003 e todas as demais aprovações, 66%, foram realizadas a partir de
2006, ou seja, em paralelo aos investimentos realizados no Cemitério, e a partir das obras de
construção do elevado entre a Avenida da Saudade e a SC-404. Os agentes atuantes neste caso
foram o mercado imobiliário em sua grande parte, seguido pelo Estado, com a aprovação de três
projetos nas maiores parcelas disponíveis. Já na do entorno imediato da UDESC, o uso residencial
predomina, e os promotores fundiários e imobiliários (construtoras/incorporadoras) foram os agentes
responsáveis por este processo (Mapa 5). Aqui as aprovações ocorreram concomitantemente à
execução das obras na Universidade, em 2010 e 2015.

Figura 5. Atuação dos agentes na aprovação dos projetos da SC-404 a partir de 2000.
Fonte dos dados: SMDU – PMF (2019).
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Da mesma forma que o ocorrido na SC-401, o principal agente atuante na produção do espaço da
SC-404 (Mapa 5), no Século XXI, foi o mercado imobiliário por meio da atuação do setor privado,
construtoras/incorporadoras e das imobiliárias, com um percentual de 81% de todos os projetos
aprovados. Mas neste eixo o Estado se fez mais presente, com um percentual de 19% da produção
da via, por meio das Fundações e Instituições, Prefeitura Municipal e Governo Estadual.
Dos terrenos sem uso na via, que totalizam 16 parcelas, 50% pertence ao mercado imobiliário e
50% ao Estado (Mapa 5), segundo os dados da Secretaria Municipal da Fazenda (2019). 38% das
parcelas do Estado pertencem à Prefeitura Municipal que possui cinco lotes ainda disponíveis ao
uso no eixo da SC-404 e os proprietários fundiários detêm 44% dos terrenos privados na via.
O estudo morfológico do tecido urbano da SC-404 identificou que não há um padrão constituído na
forma dos lotes, nem pelo uso estabelecido, visto que diferentes formas e tamanhos, os mais
variados possíveis, representam os diversos tipos de uso da região, mas demonstrou a presente
relação entre a forma do lote e o edifício instalado, ou seja, amplas parcelas abrigam grandes
equipamentos implementados.
No estudo dos índices construtivos dos Planos Diretores propostos para a SC-404, percebe-se pelo
planejamento atual, a intenção do Estado na diversidade de usos, quando este reduz pela metade
os parâmetros de lote e testada mínima das parcelas, e a busca pela diminuição na densidade local,
a partir do momento em que permite a construção da metade do número de pavimentos da via.
Com o mesmo percentual de estoque de imóveis na via que o mercado imobiliário, ou seja, com
posse de 50% dos lotes ainda disponíveis ao uso na via, o Estado assume na SC-404, um importante
papel como garantidor do direito à cidade, quando da destinação de uso dessas áreas. São terrenos
com grandes dimensões, de 1 mil, 3 mil e quase 7 mil m2 que possuem geometrias difíceis de se
trabalhar, mas alguns com testadas generosas para a via. Essas áreas poderiam ser perfeitamente
utilizadas para a implantação de equipamentos de lazer para o bairro, ou outro que atendesse ao
uso residencial predominante no eixo e suas adjacências.
Os dados demonstram que, pela concentração de investimentos na SC-404, houve um processo de
valorização do lugar, muito maior que o ocorrido na SC-401. Tanto a via, SC-404, quanto o próprio
bairro Itacorubi possuem uma forte articulação e proximidade com as áreas mais centrais e
consolidadas da Ilha que abrigam a população de maior renda média do município. Além disso,
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como descrito anteriormente, a via foi alvo de uma série de investimentos públicos já em décadas
anteriores ao estudo aqui apresentado. Essa significativa quantidade de obras e de valor investido
na região, seja no Século passado, seja no Século atual, caracteriza uma forma de investimento
circular, ou seja, o Estado investe onde já há mais renda populacional. E quanto mais o Estado
investe, maior é a valorização da terra e a concentração de renda neste mesmo local. Com isso,
tem-se um círculo vicioso que envolve investimento, valorização do lugar e concentração de renda.
Considerações finais
Os resultados encontrados por meio do estudo possibilitaram compreender como os reflexos da
ação do Estado promoveram a construção do espaço urbano de Florianópolis/SC a partir da
implantação de seus investimentos públicos. Com o reconhecimento do território (por intermédio da
dinâmica urbana), da identificação dos elementos morfológicos e do uso do solo, foi possível verificar
como ocorreram as transformações e os processos de crescimento da forma urbana da Ilha, com
base no reflexo da atuação do Estado, em um espaço produzido por um conjunto de agentes e
outras variáveis (como localização, renda e uso do solo) que interferem em tal processo.
No estudo morfológico em um curto período de tempo (se considerarmos a média de estudos das
cidades), verifica-se que nem sempre é possível que sejam identificadas alterações profundas na
forma urbana, como é o caso do sistema viário do município, que neste período não expôs
mudanças. Mas mesmo assim, a pesquisa demonstrou que tanto aspectos de localização quanto
do uso do solo foram os que sofreram maiores impactos na forma urbana quando da implantação
dos investimentos em determinado lugar.
A pesquisa aprofunda os estudos em duas realidades urbanas onde o traçado foi definido quase
que integralmente em períodos anteriores àquele definido pela pesquisa, e, portanto, constata que
as alterações aconteceram tão somente em variáveis de caráter local, no parcelamento e nas
modificações de usos do solo. Por ser o traçado, a variável formal que participa diretamente da
definição dos distintos lugares da estrutura urbana, encontra-se nele, alterações para muito além do
seu entorno imediato.
Mas é importante esclarecer que os eixos analisados resultam de investimentos públicos realizados
no período anterior a pesquisa, principalmente pela conexão que estas realizam com as demais
regiões da Ilha. Ambas SCs possuíram no Século XX, a implantação de uma série de investimentos,
de diferentes tipos e escalas, que definiram não somente a acessibilidade dessas áreas, como as
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condições de localização destas áreas no contexto do tecido urbano. Por isso, no estudo aqui
realizado essas rodovias não apresentaram profundas alterações em sua estrutura urbana. Os
investimentos públicos nestes sistemas viários restringiram-se basicamente ao melhoramento das
vias.
É relevante destacar também, a semelhança quanto ao desenho e dinâmica urbana dos dois perfis
analisados. Ambas rodovias não tiveram diretamente no seu eixo, o maior volume de investimentos
realizados no período estudado. Os investimentos se distribuíram, principalmente se considerarmos
os municipais, nas estradas gerais ou em áreas próximas destas que tiveram por sua vez
importantes transformações, inclusive nas áreas informais. São nessas estradas e nas suas
ramificações que há a concentração da população residencial destes lugares.
Mesmo assim, a pesquisa demonstrou que tanto os aspectos de localização quanto do uso do solo
foram os que sofreram mais impactos na forma urbana no tocante à implantação dos investimentos
em determinado lugar. Essas alterações ocorreram tão somente em escalas locais, em especial na
tipologia das edificações, adensamento construtivo, mudança de usos do solo e, em escala bem
menor, no parcelamento da terra. Dos aspectos da forma que impactaram o tecido urbano, foram
identificados os fatores relativos ao desmembramento das parcelas existentes nos Eixos estudados,
que apresentaram maior conexão acerca das implantações dos investimentos realizados na SC404.
A pesquisa estabeleceu ainda o entendimento do uso do solo relacionado ao ano de implantação.
Identificou-se que, independentemente do tipo de investimento praticado pelo Estado, após a sua
implantação, ocorreram grande parte das novas aprovações de projetos nos dois eixos estudados.
As alterações foram promovidas basicamente pelo Mercado Imobiliário, no caso da SC-401 tanto
pelo Mercado Imobiliário quanto pelo Estado na SC-404. Além de permitir a reflexão sobre o próprio
processo de planejamento, foram constatadas as interfaces entre as diferentes esferas de
intervenção no espaço da cidade em que o Mercado Imobiliário, pela posse das terras, é o principal
agente produtor, exercendo o maior controle de desenvolvimento destas áreas, principalmente pelo
o que foi identificado na SC-401. Aqui, o Estado passa a atuar na lógica do Mercado Imobiliário.
O eixo da SC-404, caracterizado já no Século anterior como local de implantação de equipamentos
institucionais, apresentou no estudo o mesmo cenário, em que a localização e a atração do uso
público, em um município muito pulverizado, reflete na valorização do valor final da propriedade.
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Essa valorização é reflexo direto da acessibilidade e localização que este lugar adquiriu no contexto
da cidade. Nesse sentido, afirma-se que a atuação dos agentes públicos se reflete diretamente na
produção do espaço urbano, a partir do momento que sua localização promove alterações na
estrutura morfológica da cidade, modificando a forma física do tecido urbano e do uso do solo que
a moldam/transformam. Esses componentes da forma urbana não são apenas resultados dos
processos sociais, são também condição para que esses processos sociais se implantem. Por fim,
ao investir, o Estado altera estruturas morfológicas existentes e estas, quando implementadas,
reforçam a articulação entre agentes do mercado imobiliário e Estado na valorização da terra e
direcionamento do crescimento urbano.
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Introdução
Apesar do poder público ser agente determinante na produção e configuração morfológica do
sistema de espaços livres no cenário brasileiro, seja por ação direta através da criação e gestão de
espaços livres públicos de circulação, conservação e recreação, ou indireta, em função das
regulações derivadas de legislações (MACEDO, 2012), as políticas públicas pouco discorrem sobre
as relações entre o sistema da espaços livres e a forma urbana nas legislações urbanísticas, criando
cenários que reforçam a necessidade de qualificação da forma urbana e especialmente dos espaços
livres como meio para promoção da vitalidade urbana (MACEDO, 2018). O espaço livre público,
sobretudo o de uso coletivo, é por excelência o ambiente que potencializa a vida pública,
caracterizando-se como o lugar das trocas e interações sociais, cenário propício para as
manifestações culturais e cotidianas de uma sociedade. Portanto, a qualificação dos espaços livres
públicos potencializa seu uso e apropriação, bem como favorece o desenvolvimento da vida pública
e uma dimensão de comunicação mais intensa e rica (QUEIROGA, 2012).
Neste artigo, a vitalidade urbana é entendida a partir das constatações teórico-conceituais
desenvolvidas por Jane Jacobs a partir da observação das práticas cotidianas de cidades norteamericanas, em sua obra célebre Morte e Vida das Grandes Cidades, publicada em 1961 e que
segue influenciando as teorias urbanas, até os dias atuais. Assim, interpreta-se a vitalidade urbana
como o conjunto de princípios que fundamentam o bom comportamento as cidades, que valoriza a
multiplicidade de experiências decorrentes da vida cotidiana a fim de promover um uso público
intenso dos espaços livres públicos, garantindo a diversidade tanto de pessoas quanto de horários
e motivações ao uso, a sensação de segurança necessária para essa copresença, e as condições
geradoras de diversidade que associam aspectos de forma urbana ao desempenho econômico que
possibilita o florescimento desse ecossistema urbano: usos principais combinados, presença de
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quadras curtas, presença de prédios antigos que sejam economicamente acessíveis e necessidade
de concentração de pessoas pela densidade habitacional (JACOBS, 2011). Portanto, o conceito de
vitalidade urbana se aproxima da ideia de “urbanidade como a qualidade essencial do espaço
urbano” (OLIVA, FONSECA, 2011) e de uma de vida pública rica.
O artigo busca investigar como a vitalidade urbana é abordada pelas legislações urbanas de cidades
médias brasileiras, a partir do estudo de caso três cidades, identificando se estas leis incorporam
aspectos incentivadores da vida pública e analisando comparativamente os padrões espaciais
resultantes dos instrumentos de controle urbano em áreas de centralidade. Para isso, propõem-se
uma leitura sistêmica dos planos diretores e leis de parcelamento, uso e ocupação do solo, a fim de
verificar se a atuação do poder público, enquanto agente produtor direto e indireto dos espaços
livres públicos, define aspectos e ações concretas para a produção de “espaços públicos vivos e
bem utilizados” (JACOBS, 2011, p. 153).
Esta análise é focada no recorte das áreas de centralidade das cidades de Maringá - Paraná, São
José dos Campos – São Paulo e Uberlândia – Minas Gerais, que se caracterizam como centros
urbanos de referência no interior dos respectivos Estados, apresentando alta concentração de
atividades e influência intermediária em termos regionais na rede brasileira (IBGE, 2020). A eleição
das cidades médias, como recorte da pesquisa, parte da importância exercida por essa categoria
na rede urbana nacional tento em vista seu papel articulador entre os centros locais de menor
hierarquia e as metrópoles. Também se relaciona as potencialidades de qualificação do sistema de
espaços livres e das políticas públicas desse grupo de cidades que possuem processos de produção
do espaço com dinâmicas menos complexas que as observados nas metrópoles, mas ainda
suficientemente embutidas da urbanidade necessária para discussão do tema. Portanto, o estudo
da legislação urbanística desse grupo de cidades possibilita a ampliação da compreensão sobre o
quadro nacional da política urbana e permite a comparação entre algumas dessas especificidades
de processos locais.
Para embasar esta análise comparativa realizou-se a leitura sistêmica dos planos diretores e leis de
zoneamento, em suas versões consolidadas, dos três municípios estudados conforme Quadro 1.
Os três municípios apresentam legislações urbanísticas elaboradas após o Estatuto da Cidade14
(BRASIL, 2001), tendo incorporado as diretrizes e instrumentos urbanísticos contidos na Lei Federal.

Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001. Regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e
dá outras providências.
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Zoneamento

Plano
Diretor

MARINGÁ
Plano Diretor do Município de
Maringá
Lei Complementar nº 632/2006
Promulgação: 2006
Lei de Uso e Ocupação do Solo
no Município de Maringá
Lei Complementar nº 888/2011
Promulgação: 2011

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Plano Diretor de Desenvolvimento
Integrado do Município de São
José dos Campos
Lei Complementar nº 612/2018
Promulgação: 2018
Lei de parcelamento, uso e
ocupação do solo do Município de
São José dos Campos
Lei Complementar nº 623/2019
Promulgação: 2019

UBERLÂNDIA
Plano Diretor do Município de
Uberlândia
Lei Complementar nº432/2006
Promulgação: 2006
Lei de Zoneamento do Uso e
Ocupação do Solo do Município
de Uberlândia
Lei Complementar nº 525/2011
Promulgação: 2011

Tabela 1. Legislações urbanísticas dos estudos de caso utilizadas na análise comparativa.
Fonte: Autores, 2021.

A fim de confrontar o discurso legal com a prática construída, utiliza-se a base de dados
georreferenciada e os estudos sobre forma urbana desenvolvidos, desde 2007, pelo do Laboratório
de Pesquisa Quadro do Paisagismo no Brasil da Faculdade de Arquitetura da Universidade de São
Paulo (QUAPÁ – FAU USP), em especial o mapeamento dos espaços livres públicos e da volumetria
construída, recuos e arborização intraquadra (MACEDO, 2018). Desta forma, procura-se
compreender a lógica dos processos que produzem a forma urbana e influenciam diretamente a
qualidade da vida pública dos espaços livres públicos, permitindo a extrapolação do resultado para
o contexto nacional de cidades médias brasileiras.
Ideologia do pensar as cidades no Brasil
Ao pensarmos nas legislações urbanísticas pós redemocratização brasileira, especialmente nos
planos diretores e leis de uso e ocupação do solo, temos uma expressão clara da racionalidade
sistêmica agindo no intuito de realizar um ordenamento territorial das cidades. O planejamento
urbano, apesar de suas evoluções e tentativas de se tornar mais colaborativo e participativo, ainda
tem seu principal alicerce no pensamento técnico. Estes marcos legais costumam olhar para a
cidade do ponto de vista funcional e cartesiano, aplicando um pensamento empírico-analítico que
se propõe a identificar, decompor, analisar e propor uma solução a um determinado problema.
Apesar de estar embrulhado numa ideia de modernidade e estratégia, advindas desta racionalidade
instrumental, os planos diretores têm representado muito mais um discurso ideológico do que uma
efetiva ação concreta do Estado no território. Ao organizar uma historiografia do planejamento
urbano brasileiro, Villaça (1999) demonstra como a ação de planejamento, e consequentemente os
planos em si, se afastaram da esfera da prática para operar em uma esfera intelectual. Ele também
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ilustra como o planejamento urbano foi utilizado como uma ferramenta de reprodução e garantia dos
interesses da burguesia sobre as cidades, apesar de suas remodelações ao longo do tempo.
Pouco a pouco os planos urbanos substituíram seu enfoque projetual por uma abordagem analítica
a fim de produzir diagnósticos técnicos multidisciplinares que orientassem o enfrentamento dos
problemas urbanos. As propostas de intervenção e desenho urbano dão lugar a amplos estudos
multifatoriais elaborados fora da administração pública por especialistas e cujas complexidades
reduziram a capacidade de aplicação. Esses super planos, por sua vez, tem seu conteúdo
enxugado à exaustão e são sucedidos por simplificados planos de políticas, que apresentam
princípios e diretrizes que deveriam guiar a elaboração de outros regramentos com real atuação nas
cidades. São planos de ideias, representam apenas o discurso do Estado.
Mesmo que o recorte temporal de estudo por Villaça (1999) seja anterior ao Estatuto da Cidade, os
Planos Diretores que vemos hoje ainda carregam características desse tecnicismo e se mantém na
esfera da ideologia. Não é à toa que seja tão comum notar um descompasso entre o discurso dos
planos à prática presente nas cidades.
Análise Comparativa dos casos: a presença (ou não) da urbanidade nas legislações
urbanísticas
A urbanidade pode ser compreendida como o ideal máximo do fenômeno urbano, ou seja, uma
busca pela maior diversidade na menor distância, a fim de gerar a maior densidade de interações
sociais. Considerando essa abordagem, a partir de uma análise de discurso direta a ideia de
urbanidade não é central nas legislações estudadas, ainda que seja possível identificar a presença
diluída de alguns elementos que colaborem para essa vitalidade. Os princípios e temas norteadores
dos três Plano Diretores dão mais enfoque à sustentabilidade e meio ambiente, a função social da
cidade e propriedade, e a promoção de inclusão social. A prevalência destes temas não é
surpreendente e se relacionam em parte às questões que têm maior impacto e são amplamente
debatidas na esfera pública, bem como aquelas que apresentam um conjunto estruturado de
instrumentos legais que facilitam sua incorporação nos planos diretores.
A questão ambiental é um exemplo significativo pois demonstra a necessidade de articulação destas
diferentes esferas. Nas três cidades estudadas ela é bastante desenvolvida nas legislações que
procuram delimitar as áreas de proteção e conservação a fim de compatibilizar a ocupação do
território com as fragilidades ambientais locais. Nesse sentido, chama a atenção, nos casos, a
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tentativa de articulação de um Sistema de Espaços Livres que integre os espaços de proteção de
várzeas de rios e prestação de serviços ambientais com aqueles destinados à apropriação pela
população, Figura 1. Deste modo, percebe-se uma tendência de agregar às macro diretrizes
ambientais outras estratégias de qualificação da paisagem urbana, como a valorização dos espaços
públicos, a proposição ou requalificação de parques e praças, a ampliação da arborização urbana e
incrementos de áreas verdes.

Figura 1. Mapa de zoneamento do Município de Uberlândia.
Fonte: Uberlândia, 2011.

Dando enfoque às diretrizes que versam especificamente sobre o ordenamento territorial, um
aspecto central para o desenvolvimento da urbanidade é a compacidade do tecido urbano. Entre os
casos é possível distinguir nas legislações alguns descompassos entre os discursos presentes nos
planos diretores e aqueles efetivados enquanto regramentos a serem seguidos no zoneamento. O
principal conflito se dá em relação ao melhor aproveitamento da infraestrutura urbana a fim de evitar
a subutilização de vazios urbanos e efetivar a aplicação de instrumentos de cumprimento da função
social da propriedade, como o parcelamento, edificação ou utilização compulsória e a cobrança de
imposto predial e territorial urbano (IPTU) progressivo no tempo. Enquanto os planos diretores
procuram detalhar estes instrumentos, os zonamentos tendem a restringir sua aplicabilidade. Como
resultado têm-se uma expansão desnecessária da mancha urbanizada, motivada por processos de
segregação socioespaciais das rendas mais baixas para as periferias com menor infraestrutura, e
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das classes de maior renda para os loteamentos fechados e condomínios horizontais localizados
tanto no miolo da macha urbana como nas áreas periurbanos.
Aliado a isto, nota-se um cenário de ocupação territorial com baixas densidades populacionais
médias, e a pouca incorporação deste conceito como um índice a ser regulamentado pelas
legislações. Em geral, utiliza-se a densidade construtiva como parâmetro de adensamento sem que
ela esteja acompanhada de mecanismos que garantam o incremento populacional nas áreas. Assim,
mesmo que regiões mais centrais tenham uma maior verticalização e adensamento construtivo elas
não são necessariamente mais densas do ponto de vista habitacional.
A partir deste contexto, as diretrizes para fortalecimento de centralidades em suas diferentes
escalas, regional, municipal e local, ganham ainda mais relevância, uma vez que essas áreas
passam a polarizar a oferta de equipamentos e serviços urbanos e também de vida pública. As
legislações dos três municípios estudados incluem o desenvolvimento de múltiplas centralidades
como um aspecto importante das políticas de ordenamento territorial e desenvolvimento econômico.
Assim, além da incorporação de diretrizes específicas para os centros principais, como a
consolidação da diversidade de usos e melhoria de mobilidade urbana, também são propostos eixos
de centralidade ao longo de vias estruturantes do território a fim de articular as diversas áreas com
expressão de centralidade localizadas nos bairros com maior caráter residencial. A identificação das
áreas e eixos de centralidade pode ser vista nas Figuras 1, 2 e 3. A mistura de usos é mais frequente
nestas zonas de centralidade, garantindo a combinação dos usos principais tão defendida por
Jacobs (2011). Entretanto para os três casos o tipo residencial predominante junto aos centros
principais está ligado à população de maior renda, sendo que essa combinação de usos diminui à
medida que se observa os eixos de centralidade nos bairros mais periféricos.
Outro fator importante para compreender a transformação na paisagem dessas cidades médias,
consiste na criação de novos centros vinculados a grandes equipamentos de influência regional
como shoppings centers, grandes hipermercados e lojas de redes varejistas. Essas áreas têm em
comum uma localização próxima às rodovias de acesso às cidades e se caracterizam como
ocupações em grandes glebas com edificações de grande porte que possuem pouca interface para
a rua. Assim, por mais que representem polos de centralidade regionais, essas áreas não colaboram
efetivamente para uma ampliação da vitalidade urbana uma vez que criam diversas barreiras para
fruição pública, permeabilidade visual e conectividade do tecido urbano.
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Figura 2. Mapa de zoneamento do Município de São José dos Campos.
Fonte: São José dos Campos, 2019.

Considerando a forma como são estruturadas as lesgislações urbanísticas análisadas, nota-se uma
limitação de ação frente aos parâmetros urbanísticos adotados como os coeficientes de
aproveitamento, taxa de ocupação, gabaritos, recuos e dimensões mínimas do lote e máxima das
quadras, e dimensionamento viário. Estes instrumentos têm se mostrado insuficientes quanto ao
projeto do espaço livre público, que precisariam ser pensados de modo sistêmico a partir de
instrumentos que buscassem dar mair enfoque na irterface entre espaço privado e público.

187

Figura 3. Mapa de macrozoneamento do Município de Maringá.
Fonte: Maringá, 2006.

A urbanidade pode assumir papel central nesse pensar coletivo de uma visão de cidade, a regulação
da forma urbana descolada de suas lógicas e práticas sociais precisa dar lugar a uma perspectiva
da espacialidade. É preciso mergulhar nas cidades em busca de ações que possam ser dar origem
a um programa para reconstruir a urbanidade. A busca por uma cidade com mais urbanidade
também está no plano político. Uma vez que a política é um estruturador social criado para gerir as
cidades, é fundamental estabelecer uma governança capaz de produzir e gerir, de modo autônomo,
as formas da cidade e suas funções socias, culturais e econômicas, para que a população urbana
desfrute do modo de vida e da postura filosófica representado pelo ideal de urbanidade.
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Introdução
O município de Colatina (Figura 1) localiza-se na região noroeste do estado do Espírito Santo, Vale
do Rio Doce, a 135 km da capital Vitória, Brasil. Atualmente, segundo o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE, 2020), a população estimada é de 123.400 mil habitantes. Logo, pode
ser considerada uma das principais cidades do estado, se destacando em setores como a indústria,
a educação e a saúde.

Figura 1. Localização do município de Colatina.
Fonte: Figura das autoras com dados de Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e Sistema
Integrado de Bases Geoespaciais do Estado do Espírito Santo (Geobases).
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De acordo com as Memórias do Presidente da Província Francisco Alberto Rubim (1840), a
povoação da região do Vale do Rio Doce, só foi incentivada pela coroa portuguesa no início do
século XIX. Devido a sua ligação com a província de Minas Gerais, a ocupação do vale foi proibida
para proteger a região aurífera.
A navegação a vapor no rio Doce também foi ambicionada, por vários governantes no decorrer do
século XIX, para povoar a região. Muitas tentativas de navegação foram frustradas, devido à
dificuldade de se transpor a barra do rio e dos longos períodos de seca, que dificultavam a
navegação, “a impraticabilidade do rio Doce às embarcações mesmo de calado regular não fora
reconhecida pelos que vinham estudando o assunto” (Oliveira, 2008, 386). Outras dificuldades para
o povoamento da região foram descritas pelo Imperador D. Pedro II, durante uma visita ao Espírito
Santo em 1860, como “o perigo dos botocudos [...] o pavor da febre tremedeira e a sensação de
isolamento naquela selva, distante catorze léguas de Vitória” (Rocha 2008, 189).
Somente no segundo quartel do século XIX, com a chegada de imigrantes italianos na região
serrana do estado é que a ocupação da área foi impulsionada, quando posteriormente, os imigrantes
de deslocaram em direção ao rio Doce. Foi nesse momento que começou a ocupação de Colatina.
No entanto, apenas no final do século XIX, com a exploração da madeira e o início do cultivo do
café, que esta ocupação foi efetivada (Petrone, 2004). A partir do século XX, a então Vila de Colatina
se consolidou, através da chegada da Estrada de Ferro Vitória-Minas (EFVM). Com a ferrovia, o
escoamento de mercadorias e o transporte de pessoas tanto à capital Vitória quanto à Minas Gerais
foi facilitado.
Segundo Teixeira (1974), Colatina cresceu desordenadamente, sem planejamento urbanístico. Esse
desenvolvimento, motivado pela ferrovia, influenciou a morfologia urbana e a paisagem do centro
da cidade, pois além dos trilhos surgiram obras significativas consideradas como patrimônio histórico
do município. Atualmente, as edificações provenientes da EFVM, formam um conjunto ferroviário
onde a localidade em que estão inseridas se tornou um espaço de uso público, resultante de
diversas transformações urbanas.
O presente trabalho tem como objetivo analisar o contexto entre o conjunto ferroviário e a evolução
urbana da cidade e discutir a atual situação dessas edificações junto ao seu entorno, considerando
o processo de ocupação e transformação da paisagem urbana.
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Partindo disso, fez-se um recorte territorial do espaço urbano ligado ao conjunto ferroviário, um
estudo temporal do início do século XX até a contemporaneidade. Investigou-se como se deu o
desenvolvimento urbano diante da ferrovia e as características do seu entorno. Consequentemente,
foi possível observar as características do espaço público próximo ao conjunto e sua interferência
nas relações de consciência patrimonial, na preservação dos elementos edificados, formas de uso
e apropriação. Pois, discutir o contexto urbano em que o patrimônio se inclui é imprescindível para
a valorização social, material, cultural e econômica, possibilitando a compreensão da forma da
cidade e o nascimento de novas propostas urbanas oriundas de fatores históricos e de elementos
construídos.
Patrimônio ferroviário
No que tange às discussões sobre patrimônio, Choay diz que desde suas origens a palavra esteve
ligada às “estruturas familiares, econômicas e jurídicas de uma sociedade estável e bem enraizada
no espaço e no tempo” (2006, 11), e que aos poucos foi requalificada por outros adjetivos. Para a
autora, por ‘patrimônio histórico’ entende-se um bem destinado ao usufruto de uma comunidade que
se ampliou a dimensões planetárias, obras e obras-primas das belas-artes aplicadas, trabalhos e
produtos de todos os saberes.
Segundo Poulot (2009), o sentido legal de Patrimônio teve início no século XIX, com as legislações
nacionais, assumindo uma postura em nome do povo, que seria o destinatário e o responsável por
essa herança. O autor destaca o papel da França na elaboração progressiva dos valores
patrimoniais, e que esta construção se efetuou em datas diversas nos demais países europeus,
sendo que no final do século XIX, a literatura do patrimônio se confundia com denúncias de perdas
e destruições de edifícios históricos.
Logo, em sua concepção inicial, o patrimônio cumpria funções simbólicas como reforçar a noção de
cidadania, através de bens que não eram de exclusiva posse privada. Assim que identificados, estes
bens chamados de patrimônio, contribuíam para tornar visível o conceito de nação, e serviam como
provas materiais da versão oficial da história nacional, ajudando a construir o mito de origem da
nação (Fonseca, 2017).
As discussões levantadas durante o século XIX iniciaram o debate no campo da preservação do
patrimônio, e entende-se que esse primeiro momento foi de extrema importância para a construção
do pensamento sobre a preservação do patrimônio. Porém, é a partir do século XX que ocorre o
alargamento dos debates e uma ruptura com a ideia inicial.
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Além da transformação no que diz respeito à valorização dos monumentos e do contexto em que se
insere, o século XX também apresentou uma mudança no tipo de patrimônio a ser valorado. De
acordo com Fonseca (2017), nesse momento foram introduzidas as produções de grupos que antes
eram ‘esquecidos’, como os operários, camponeses, imigrantes e outros. A estes se acrescentam
os produtos da era industrial e remanescentes do mundo rural.
Assim, se antigamente a noção de patrimônio histórico e artístico nacional ocorreu no âmbito da
formação dos Estados-nações, atualmente, o conceito de patrimônio cultural indica sua inserção em
um contexto mais amplo, que é o das comunidades locais (Fonseca, 2017). Outro fato que contribuiu
para a proteção do patrimônio foi a organização de instituições ao redor do mundo, como a
Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) em 1946; o
Conselho Internacional de Monumentos e Sítios (ICOMOS) em 1964; e de grande importância para
este trabalho, o Comitê Internacional para a Conservação do Patrimônio Industrial (TICCIH), em
1973.
O patrimônio industrial demorou a ser alvo de políticas de preservação. Pensando nessa
problemática, o TICCIH, órgão consultor do ICOMOS, elaborou no ano de 2003, a Carta de Nizhny
Tagil sobre o Patrimônio Industrial. O documento ressalta a importância dos vestígios que
testemunharam mudanças nos processos de fabricação de objetos da vida cotidiana. Entende que
estas mudanças foram responsáveis por evoluções sociais, técnicas e econômicas, que marcaram
grande parte da humanidade, e que as evidências destas mudanças apresentam um valor universal
que deve ser estudado, reconhecido e conservado. Segundo a Carta de Nizhny Tagil (2003):
O patrimônio industrial compreende os vestígios da cultura industrial que
possuem valor histórico, tecnológico, social, arquitetônico ou científico. Estes
vestígios englobam edifícios e maquinaria, oficinas, fábricas, minas e locais de
processamento e de refinação, entrepostos e armazéns, centros de produção,
transmissão e utilização de energia, meios de transporte e todas as suas
estruturas e infraestruturas, assim como os locais onde se desenvolveram
atividades sociais relacionadas com a indústria, tais como habitações, locais
de culto ou de educação.

Segundo a Carta, a proteção do patrimônio industrial se justifica pelo seu valor universal como
testemunho de atividades que tiveram e ainda têm consequências históricas. Além de ser revestido
de um valor social, é parte importante de um sentimento de identidade. Essa ideia é reforçada e
alargada pela Carta de Sevilha a qual considera que “(...) infraestruturas históricas devem ser
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conservadas não apenas por seu intrínseco valor histórico, mas também por seu valor contínuo a
serviço da cidadania, território e paisagem” (2018, 33).
No Brasil, a arquitetura ferroviária, junto aos engenhos de açúcar e às fazendas de café, constitui
parcela fundamental do patrimônio agroindustrial. Além da linha férrea, estações de passageiros e
carga, armazéns destinados ao armazenamento de produtos, e oficinas para manutenção do
conjunto, em muitos casos fazia-se necessário grandes obras de engenharia como pontes, viadutos
e túneis. Com a decadência do transporte ferroviário, grande parte das construções referentes à
arquitetura ferroviária foi degradada.
De acordo com a Portaria nº 407, de 21 de dezembro de 2010, entende-se por Patrimônio Cultural
Ferroviário os bens móveis, tais como materiais rodantes, peças, arquivos, livros etc., e os bens
imóveis como pátios, estações, oficinas, entre outros, os quais em conjunto ou separadamente
sejam de valor artístico, histórico e cultural. No documento, está especificado que esses bens são
de responsabilidade do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e, os itens que
forem inscritos na Lista do Patrimônio Cultural Ferroviário devem gozar de proteção a fim de que
sejam evitados sua degradação e desaparecimento.
Embora existam jurisdições que protejam a memória ferroviária, nota-se que no Brasil esse nicho
encontra-se muitas vezes relegado ao esquecimento, mostrando-se em avançado estado de
degradação.

O urbano como instrumento de preservação
Com o estudo da forma urbana, dos elementos construídos e das práticas sociais a ela associadas,
pode-se compreender as transformações, a história e os processos de ocupação de uma cidade.
Em virtude da integração do patrimônio edificado e o ambiente urbano, o conceito de conservação
integrada fez-se necessário, trazendo novas perspectivas no desenvolvimento de áreas urbanas
consolidadas que possuem significado cultural.
De acordo com Castriota (2009) a conservação integrada refere-se a ideia da manutenção do bem
no seu estado original, transpassando para a conservação de suas características, junto a
viabilidade de sua mudança e gestão. Esse conceito inicia-se na década de 1970, com a inserção
do pensamento urbano progressista e da experiência da requalificação do centro histórico da cidade
de Bolonha, na Itália, sendo sua metodologia aplicada, também, em outros países (Zancheti, 2011).
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Em outubro de 1975, no congresso do Patrimônio Arquitetônico Europeu a Declaração de Amsterdã
firmou diretrizes deste conceito, transformando a noção de Patrimônio Cultural restrito à análise de
conservação, restauração e manutenção para um entendimento mais extensivo, ou seja, o
planejamento físico-territorial, novas propostas de uso e ocupação, gestão e desenvolvimento
sustentável.
A carta tem o intuito de incluir o planejamento urbano e regional aos princípios de proteção e
conservação do patrimônio, estimulando a participação de atores sociais, iniciativa privada e de
políticas públicas (Riscado, 2018). Isto significa que as práticas de proteção ao patrimônio edificado
se estenderiam ao seu entorno, promovendo o reconhecimento, o avanço econômico, a participação
social e a possível recuperação de locais negligenciados por problemas de abandono e
descaracterização das edificações.
Castriota reuniu, resumidamente, a partir da Carta de Amsterdã (1975), os princípios da
conservação integrada em:
O patrimônio arquitetônico é composto de todos os edifícios e conjuntos
urbanos que apresentem interesse histórico ou cultural;
O patrimônio é uma riqueza social; portanto, de responsabilidade coletiva;
A conservação deve ser o objetivo principal da planificação urbana e territorial;
As municipalidades são as principais responsáveis pela conservação;
A recuperação de áreas urbanas degradadas deve ser realizada sem
modificações substanciais da composição social dos residentes nas áreas
reabilitadas;
A conservação integrada deve ser calcada em medidas legislativas e
administrativas eficazes (Castriota, 2009, 221).

Diante dos princípios abordados pelo autor, observa-se que houve uma transformação do conceito
de patrimônio, pois o elemento arquitetônico edificado “deixa de abranger somente a sua
materialidade e se amplia para toda a sua ambiência, isto é, para o território, para a cultura, para as
pessoas, para os detalhes externos e internos” (Brambati, 2014, 14). Além disso, observa-se a
relevância na aplicação de leis e nos planos urbanísticos para a preservação do patrimônio e seu
entorno. Cabe ressaltar, que esse entorno está relacionado à paisagem urbana, resultante de
constantes transformações e, assim como o patrimônio, traduzem os processos temporais e
espaciais do passado, presente e, muitas vezes, futuros.
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Na década de 1970 com os processos de industrialização e o crescimento desacelerado das
cidades, observou-se, no Brasil, problemas em seus espaços urbanos de valor histórico, derivados
da supervalorização do solo, especulação imobiliária, investimentos de interesse turísticos e o
afastamento de agentes sociais e legais na intervenção desses espaços (Riscado, 2018).
Desde então, tornou-se urgente avaliar a influência de tais adversidades na proteção e na
integridade dos bens tombados e de seus entornos. Assim, o IPHAN, na sua atuação no
cumprimento da preservação do Patrimônio Cultural do Brasil introduziu atos administrativos para
assegurar o entorno nas práticas de preservação desses espaços, “porém o uso das portarias
evidenciou-se uma solução pouco eficiente por ser passível de substituição ou anulação” (Riscado
2018, 67). Aspectos que enfraquecem a consolidação da aplicabilidade da conservação integrada
em diversas cidades brasileiras.

O conjunto ferroviário de Colatina e seu entorno
De acordo com Ceciliano Abel de Almeida, um dos engenheiros responsáveis pela construção da
estrada de ferro, em 1905 foram inauguradas as estações de Fundão, Pendanga, Lauro Müller e
João Neiva. No ano de 1906, inauguraram as estações de Acioli, Baunilha e Colatina, e em 1907 a
de Baixo Guandu (Almeida, 1978). Tendo início em 1903, a construção da Estrada de Ferro Vitória
a Minas se estendeu até 1914, quando precisou ser interrompida por falta de investimentos
estrangeiros em decorrência da Primeira Guerra Mundial. Os trabalhos foram retomados em 1922,
sendo concluído em 1943 (Teixeira, 2013).
Nas primeiras décadas do século XX, após a inauguração das estações da EFVM, observou-se nos
Relatórios de Governo novos objetivos para desenvolver o vale. No governo de Florentino Avidos
(1924-1928), os esforços foram para abrir vias de comunicação com a margem norte do rio Doce.
Para isso, iniciou a construção da ponte sobre o rio Doce, inaugurada em 1928 com o intuito de se
construir uma nova estrada de ferro. Com o fim do governo de Avidos, assumiu Aristeu Borges de
Aguiar (1928-1930), que mudou a ideia do seu antecessor e empreendeu a construção de estradas
para automóveis (Aguiar, 1929).
No passado, a EFVM foi importante para a configuração urbana de Colatina, considerando que os
trilhos da ferrovia cortaram a área urbana até a década de 1970. Após a retirada dos trilhos, o eixo
comercial que se desenvolveu ao longo da ferrovia, no centro da cidade, se consolidou, sendo hoje
a Avenida Getúlio Vargas. Com a chegada da EFVM Colatina sofreu diversas transformações, sendo
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elas econômicas, sociais e ambientais; refletidas nas características urbanas do município.
Acompanhado a esse aspecto pode-se dizer que a Companhia Vale do Rio Doce (CVRD),
responsável pela linha férrea influenciou na atual dinâmica urbana da cidade, pois as constantes
melhorias na EFVM ao longo do tempo, repercutiu em sua morfologia e paisagem urbana.
A primeira melhoria ocorreu na década de 1940 com a remodelagem do traçado da ferrovia entre
Vitória e Colatina. Depois na desativação e demolição da primeira estação localizada na Praça
Municipal da cidade (Almeida, 2017). E por último, em 1951, a inauguração da nova estação
ferroviária no Bairro Esplanada, onde atualmente se encontra o conjunto ferroviário. Em 1975 mais
uma vez o trajeto dos trilhos foi alterado e levado para uma região periférica, devido ao crescimento
constante do município. Conforme Almeida “[...] a passagem do trem passa a ser prejudicial para os
moradores e comerciantes locais, devido ao crescimento do fluxo de automóveis na região central”
(2017, 5). Desde então, os elementos da ferrovia como a Estação, o Terminal de cargas, a Ponte
Agenor Alves e o Vagão se mantiveram no centro da cidade, formando o conjunto ferroviário de
Colatina. Em 1985 a área que forma esse conjunto foi doada pela CVRD a Prefeitura Municipal de
Colatina (Figura 2), com cerca de 84.000 m² tal como referido na revista por Maduro, “Colatina têm
história”, 1985 (citado em Simões 2016). De acordo com Simões, "a área deveria abrigar um
programa que contemplasse atividades de lazer em geral, esporte, cultura, habitação e atividade
administrativa da CVRD” (2016, 61).

Figura 2. Projeto e implantação da área doada pela CVRD.
Fonte: (Figura adaptada de Maduro, 1985, Colatina têm história, 49 e figura elaborada e citada em Simões
2016, 61).
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Atualmente, o Conjunto (Figura 3) é um espaço público formado por espaços livres interligados à
Praça Sol Poente, referência na cidade. Nesse cenário ocorre frequentemente uma feira-livre, feira
de alimentos preparados e eventos diversos. Acontecimentos que representam formas de
apropriação e trocas sociais ainda presentes. Contudo, os espaços próximos estão em más
condições, com áreas descampadas, locais utilizados por pessoas em situação de rua, falta de
estruturas de lazer, má iluminação, ausência de limpeza devida e sem equipamentos urbanos de
suporte. Fatores que contribuem para a violência urbana, a não apropriação desses espaços, a
perda de sua função e o abandono.

Figura 3. Recorte territorial do espaço público estudado junto aos elementos da ferrovia.
Fonte: Figura das autoras, adaptado de Google Earth 2021.

É importante lembrar que a configuração desse espaço público está, também, relacionado à
situação física, histórica e utilitária dos bens patrimoniais existentes nesse local. Por isso, além dos
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problemas físicos, sociais e econômicos no entorno do conjunto, é admissível a correlação do
vínculo que existe entre a população e o sentimento de pertencimento, identidade e memória junto
aos bens históricos.
Nesse contexto, essa ideia é expressa por Kühl em:
[...] qualquer obra arquitetônica, não importa a técnica utilizada em sua feitura,
relaciona-se com o espaço (e com a sociedade) em que está inserida, é
elemento participante das transformações ali ocorridas ao longo do tempo, por
vezes provocando mudanças profundas, e é parte integrante da percepção de
uma dada realidade (Kühl, 2010, 29).

Ao se falar sobre a relação entre a sociedade e os elementos edificados, a intenção é alegar, além
da memória e identidade, a atenção que se deve ter com o entorno em que essas edificações estão
inseridas. Pois a região circunvizinha pode determinar a história, os aspectos socioeconômicos de
uma sociedade e o cenário de como essa população se relaciona com os bens. Isto é, o estado do
patrimônio e seu entorno reflete o valor em que este monumento está sendo atribuído pela
comunidade e pelos poderes locais.
No que tange à legislação para a proteção do patrimônio em Colatina, somente as leis municipais é
que abordam a temática. Segundo a Lei Orgânica de Colatina, é competência do município “III –
Proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os
monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos” (Colatina, 1990, art. 12).
Somente nos anos 2000 é que se elaborou uma lei sobre o Tombamento de Imóvel, Lei n° 4.826,
de 20 de março de 2003. Que diz o seguinte:
Artigo 1° - Todo imóvel que for julgado de interesse histórico e cultural,
folclórico, ambiental, paisagístico será tombado por lei específica que
determinará as modalidades de seu uso e conservação.
Artigo 2° - Serão objeto de tombamento:
I imóvel de interesse histórico relacionado a vultos da história da cidade ou
referente a estilo próprio de cada década (Colatina, 2003).
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Posteriormente foi elaborada a Lei de Preservação e Proteção do Patrimônio Histórico, Artístico,
Ambiental e Cultural, Lei n° 5.257, de 14 de dezembro de 2006, que versa sobre o patrimônio
colatinense e os trâmites para sua proteção.
Artigo 1° - Constituem o Patrimônio Histórico, Artístico, Ambiental e Cultural
do Município de Colatina, os bens de natureza material e imaterial, tomados
individualmente ou em conjunto, relacionados à identidade, à memória, à ação
dos grupos formadores e da sociedade colatinense, dentre os quais se
incluem:
(...)
V – Os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, arquitetônico, paisagístico,
artístico, arqueológico, ecológico e científico, inerentes às reminiscências da
formação de nossa história cultural, dotados pela natureza ou agenciados pela
indústria humana (Colatina, 2006).

Apesar de ser uma lei relativamente recente, ela também não apresenta definições nem formas de
atribuir valor para que os bens sejam tombados. Mesmo com uma lei específica sobre a proteção
do patrimônio de Colatina, por muitos anos nada foi feito, somente a partir do ano de 2012 é que
foram feitas as primeiras declarações de interesse de preservação. Mesmo assim, nenhum bem foi
tombado, apenas declarados de preservação histórica para posterior tombamento. São eles:
- A Ponte Ferroviária construída em estrutura de ferro, que liga a Rua Regente Feijó a Avenida Rio
Doce; (Colatina, 2015);
- Imóvel localizado na Avenida Ângelo Giuberti, no bairro Esplanada, onde funcionou o Armazém da
Antiga Estação Ferroviária de Colatina; (Colatina, 2015a);
- Imóvel localizado na Avenida Ângelo Giuberti, onde funcionou a Antiga Estação Ferroviária de
Colatina; (Colatina, 2015b);
- Vagão de ferro, situado na Praça do Sol Poente, no bairro Esplanada (Colatina, 2015c).

Situação atual dos bens patrimoniais
As edificações provenientes da ferrovia apresentam características arquitetônicas do modernismo,
da arquitetura do ferro e fortes referências do processo industrial ocorridos no período de inserção
da EFVM no interior da cidade. A respeito da situação atual dessas edificações, é possível constatar
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situações de descaso, deterioração, e, muitas vezes, abandono. Atributos atrelados às atuais formas
de utilização dos bens, o valor oferecido pela população e, principalmente, as características do
entorno imediato dessas edificações.
A Ponte ferroviária Agenor Alves, servia de passagem do trem sobre o rio Santa Maria, e após a
retirada dos trilhos do centro de Colatina, ela também foi doada à cidade. A tipologia da ponte é
marcada por perfis, vigas, contraventamentos que aumentam a rigidez da sua estrutura, sendo uma
característica marcante das pontes ferroviárias da época. Hoje a ponte é utilizada como elemento
de passagem por pedestres e automóveis e está em estado de grande deterioração, devido à falta
de manutenção. Na ponte existem diversas patologias, vandalismo e interferência de elementos não
pertencentes em toda a sua estrutura.
No caso do antigo Armazém de cargas, atual Biblioteca Municipal da cidade, seu espaço era
utilizado para armazenar sacas de café e hoje ganhou essa nova função de acordo com as
necessidades dos dias atuais. Para sua nova função muitas características originais do armazém
não foram preservadas para atender as demandas da vida contemporânea. Seu interior foi
modernizado com o uso de forros de gesso, pintura, refrigeração do espaço, iluminação e a
edificação de novos compartimentos. No exterior, suas fachadas e esquadrias foram pintadas e
houve a adaptação da sua estrutura para a acessibilidade universal.
A Estação Ferroviária, conhecida como Antiga Estação de Colatina, representa o modernismo com
elementos da arquitetura ferroviária da época. A edificação foi projetada para abrigar o
deslocamento de passageiros, o armazenamento e embarque de café. O estilo moderno consiste
na utilização do concreto armado, com destaque para a cobertura da plataforma em balanço,
sustentada por mãos francesas. Por um longo período a estação ficou em estado de deterioração,
abrigando pessoas em situação de rua, interditada e sem acesso à população. Hoje, a edificação
ganhou um novo uso, passando por uma reforma significativa. O local irá abrigar o terminal de ônibus
da cidade, farmácia popular e o Museu Municipal. Suas características foram modificadas para as
adaptações aos novos usos. Seu espaço externo foi alterado com pinturas, retirada de árvores e a
construção de estruturas para receber os ônibus. Transformações que podem acarretar a perda da
função social e cultural da praça e do seu entorno. Vale lembrar que nenhuma consulta pública foi
feita para que essa nova intervenção fosse executada.
Por último tem-se o vagão de trem, que foi doado pela CVRD a Prefeitura de Colatina e desempenha
o papel de monumento na região central da praça. Esse elemento se encontra em estado de
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degradação e abandono por parte do poder público e pela própria população. Mesmo exercendo a
função de rememorar a história ocorrida no espaço onde ele se encontra.

Considerações finais
Nesse artigo, foi apresentado a história da inserção da ferrovia no espaço urbano do município de
Colatina e suas mudanças ao longo dos anos, resultando na configuração urbana do seu entorno e
na situação atual dos elementos construídos. Foi visto que a região circunvizinha é um espaço de
uso público de interesse histórico/cultural e de grande potencial de intervenção urbana, pois detém
componentes arquitetônicos que remetem a história da cidade e um espaço público plenamente
associado ao conjunto ferroviário.
O fato da região não ter possuído um planejamento urbanístico, que assegurasse a proteção dos
bens patrimoniais e do seu entorno, fez com que essas edificações perdessem suas antigas
características, com sucessivas intervenções. Aspectos que dificultam a compreensão dos
habitantes da cidade em reconhecer esse espaço como um bem material, simbólico e social,
essencial para a construção de um espaço público democrático e de qualidade. Observa-se que a
valorização, a situação dos bens patrimoniais e as condições dos espaços de entorno influenciam
na consolidação da preservação dos bens, apropriação dos espaços, consciência patrimonial e no
sentido de pertencimento e lugar pela sociedade.
Com a pesquisa compreende-se que os elementos provenientes da ferrovia não serviram de
fundamentos as entidades públicas locais e, até mesmo a própria sociedade, em estruturar
territorialmente o espaço urbano, em razão da história e do acervo edificado que ainda se mantém
naquele espaço.
Portanto, é admissível prever a atual necessidade da reabilitação urbana dessa área, priorizando as
relações entre os novos usos e os existentes, assegurando a qualidade da estrutura urbana e a
conservação das características arquitetônicas presentes. Além disso, através dessa estratégia
seria possível adequar a área às necessidades da vida contemporânea. Assim, os diversos atores
como moradores, usuários, investidores e o poder público serviriam como membros essenciais para
a gestão desse ambiente urbano.
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Introdução
Em São Paulo, a presença de moradias construídas lentamente, conforme disponibilidade de tempo
e de recursos financeiros e materiais, o emprego de técnicas construtivas acessíveis nas áreas
habitacionais populares e a busca por terras baratas, ou seja, distante dos empregos e sem
infraestrutura urbana, são soluções de moradia econômica para a subsistência de um pouco mais
de um milhão de paulistanos15. Essas soluções são consequências de uma sociedade com grande
desigualdade social. Resulta ainda de um cenário onde o solo urbano é cada vez mais determinado
pelo seu valor monetário. Visando a mercantilização imobiliária alguns agentes produtores do
espaço urbano maximizam o preço dos terrenos urbanos com melhores condições topográficas e
com melhor infraestrutura urbana por meio de estratégias de especulação urbana (Valladares, 1978;
Villaça, 1998). Não é de se estranhar que as áreas habitacionais sociais ocupam as periferias mais
desvalorizadas, cuja solução técnica geralmente é mais onerosa. São terrenos declivosos ou
próximos a corpos hídricos, que legalmente não poderiam ser ocupados.
Diante dessa realidade, as áreas habitacionais das camadas sociais populares caracterizam-se pela
alta densidade construtiva e habitacional em razão do alto custo da terra urbana, resultando em
parcelas pequenas, com raros espaços livres para a salubridade e para as atividades individuais ou
coletivas, sendo a rua e a viela os principais espaços livres destinados para essa função. Sendo
assim, são tecidos urbanos com outro tipo de configuração morfológica, diferente da cidade
tradicional.

Um milhão e duzentos e oitenta mil e quatrocentos (1.280.400) é o tota de pessoas que moram em
assentamentos precários na cidade de São Paulo, de acordo com o Censo 2010 do IBGE.

15
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Este artigo apresenta alguns resultados desenvolvido em uma dissertação de mestrado (Procópio,
2021) sobre o estudo das características morfológicas em áreas habitacionais sociais, com destaque
para os de espaços livres de uso coletivo e sua apropriação, à luz de parâmetros humanizadores.
Ao percorrer a trajetória das políticas públicas para habitação (Procópio, 2021), se identifica duas
vertentes de atuação. A primeira, caracteriza-se pela construção de novos conjuntos habitacionais,
como a política pública administrada pelo Banco Nacional de Habitação (1965 até 1985) e o
Programa Minha Casa Minha Vida (2009), ainda vigente. São diversos os casos que esta vertente
política produziu bairros populares inóspitos em razão da sua monofuncionalidade, da pouca
diversidade de tipos edilícios, predominando o bloco isolado, e de espaços públicos pouco
acolhedores para a escala humana. A segunda vertente, procura intervir nas áreas habitacionais
populares existentes com a intenção de assegurar sua regularização legal, qualificar seus espaços
urbanos e, embora menos frequente, realizar melhorias nas edificações existentes. Nessa vertente,
as escalas de intervenção são diversas, de pequenos cortiços a grandes favelas.
Nas escalas grandes e intermediárias os desafios são múltiplos, sendo frequentes os consensos e
dissensos quanto à forma de intervenção. Da reconstrução total dessas áreas habitacionais até a
intervenção pontual, observa-se a recorrência da concepção arquitetônica e urbanística que
desconsidera a integração com o espaço urbano e as dinâmicas preexistentes, reformulando áreas
urbanas monofuncionais e espaços públicos sem escala humana. No caso específico do município
de São Paulo, a análise desta trajetória permite identificar alguns períodos com maior riqueza de
padrões morfológicos ou tipos edilícios, como aquele vigente entre 1989 e 1992. Neste período
desenvolveu-se habitações coletivas em localidades com melhor inserção urbana, cujo edifício às
vezes é contínuo ou mais próximo do domínio público e retomou a construção de vilas habitacionais,
com sobrados ou casas sobrepostas do tipo geminado.
Em período mais recente, fruto das políticas habitacionais entre 2001 e 2012, também é possível
identificar algumas intervenções, como por exemplo o conjunto de edifícios habitacionais da gleba
G em Heliópolis e as habitações coletivas no Jardim Nazaré, cuja produção habitacional é
morfologicamente diferente do padrão que tem predominado. Nesses dois casos, os espaços livres
públicos e coletivos fazem parte do cotidiano de seus moradores, principalmente nos momentos de
descanso dos adultos e nas brincadeiras dos mais jovens. Foi registrada observação das
apropriações nos espaços livres destas duas áreas habitacionais.
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Para a sistematização da análise foram selecionados critérios que permitem investigar a relação da
forma urbana com as apropriações dos espaços livres públicos e coletivos. As pesquisas
desenvolvidas por Barros (2008), Kretzer (2018) e García-Pérez (2017) foram fundamentais para se
alcançar o objetivo deste estudo. O primeiro trabalho contribui em razão da seleção feita pela autora
dos padrões formulados por Alexander et al (1977) que possuem potencial para humanizar o habitar.
A abordagem da pesquisadora permite analisar a relação da forma urbana e o ser humano em
ambientes habitacionais. O segundo estudo apresenta categorias para classificação do tipo edilício
e foram adaptadas para esta pesquisa (Procópio e Pina,, 2020). Por fim, o trabalho de García-Pérez
et al (2020) foi selecionado em virtude do método desenvolvido pelos autores para diagnosticar os
espaços livres em conjuntos habitacionais sociais. Os autores organizaram um pequeno número de
variáveis em torno dos elementos básicos morfológicos: ruas, parcelas e edifícios.
Neste artigo foram analisados: (1) a relação rua-edifício a partir da categorização do tipo edifício
(Kretzer, 2018); (2) a relação edifício-parcela através da classificação do tipo de espaço livre
(García-Pérez et al, 2018) e da análise da densidade construtiva (García-Pérez et al, 2020); (3) a
relação edifício-ser humano por meio do conceitos desenho na altura dos olhos (García-Pérez et al,
2020; Gehl, 2015), versatilidade, aprazibilidade (Brandão, 2002; Bentley et al, 1985) e de
conectividade, legibilidade e sustentabilidade social (Barros, 2008); O propósito é relacionar as
apropriações identificadas nas unidades de caso com os fatores qualitativos elencados acima.
Como resultado, são identificadas características da forma urbana nos casos analisados apontadas
pela literatura como relevantes para as práticas sociais e para o incentivo da permanência dos
habitantes nos espaços livres públicos e coletivos, contribuindo no processo de concepção
arquitetônica e urbanística das áreas habitacionais, no estudo da vitalidade e obsolescência dos
espaços livres e na caracterização identitária de áreas habitacionais periféricas.
Jardim Nazaré
O Jardim Nazaré é uma favela que se estruturou ao longo de um corpo hídrico a partir de 1967. Está
localizada a 27 km do centro de São Paulo, na Região do Itaim Paulista, cujo território é marcado
pela existência de grandes indústrias e bairros operários que se instalaram a partir de 1925, quando
a estrada que ligava São Paulo ao Rio de Janeiro foi modernizada. A área onde está localizado o
Jardim Nazaré é maioritariamente residencial, com edificações horizontais e ruas sinuosas, por
conta da topografia acidentada (Figura 1/A). Em 2004 a favela foi incluída no Programa de
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Regularização Fundiária para melhorar as condições de saneamento, drenagem, moradia e de
integração da área com o entorno próximo.
O córrego existente foi canalizado para a construção da Rua Alegria do Nordeste, eliminando a
presença desse elemento natural na paisagem. Também foram construídos quatro boxes
comerciais, um centro comunitário e vinte novos edifícios habitacionais com dois, três ou quatro
pavimentos (Figura 1/B). Esses edifícios não possuem afastamentos nas laterais e se conjugam
com as edificações existentes ou novas, conformando o traçado da rua. No fundo dos lotes, os
espaços livres são do tipo indeterminado e garantem a ventilação e a insolação das unidades,
enquanto o recuo frontal tem a função de realizar a transição entre o público e o privado, de forma
sutil, através das floreiras e do gradil de baixa altura.
Os novos edifícios habitacionais se diferem, principalmente, pela quantidade de pavimentos. Na Rua
Alegria do Nordeste estão presentes aqueles com dois e três pavimentos. Em algumas ruas
transversais, estão os edifícios com quatro pavimentos que se adaptam à topografia através do
escalonamento dos patamares. Os lotes dos novos edifícios habitacionais apresentam metragem
quadrada similar e quase a mesma porcentagem de ocupação, por volta de 65%. Os índices de
aproveitamento do terreno são mais díspares por conta da quantidade de pavimentos16. A relação
entre a área de espaço livre e o total de área construída reforçam a alta densidade construtiva. Os
índices de espaços livres (I.EL.) dos edifícios habitacionais variam entre 0,13 e 0,28 (Figura 1/C).
Tais espaços não se destacam para uso coletivo, são pequenos, porém oportunos para ventilação,
insolação e a transição entre esses novos edifícios habitacionais com a rua.
Nessa unidade de caso, os espaços livres de uso coletivo construídos pela intervenção se voltam
para o espaço de maior hierarquia, a Rua Alegria do Nordeste. Ao longo dos 870 metros desta rua,
pequenos bolsões de atividades ampliam a calçada. Em dois deles existe uma pequena quadra
esportiva. Nos demais, com a intenção de promover o estar e o lazer, brinquedos infantis de madeira,
bancos e mesas foram instalados. Atualmente, por conta da falta de manutenção alguns destes
bolsões foram extintos. Nas extremidades da rua, duas praças integram os espaços livres de uso
coletivo analisados.

16

O índice de aproveitamento para os edifícios de dois, três e quatro pavimentos foi respectivamente: 1,3;
1,9 e 2,6.
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A seção transversal da rua é variável em toda a sua extensão e de qualquer ponto, a suave
sinuosidade da rua proporciona uma visão seriada da paisagem. Dessa forma, no primeiro trecho
da rua, próximo ao bolsão de atividade do centro comunitário, predomina a amplitude horizontal,
resultado da maior profundidade dos bolsões de atividades e de edificações com até 3 pavimentos
mais distantes da rua (Figura 2/A). Continuando a caminhada, ao se aproximar da Rua Gerônimo B.
da Silva, onde existe presença dos edifícios novos, a proporção da rua torna-se mais equilibrada.
No trecho seguinte, conformado também pelos novos edifícios habitacionais, a sensação de
enclausuramento aumenta, aliviada em alguns momentos pelos bolsões de atividades (Figura 2/C
e D). Após o trecho dominado pelos novos edifícios, a seção da rua muda novamente para um trecho
de maior amplitude. O seu trecho final é mais fechado, marcado por um caminho ladeado por árvores
e em seguida por casas de até dois pavimentos (Figura 2/ E e F).
O relevo característico de fundo de vale é outro elemento que interfere na forma urbana e na
percepção visual do Jardim Nazaré. Caminhar pelas vias que cortam a Rua Alegria do Nordeste,
consiste em descer e subir as ladeiras e escadarias, permitindo algumas vezes visualizar o todo, o
ali e o além. A arborização contribui para o sombreamento e aprazibilidade em poucos pontos,
sobretudo na praça próxima ao centro comunitário e em um segmento da rua ladeado por árvores
(Figura 2/E). Quanto às apropriações, as duas quadras esportivas (Figura 2/G), o bolsão de
atividade próximo ao centro comunitário (Figura 2/H), e um trecho da rua em frente aos boxes
comerciais são os espaços livres mais utilizados para interação e convívio social. Nos dois últimos,
observou-se ao longo das vistas o caráter flexível desses espaços que são utilizados para diferentes
atividades.
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Figura 1. Jardim Nazaré
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Figura 2. Jardim Nazaré

Heliópolis Gleba G
Essa unidade de caso está localizada em Heliópolis, uma das maiores favelas da cidade de São
Paulo que recebe a anos investimento do Estado sem garantir o direito à moradia digna e à cidade
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a todos os seus habitantes. Dentre seus marcos históricos, destaca-se o ano de 1984, quando, após
muita luta e pressão dos moradores, a posse das terras de Heliópolis passa a ser da Companhia
Metropolitana de Habitação de São Paulo (COHAB), órgão que na época era responsável pela
produção de habitações sociais por meio da política habitacional do Banco Nacional de Habitação
(BNH). Sob posse da COHAB, a área foi dividida em 14 glebas, nomeadas de A a N, e desde então,
diversas políticas habitacionais foram colocadas em prática no local. (Moreira, 2017; Souza, 2012).
A gleba G está localizada na porção norte da favela (Figura 3/A) e recebeu as diretrizes de
intervenção urbana através do Programa de Urbanização de Favelas de 2005. Na época, a gleba
abrigava um alojamento provisório. As edificações existentes foram demolidas e a quadra foi dividida
em duas grandes parcelas para a construção de dois conjuntos habitacionais verticais, o primeiro
entregue em 2014, sendo o seu sistema de espaços livres objeto de estudo desta pesquisa.
Os blocos construídos na parcela conformam edifício-pátio com recuo nulo para a Rua Maciel
Parente. Além do pátio central, as ruas contíguas à parcela e a praça frontal integram os espaços
livres analisados (Figura 3/B).
Quanto à densidade construtiva, antes da intervenção, o alojamento temporário era horizontal e com
pouco espaço livre. Com a intervenção, a relação de área construída com o terreno mudou. Com
363 unidades por hectare, o lote concentra agora mais área construída e a verticalização liberou
espaço no pavimento térreo. A área construída total equivale a quase 3 vezes a área do terreno
(C.A = 2,7) e a edificação ocupa cerca de 42% do terreno. Existe mais área construída do que
espaço livre, visto que a relação entre área livre e área total construída é de 0,21 (I.EL), no entanto,
a estratégia foi concentrar a maior parte dos espaços livres na parte central do lote (Figura 3/C).
Esse espaço livre central do tipo pátio é um dos fatores qualitativos dessa unidade de caso, pois é
um espaço livre semi-fechado com proporção de quase 1:1 entre altura das edificações e a largura
do pátio, capaz de oferecer aos moradores e visitantes a sensação de acolhimento (Figura 4/A eB).
Quem está nesse espaço livre central fica imerso em sua ambiência. O fechamento nas laterais
pelos edifícios disposto linearmente, ameniza o barulho produzido nas ruas adjacentes. A dimensão
longitudinal também é adequada. Com aproximadamente 70 metros, permite ao mesmo tempo
amplitude e capacidade de olhar à distância o que acontece dentro e fora do pátio, visto que a
fronteira que delimita o lote com a rua é um gradil desobstruído de fechamentos opacos, garantindo
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que o pátio se abra para rua e a praça frontal, combinando diferentes hierarquias de espaços (Figura
4/C).
A porosidade dos edifícios ajuda na sensação de segurança tanto para aqueles que transitam nas
ruas como para as pessoas que estão no pátio. Apesar dos poucos casos registrados de pessoas
debruçadas sobre a janela para ver o movimento do pátio, escuta-se, das janelas e varandas de
alguns blocos, o som de música e a euforia das crianças brincando nos corredores semiabertos,
proporcionando vivacidade ao espaço livre central do conjunto.
A experiência sensorial não é muito rica. Durante as manhãs, foi capturado o som dos pássaros
advindo tanto das varandas quanto das árvores dos pátios, podendo suscitar uma sensação de
aprazibilidade para alguns moradores. Alguns pontos não foram explorados em sua totalidade, como
a insolação nos lugares de permanência nos espaços externos. De manhã, quando a temperatura
é amena, não existem bancos sob o sol, enquanto à tarde ocorre o inverso, os bancos recebem
diretamente os raios solares, quando a temperatura é mais elevada. Durante as manhãs, quando o
pátio fica mais silencioso, foi observado com maior frequência a presença de adultos cuidando dos
jardins, sentados nas varandas ou em alguma parte do pátio observando a paisagem. No entanto,
o pátio central é utilizado por todas as faixas de idade. Seu caráter flexível permite a realização das
reuniões de condomínio17, o encontro para conversa entre os jovens, a adaptação do espaço para
diversas brincadeiras cotidianas das crianças e as aulas semanais de capoeira para o grupo infantojuvenil (Figura 4/ E e F).

O uso do pátio central para as reuniões de condomínio não é apontado pelos moradores como a melhor
solução de espaço para este uso, pois nos dias com temperaturas elevadas, baixas ou com chuva o local se
torna desconfortável. No entanto, importante apontar como o uso do pátio é marcante para o cotidiano dos
moradores.

17
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Figura 3. Heliópolis Gleb
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Figura 4. Heliópolis Gleba G

Considerações finais
Em ambos os casos a concepção arquitetônica e urbanística ajudou positivamente na configuração
dos espaços livres de uso coletivo. No Heliópolis Gleba G, a edificação conforma o pátio central e a
porosidade das fachadas, voltadas para o pátio e para as ruas, contribuem para a vivacidade do
lugar. No Jardim Nazaré, as edificações construídas pela intervenção delimitam a rua em razão do
mínimo recuo e da proximidade lateral entre as edificações, permitindo a relação direta da edificação
com a rua. Além disso, os bolsões de atividades potencializam a rua como local de encontro e
garante espaço para atividades de lazer, principalmente para as crianças. Nos dois casos, os
espaços livres mais utilizados são flexíveis ao uso, podendo os moradores realizar múltiplas
atividades.
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A partir das unidades analisadas foram identificadas características da forma urbana apontadas pela
literatura como relevantes para as práticas sociais e que incentivam a permanência dos habitantes
nos espaços livres públicos e coletivos. Essas características morfológicas foram listadas abaixo,
contribuindo no processo de concepção arquitetônica e urbanística das áreas habitacionais, no
estudo da vitalidade e obsolescência dos espaços livres e na caracterização identitária de áreas
habitacionais periféricas.
•

Afastamento da edificação nulo ou quase nulo para conformação da rua, permitindo relação
direta da edificação e das atividades realizadas no interior das edificações com a rua
(Alexander et al, 1977; Barros, 2008)

•

A conformação do espaço livre semi-fechado ou fechado (Alexander et al, 1977; Barros, 2008)

•

Pátios com amplitude e proporcionais à altura do corpo humano onde os moradores possam
realizar múltiplas atividades, principalmente as crianças. (Gehl, 2015; Bentley et al, 1985)

•

Bolsões de atividades para o grupo infanto-juvenil voltados para espaços de maior hierarquia
como as ruas e pátios. (Alexander et al, 1977; Barros, 2008)

No Jardim Nazaré a intervenção encontrou maiores desafios isto porque boa parte das construções
existentes tiveram que ser mantidas, o tecido urbano consolidado apresentava diversos problemas
de habitabilidade e existiam poucos espaços livres existentes, tanto para a construção de unidades
habitacionais mais confortáveis quanto para a construção de espaços livres para uso coletivo.
Apesar das diretrizes terem proporcionado uma melhor qualificação dos espaços de uso coletivo,
as melhorias habitacionais nas casas existentes, a qualificação do microclima, através do uso da
vegetação, e a qualificação dos rios tiveram poucos avanços para qualificar positivamente o local.
Estes dois últimos são dificuldades projetuais encontradas não apenas nos assentamentos
precários, mas em todo o tecido urbano da cidade de São Paulo, visto que vários rios estão sob
ruas, retificados e canalizados. Além disso, em apenas alguns bairros a cobertura vegetal é
suficiente para reverter os efeitos da ilha de calor e aumentar a biodiversidade ambiental.
Em ambos os casos foram observadas no espaço livre público ações educativas com os moradores,
principalmente voltadas para os cidadãos mirins. As apropriações observadas reforçam a
potencialidade dos espaços públicos e coletivos como espaços para a construção do habitar, mas
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também, para a construção de experiências de cidadania, de identidade e sociabilidade incluindo os
diversos acordos firmados de como se portar e agir, permitindo a vida coletiva.
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Introdução

Em um mundo marcado por grandes guerrilhas sociais, evidenciadas e agravadas pela
pandemia da COVID-19, as classes sociais menos abastadas foram as que mais sofreram
no último ano, conforme aponta a reportagem da BBC News Brasil (Magenta, 2020)
intitulada: “Coronavírus: como desigualdade entre ricos e pobres ajuda a explicar alta de
casos de covid-19 em Manaus”. Nesse cenário contemporâneo, Montaner e Martinez (2007)
afirmam em seu livro “Arquitetura e Política: ensaios para mundos alternativos”, que os
arquitetos e urbanistas devem desempenhar um papel social, estando engajados em
temáticas tais como: vida comunitária, participação, igualdade de gênero e sustentabilidade.
Dessa forma, o arquiteto e urbanista tem a potencialidade de contribuir significativamente
para atenuar embates socioespaciais através do projeto arquitetônico e urbanístico, do
planejamento urbano e de políticas públicas.
Nesse sentido, o objetivo deste artigo é apresentar a potência do projeto de reestruturação
urbana no bairro de Curicica, na cidade do Rio de Janeiro – Brasil, a fim de reduzir os
conflitos de desigualdade urbana presentes na região. O local escolhido é emblemático pois
evidencia o embate que estamos salientando. Mesmo se situando a menos de dois
quilômetros do principal local de eventos esportivos durante as Olimpíadas de Verão de
2016, o Parque Olímpico da Barra da Tijuca (o qual, sozinho, recebeu mais de 2,5 bilhões
reais em investimentos (RNE, 2017), o bairro é caracterizado por ocupações irregulares
(são nove favelas) e pela falta de infraestrutura básica urbana. A proposição de uma
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arquitetura de um centro comunitário para o bairro de Curicica surge de uma cupidez em
reparar as limitações sociais enfrentadas por essa comunidade.
Foi realizado um diagnóstico urbano do entorno, levando em consideração características
relevantes para a proposta, tais como: a localização geográfica e os aspectos climáticos; a
história e formação; o contexto socioeconômico; os equipamentos urbanos (in)existentes;
os sistemas viário, cicloviário e pedonal; os aspectos da legislação urbana e edilícia; o
planejamento urbano governamental para o local. Através das análises e estudos nota-se
que a área: i) sofre grandes problemas de vulnerabilidade social e carência de
equipamentos que ofereçam oportunidades para melhoria da qualidade de vida; ii) possui
habitações irregulares deficientes, em situações insalubres e de risco de vida e ambiental;
e iii) possui locais com potencialidade de se tornarem espaços públicos de qualidade,
através da construção de praças e parques lineares. O projeto busca, em essência, um
partido que permita melhorias urbanas com a integração das pessoas da região à sociedade
através da criação de espaços de uso público e de atendimento social, bem como atividades
educacionais, culturais, esportivas e de lazer.
Foram utilizadas algumas referências projetuais que notadamente contribuíram para a
minimização do processo de exclusão e a desigualdade social em outros locais com
características semelhantes à de Curicica. A primeira delas é o projeto de
“Parques Biblioteca” da Prefeitura de Medellín, Colômbia. Segundo o antropólogo Herman
Montoya (2014), líder do projeto, a proposta principal das bibliotecas parques era “usar a
arquitetura pública como meio para alcançar uma reinvenção das práticas sociais”.
Paralelamente à criação dos elementos arquitetônicos, foram criadas propostas de
requalificações urbanas, conectando, através de teleféricos, as áreas informais à rede
formal de transporte e realizando investimento em habitação e educação, combinando
políticas públicas, planejamento urbano e participação popular. Outro projeto, em um
contexto brasileiro, elaborado pelo arquiteto Jorge Mario Jáuregui e equipe, teve como
ponto de partida a análise estrutural do local e um diagnóstico participativo com os
moradores do bairro Complexo do Alemão, na cidade do Rio de Janeiro, caracterizado por
possuir mais de 87% (Cavallieri F, Vial A, 2012, pg.13) da sua população morando em
favelas (60.500 pessoas). Foram coletadas as vivências e as demandas da população, com
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a finalidade de identificar os principais problemas e anseios. A partir deste estudo, o projeto
“Núcleo Habitacional Favela do Alemão” contemplou a implantação e qualificação das
infraestruturas, do paisagismo e do ambiente, com a criação de habitações, bibliotecas,
centro de apoio legal, salões de dança e artes cênicas, instalações comerciais, áreas de
jardim externo, centro comunitário, quadras de esportes e parques infantis. As edificações
habitacionais foram destinadas à população despejada por motivos de risco ambiental ou
para a abertura de ruas. Percebe-se que em ambos os casos o propósito do projeto
transborda a ideia de ser apenas uma edificação isolada importante, em um contexto
socioespacial deficitário, mas sim busca a transformação do tecido urbano e social, e
atenuação dos problemas de falta de equipamentos através de um projeto arquitetônico e
urbanístico integrado, oferecendo mais oportunidades e qualidade de vida às populações
locais.
A urbanização em um contexto desigual
Dados atuais elaborados pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento de 2019, relata
que o Brasil ocupa a sétima posição mundial na questão de desigualdade social, agravado ainda
mais no período de 2020 e 2021 com a crise pandêmica da COVID-19, onde os 10% mais ricos
tiveram uma queda de 3% na sua renda durante a crise sanitária mundial e os 40% mais pobres
tiveram uma queda maior que 30%, segundo estudos do IBGE na Pesquisa Nacional por Amostra
de Domicílios, constatando que o Brasil é um país extremamente desigual.(Vilaça, 2018). A
desigualdade social é um processo presente dentro das relações da sociedade, observada em todos
os países, fazendo parte das relações entre os indivíduos e se caracterizando por questões
econômicas, de gênero, de cor, de crença, de círculo ou grupo social. Isso faz com que se limite o
status social dessas pessoas, além de seu acesso a direitos básicos, como: acesso à educação e
saúde de qualidade, direito à propriedade, direito ao trabalho, direito à moradia, boas condições de
transporte e locomoção, entre outros. Os efeitos desse processo são vivenciados majoritariamente
pelas camadas menos abastadas e vêm se apresentando principalmente nas grandes cidades. No
Brasil, é fruto, principalmente, de um processo de industrialização que se deu na década de 1950,
especificamente na região sudeste, com a mecanização do campo e o êxodo de um grande número
de trabalhadores rurais para as cidades, buscando oportunidades nesses grandes polos industriais.
Assim, com essa explosão do êxodo rural no Brasil, houve um forte desequilíbrio em alguns aspectos
dos sistemas sociais, resultando em conflitos como: segregação urbana, favelização, desemprego,
subemprego, carência na mobilidade urbana, aumento da desigualdade social.
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Violência, enchentes, poluição do ar, poluição, poluição das águas, favelas,
desmoronamento, infância abandonada e etc. Em apenas nove metrópoles 50
milhões de pessoas, mais do que a população da maior parte dos países da Europa
ou da América Latina. em 50 anos, a população urbana brasileira cresceu mais de
100 milhões de indivíduos. A sociedade apenas começa a dar conta de que o
avassalador processo de urbanização foi acompanhado da modernização do modo
de vida, no ambiente construído, nas comunicações, sem deixar, entretanto, de
produzir o seu lado arcaico. Isto é, a modernização é apenas para alguns; a
cidadania e os direitos, idem.(Maricato, 2003).

Na cidade do Rio de Janeiro essas sequelas de um crescimento desordenado e de uma urbanização
mal planejada é notório, onde, nos últimos 10 anos, a população se expandiu a uma taxa média de
0,64%, segundo dados do CEPERJ (2018). Em 2020 esses números represen-tam um acréscimo de
427.369 habitantes. Acompanhado por uma conjuntura macroeconômica de crise, houve um
crescimento de cerca de 20% de ocupações irregulares, segundo dados de 2010. Esse é um dos fatores
que contribuíram para que o Rio de Janeiro fosse ranqueado o segundo estado do Brasil com maior
número de aglomerados urbanos subnormais (CENSO, 2010), em virtude, sobretudo, da falta de
investimentos do planejamento nessas infra estruturas, gerando uma qualidade de vida deficiente para
uma parcela determinada dos cariocas, seguindo a lógica de produção de uma urbanização capitalista.
O período que se estende de 1870 a 1902 representa, para a história do Rio de
Janeiro, não só a primeira fase de expansão acelerada da malha urbana, como
também a etapa inicial de um processo em que esta expansão passa a ser
determinada principalmente pelas necessidades de reprodução de certas unidades
do capital, tanto nacional como estrangeiro. (Abreu, 1987; p. 147)).

Um local desigual
Um dos exemplos reais desses conflitos ocorre no bairro de Curicica (Figura 1), limitado pelos maciços
da Tijuca e da Pedra Branca e que durante o processo urbanístico de ocupação, no séc. XX e início do
séc. XXI, criou em sua gênese um processo de exclusão geográfica e social permanente e intencional.
Era definido pela população da época como “fim do Mundo” (Sampaio, 2014), por possuir um perfil
predominantemente rural, estar longe do centro de convívio da sociedade e por abrigar complexos
hospitalares que tratavam doenças que supostamente exigiam distanciamento do convívio social do
padrão de sociedade modelo - ditadas pelo movimento moderno, introduzido no final da década de 1950.
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Figura 1. Mapa do município do Rio, destacando o Bairro de Curicica e suas principais características.

Atualmente suas características morfológicas foram transformadas principalmente com a construção da
via Transolímpica (com uma série de desapropriações associadas a ela), com processo de especulação
imobiliária em áreas adjacentes, fruto dos Mega Eventos ocorridos na cidade (Olimpíadas de 2016) e
com as obras do corredor BRT, não dialogando com as pré-existências, como apresenta Sampaio em
sua tese:
O maciço desaparece ou se limita ao papel de pano de fundo. Os limites se
encolhem com a aproximação da muralha de concreto pontilhada por minúsculas
janelas, e a população (de Curicica) atônita se vê “espremida”. O “skyline” se
modifica: em breve, as montanhas só poderão ser contempladas dos andares altos
dos condomínios e a planície desaparecerá, dando lugar às novas maneiras de
habitar a cidade. Este processo, pelo qual a Baixada de Jacarepaguá vem passando
nas diversas regiões de seu território, de acordo com as sucessivas ocupações de
suas grandes glebas ao longo das últimas décadas, hoje chega a Curicica
impulsionado principalmente pela implantação do Parque Olímpico e da construção
das vias Trans. (Sampaio, 2014)

O bairro possui edificações destinadas a diversos usos, tais como: industriais (laboratórios, fábricas),
comerciais, hospitalares e residenciais, predominantemente unifamiliares em favelas, segundo os dados
do IBGE no último Censo de 2010. A área possui aproximadamente 909.368 habitantes, sendo que 26%
vivem em ocupações irregulares, ou seja, 236.834 desses habitantes vivem em condições precárias.
Segundo esses mesmos dados Curicica possui um IDH de 0.828, e estudos da fundação Getúlio Vargas
a área possui uma renda per capita igual á R$748.00 reais, sendo de R $474,00 entre pessoas de
comunidades pobres.
Em relação às infraestruturas urbanas, os equipamentos destinados a serviços sociais, culturais e de
saúde, habitações salutares e espaços públicos de qualidade na região são qualitativamente e
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quantitativamente insuficientes, não oferecendo assim possibilidades e oportunidades necessárias que
condizem com as necessidades e o potencial do bairro.
O projeto como caráter transformador
Partindo das questões abordadas anteriormente, surge o questionamento que delineia a proposta do
trabalho: Como aqueles que saíram das instituições acadêmicas e que se propõem a planejar as cidades
com responsabilidade social e ética podem contribuir para suavizar os conflitos sociais tão latentes em
nossa atualidade e que muitas vezes são negligenciados pelo poder público? Diversos autores tratam a
questão entendendo o projeto arquitetônico e urbanístico como ferramenta de equidade social, dos quais
destacamos dois nomes, em períodos distintos. Vilanovas Artigas com suas ideias ligada às dimensões
sociais abordadas em seu livro: “A Função Social do Arquiteto”, realçando a condição da arquitetura como
“arte com finalidade", relevante socialmente. Essa representação social tende a provocar uma arquitetura
de forma igualitária, a fim de ser usufruída por toda a população possibilitando melhores condições sociais
(Buzzar, 2015). Outro teórico da arquitetura que aborda a mesma questão é o professor catalão Josep
Maria Montaner, que entende a arquitetura e urbanismo como intrinsecamente ligados ao processo de
construção política, manifestando assim a relevância do papel do arquiteto e urbanista e sua
responsabilidade no cenário da sociedade atual e na promoção de equidade e justiça social, retomando
o “real sentido da arquitetura”.
Se um arquiteto quiser ser reconhecido e aparecer na mídia a todo custo, ele se verá
condenado a ser fiel aos poderosos e adotar como impostura as mensagens que os
meios e os grupos de pressão tendem a promover. Se quiser ser leal a sua função
social, será forçado a superar suas coordenadas profissionais, industriais e
comerciais para poder fazer um trabalho autenticamente culto e crítico,
multidisciplinar e coletivo que participe de projetos sociais e de cooperação.
(Montaner et. al., 2015, p.48).

Um exemplo que contextualiza a relevância da arquitetura e urbanismo como caráter transformador nas
políticas de transformações urbanas é a proposta do Sociólogo Herman Montoya junto a prefeitura de
Medellín, no qual apresenta o projeto das bibliotecas parques (Figura 2), que possui como intuito usar a
arquitetura pública como meio para alcançar uma reinvenção das práticas sociais, tornados como
dispositivos políticos na promoção de melhoria social (Capilé, 2017). Assim, os elementos arquitetônicos
foram propostos de maneira que requalifiquem os espaços urbanos de vulnerabilidade social, criando
conexões, através de teleféricos, das áreas informais à rede formal de transporte, e valorizando a moradia
e educação, combinando assim políticas públicas, planejamento urbano e participação popular.
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O papel social é construído através de duas estratégias principais: em primeiro lugar,
o uso da arquitetura para representar uma sociedade “modernizada” e, em segundo
lugar, o uso da arquitetura para produzir um novo senso de comunidade e cidadania
por meio de coabitação e interação informais. (Montoya, 2014)

Figura 2. Bibliotecas Parques de Medellin.
Fonte: Prefeitura de Medellín, 2008.

Outro projeto que possui seu contexto semelhante ao da área estudada é o Núcleo Habitacional
Complexo do Alemão (Figura 3), também localizado na cidade do Rio de Janeiro. Esse projeto
propõe a criação de um núcleo habitacional no Complexo do Alemão, bairro na zona norte da cidade
do Rio de Janeiro formado por 13 favelas e 80.000 habitantes. A intervenção propõe articular as préexistências locais com aspectos físicos (infra estruturais, urbanos e ambientais), sociais (geração
de trabalho e renda, cultura e condições de vida), de planejamento urbano (reconfiguração de
centralidades) e ambientais (criação de jardins e pomares produtivos, para requalificação do meio
ambiente).
No que se refere à habitação social, é necessário colocar o foco no que é pertinente
discutir quando se aborda o tema. Isso, sem dúvidas, tem a ver com como “construir
cidade”, como configurar espaços públicos a partir do habitacional e como favorecer
a convivência. Como contribuir para a “terapêutica política”, como a denomina
Jacques Derrida (“Notas sobre deconstrucción y pragmatismo”, Paidós, Buenos
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Aires, 1998), isto é, a coexistência das diferenças tem a ver claramente com não
promover bairros socialmente homogêneos, de “iguais”, entediantes, de
predominância de um setor socioeconômico cultural exclusivamente. A boa cidade
tem a ver com a mescla sociocultural e de funções. (Jauregui, 2020).

Figura 3. Núcleo Habitacional Complexo do Alemão
Fonte:Acervo Jorge Mario Jauregui, 2009.

Ciente do potencial transformador do papel do arquiteto e urbanista, juntamente com o estudo e
diagnóstico da área e análise de referências projetuais. busca-se uma resposta projetual que transborde
a ideia de ser apenas uma edificação isolada de um centro comunitário e sim uma proposta de
transformação do tecido urbano, mitigando não só os problemas de falta de equipamentos mas também
abarcando a questão de habitações insalubres e mal estruturadas e o potencial dos espaços livres
residuais . Assim, o projeto torna-se uma oportunidade de ressignificar o bairro e a vida de seus
moradores, proporcionando um espaço catalisador de incorporação coletiva oferecendo áreas com
habitações dignas, espaços de lazer de qualidade, juntamente com equipamentos que promovam o
desenvolvimento social e o conceito de “qualitatividade” (Figura 4) Este possui, em sua formação
etimológica, uma junção de outras duas palavras (qualidade e produtividade), construindo uma ação que
busca, nesse contexto, o equilíbrio de uma qualidade urbana combinada a uma otimização e uma melhor
produtividade de seus moradores e dos usuários deste espaço, se utilizando da ferramenta de projeto
como parte essencial para a sua construção.
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Figura 4. Diagrama de Partido Projetual.

Intenção projetual
Até o momento da apresentação deste artigo a proposta de implantação (Figura 5) busca criar uma
conexão do bairro com seus moradores, se estruturando a partir das unidades habitacionais (5),
elementos centrais do projeto, entendidas como ferramentas potentes para a requalificação paisagística
em conjunto com as demais intervenções urbanas.

Figura 5. Proposta de Implantação.

Ao sul das unidades habitacionais foram pensados espaços de atividades e lazer a fim de ativá-los e de
convidar e estimular a permanência das pessoas nesse local (1). A oeste se projeta o Centro comunitário
(3, próximo a via principal, garantindo fácil visualização e acesso. Densas áreas verdes foram projetadas
junto às edificações existentes no entorno, criando uma necessária barreira visual e sonora em relação
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às fábricas e indústrias vizinhas. A leste propõe-se um espaço multiuso coberto (1), destinado à
atividades comerciais, sociais e culturais , bem como um Anfiteatro (4), a fim de estimular ainda mais a
convivência e a multiplicidade de usos. As bordas do córrego são definidas por um parque linear, onde
antes era uma área de aglomerados irregulares, ampliando os espaços livres, revitalizando as condições
ambientais no canal Arroio Pavuna e contribuindo para a circulação no sistema cicloviário do entorno.
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Introdução
O título deste texto, “Cidades Instantâneas”, remete diretamente para o projeto Instant City (196870), do grupo Archigram, que propõe a criação de uma “cidade” (ou, mais concretamente, um
catalisador de urbanidade), constituída por estruturas desmontáveis ou móveis, organizadas de
modo a potenciar a realização de eventos culturais. Este conceito pode ser relacionado com a
anterior proposta de Cedric Price para o Fun Palace (1961-67), uma estrutura de grande escala que
permitiria a realização de um grande número de atividades públicas nos campos da cultura e do
entretenimento. Em ambos os casos, é proposta a edificação de um espaço aberto, indefinido e de
caráter efémero, onde o mais importante não é a forma, mas as diferentes possibilidades de
utilização.
O equacionamento das possibilidades de construções efémeras relacionadas com a duração
limitada de determinados eventos não é um exclusivo desta época; ao longo da história da
arquitetura ocidental, encontramos vários exemplos da utilização de estruturas mais ou menos
ambiciosas que transformam um sítio durante um espaço de tempo relativamente limitado, para que
possa ter lugar uma determinada interação: política, social, militar, cultural e/ou económica.
Nos anos 60 do século XX surge uma nova tipologia de evento, que se prolonga até aos nossos
dias e materializa hoje o conceito de Instant City: os grandes festivais de música popular, que
transformam profundamente um espaço durante um curto intervalo de tempo, reunindo milhares de
pessoas num recinto vedado onde, para além dos palcos necessários à ocorrência de concertos,
existem também áreas dedicadas a comércio, alimentação e lazer.
Pretende-se com este artigo refletir sobre a capacidade de transformação efémera do território
destas cidades instantâneas, constatando as suas vantagens ecológicas; a referência a um exemplo
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concreto, o festival NOS Primavera Sound, serve como pretexto para alertar para a necessidade de
reformular o problema (como Corbusier defendia, no seu célebre texto sobre as máquinas de
habitar) no projeto de novos espaços públicos, lembrando os ensinamentos da recente situação de
confinamento motivada pela pandemia de COVID-19.
Máquinas de habitar
A famosa frase “a casa é uma máquina de habitar” tem sido sucessivamente repetida, ao longo dos
últimos cem anos, nem sempre com a melhor interpretação. Em Vers une Architecture, Corbusier
apresentava um paralelismo entre as máquinas que o fascinavam (transatlânticos, comboios,
aviões, automóveis) e a nova arquitetura que propunha, salientando o modo como os engenheiros,
obedecendo a princípios de funcionalidade e economia de meios, atingiam a harmonia nas formas
que criavam. Este enunciado teórico não conduzia necessariamente à cópia das formas das novas
máquinas, embora na sua obra prática a analogia formal aconteça pontualmente: o projeto Citrohan,
nas suas várias versões (1920, 1922, 1927), assemelhava-se a um automóvel e a forma da Unidade
de Habitação de Marselha (1945-52) foi claramente inspirada nos navios transatlânticos. A
mensagem presente no texto também não implicava um entendimento do ato de habitar como um
conjunto de ações mecânicas, desprovidas de emoção; Corbusier defendia precisamente o
contrário:
Usas a pedra, a madeira, o cimento; com eles construímos casas, palácios;
isso é construção. O engenho a trabalhar. (…)
A minha casa é prática. Agradeço-te, como agradeceria aos engenheiros do
caminho-de-ferro ou à companhia dos telefones.
Não tocaste o meu coração.
Mas imagina que as paredes se elevam para o céu de uma maneira que me
comove. (…) Prendes-me a um lugar que os meus olhos contemplam, algo que
expressa um pensamento, que se revela sem uma palavra ou um som, apenas
por meio de formas que se relacionam entre si, claramente reveladas pela luz.
(…)
Isto é ARQUITECTURA.
(Corbusier, 1923, 145).

Assim, o essencial do discurso teórico de Corbusier, em 1923, aplicava-se aos princípios de projeto,
propondo uma metodologia que assentava essencialmente em três aspetos:
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1. Modo de formular o problema: “A lição do avião não está tanto nas formas criadas (…) é preciso
aprender a não ver um avião como um pássaro ou uma libélula, mas como uma máquina de voar; a
lição do avião está na lógica que presidiu ao enunciado do problema e que conduziu ao sucesso da
sua realização.” (Corbusier, 1923, 71).
2. Aplicação de sistemas de padronização: “É preciso tender para o estabelecimento de padrões
para enfrentar o problema da perfeição. (…) Todos os automóveis tem as mesmas disposições
essenciais.” (Corbusier, 1923, 89-93).
3. Encarar cada projeto como um protótipo, que aperfeiçoa o anterior, numa lógica de continuidade;
a sua evolução faz-se pelo aperfeiçoamento pontual das partes, sem alterar os princípios básicos
do conjunto: “O Parthenon é produto de uma evolução aplicado a um padrão estabelecido. Desde
há um século que o templo Grego já estava definido em todos os seus elementos” (Corbusier, 1923,
89).
Esta metodologia, aplicada por Corbusier no já referido projeto Citrohan, representava uma nova
maneira de pensar o ato de projetar em arquitetura, que conduziu a um conjunto de opções formais;
consequentemente, encontramos na sua obra, mas também (de modo mais ou menos retórico) na
de outros arquitetos ligados ao racionalismo europeu, a generalização de uma linguagem depurada
(consequência de uma enfática recusa da inclusão de elementos decorativos), justificada por uma
lógica economicista, pelos requisitos funcionais e pela afirmação de uma racionalidade construtiva.
A segunda edição dos Congrès Internationaux d'Architecture Moderne (CIAM), realizada em
Frankfurt em 1929, tinha precisamente como tema a ideia de Existenzminimum (a procura de
estabelecer as condições mínimas necessárias ao habitar) e pode ser considerada como o auge
desta visão funcionalista e economicista das questões do alojamento. Muitas das opções
relacionadas com esta teoria maquinista continuam atuais, mas depois de estabelecida a rutura com
o passado que marca as obras dos mestres do movimento moderno da primeira metade do século
XX, esta metodologia deixou de ser atualizada, nas suas bases teóricas, e começou a ser
contestada pelas novas gerações de arquitetos: o confronto entre os funcionalistas mais ortodoxos
e os futuros membros do Team 10, nos últimos CIAM, é um dos momentos em que esta contestação
têm maior visibilidade (Montaner, 2001, 28-34); Giancarlo De Carlo, nomeadamente, foi um grande
crítico das consequências da aplicação do conceito de Existenzminimum na promoção de habitação
social, mas a defesa da necessidade de uma aproximação mais humanista ao projeto está presente
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no discurso de muitos outros autores: Alvar Aalto, Chombart de Lauwe, Gordon Cullen, Jane Jacobs,
Nuno Portas, Vítor Figueiredo, etc… (Maldonado, 2020).
Mesmo nas obras daqueles que continuaram a reger-se por princípios mecanicistas, na segunda
metade do século XX, esta ideia de casa como máquina de habitar não conduziu a grandes
evoluções no sentido da melhoria das condições gerais de habitabilidade dos espaços domésticos,
em contraste com o que aconteceu na indústria automóvel. À exceção dos progressos registados
nos sistemas de climatização, no isolamento térmico / acústico e nos equipamentos de cozinha, as
casas de hoje não são muito diferentes das que os arquitetos racionalistas projetavam há quase
cem anos; as maiores diferenças estão nos equipamentos de apoio, muitos dos quais não são
sequer considerados no projeto de uma habitação: a generalização do uso do frigorífico, do forno
de micro-ondas, das máquinas de lavar louça e roupa, da máquina de secar roupa, dos
equipamentos de som, da televisão, dos computadores domésticos e de todos os periféricos
associados (impressora, router, etc…), contribuiu muito mais para a alteração das vivências
domésticas do que a arquitetura da casa.
No automóvel, pelo contrário, aconteceu nas últimas décadas uma evolução considerável, não só
nas questões relacionadas com a sua função primordial (chassis, motorização, etc…) mas também,
e sobretudo, em tudo aquilo que permite uma maior segurança e uma melhor experiência de
habitabilidade do condutor e dos passageiros: cintos de segurança, airbags, ar-condicionado, vidros
elétricos, computador de bordo, comandos de rádio no volante, direção assistida, ABS, GPS (etc…),
já não são equipamentos de luxo, são sistemas integrados em qualquer automóvel de gama média.
Do mesmo modo, os sistemas de controlo de velocidade (cruise control), a automatização do
funcionamento das luzes, os limpa-para-brisas acionados por sensores de humidade e os sistemas
de estacionamento automático possibilitam uma cada vez maior autonomia do automóvel em
relação ao condutor, que tende a aumentar: em breve, teremos a circular nas nossas estradas
automóveis com condução completamente autónoma, o que irá revolucionar completamente a
nossa relação com o veículo. Todos estes progressos, no entanto, não colocam em causa as
componentes padronizadas da viatura; são aperfeiçoamentos destes padrões, ou acréscimos ao
equipamento integrado, que permitem uma experiência de utilização cada vez mais segura e
agradável.
Na construção de edifícios habitacionais, pelo contrário, os muito publicitados avanços da chamada
“domótica” não tem contribuído significativamente para melhorar o nosso habitat: os progressos que
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surgiram nas últimas décadas, com a automatização e comando à distância de iluminação e
equipamentos, não alteraram significativamente a experiência doméstica do utilizador. De igual
modo, o omnipresente discurso sobre “cidades inteligentes” não justifica o adjetivo utilizado. Valeria
a pena voltar atrás e repensar o enunciado do problema: passaram já cem anos sobre o citado texto
de Corbusier e as máquinas que hoje nos fascinam são outras (computadores, tablets, smartphones,
etc…); se ainda faz sentido atualizar a lição do automóvel, pode ser ainda mais útil pensar na lição
do computador. Adaptando a referida metodologia teórica aos ensinamentos das novas máquinas,
podemos igualmente destacar três vetores:
1. Distinção software / hardware: o hardware (a forma física do equipamento) não é mais importante
que o software, que coordena as possibilidades de interação e funcionamento.
2. Funcionamento em rede: as potencialidades do software são exponenciadas pelos sistemas de
ligação em rede, ampliando as possibilidades de interação entre pessoas e as trocas de informação,
síncrona ou assíncrona.
3. Relação global / local: o funcionamento em rede permite um reequacionamento do conceito de
sítio, que passa a ser encarado de forma diferente. Durante o confinamento causado pela pandemia
de COVID-19 todas as nossas interações eram coordenadas pelo vetor tempo, fazendo com que o
vetor espaço fosse irrelevante para o agendamento de uma reunião ou de um evento.
Estas ideias não são novas, estão já enunciadas nos anos 60, nos primórdios da revolução digital,
quando ainda não eram evidentes as mudanças que a generalização do uso do computador iria
provocar no nosso quotidiano. Estão implícitas no discurso de Marshall McLuhan, que anuncia o
início de uma nova idade da máquina: uma “era pós-mecânica”, resultado de uma “revolução
eletrónica”, onde o “mecanismo” e a “sucessão linear” deram lugar à “simultaneidade”, onde cada
“novo meio de comunicação (…) conquista o direito de expressar uma nova mensagem” (McLuhan,
1959, 25-33). Para McLuhan, na “era das massas”, o “meio é a mensagem” (McLuhan; Fiore, 1967);
a evolução dos meios de comunicação (a imprensa, a rádio, o cinema e, sobretudo, a televisão)
provocaram um alargamento do diálogo humano a todos os homens e a todos os tipos de
conhecimento que implicou “a transformação do próprio globo num único computador” (McLuhan,
1960, 52). No seu discurso está também subentendido o conceito de “aldeia global”, enunciado pela
primeira vez:
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(…) as novas ciências e matemáticas (…) recriaram, à escala global, os
padrões de vida tribal. Tem de se perceber que a velocidade elétrica e as
modalidades de circulação da informação criaram, em todo o planeta, as
condições de uma aldeia oral. (McLuhan, 1960, 45-46).

Este discurso demonstra que, nos anos 60, já era possível a perceção de uma mudança de
paradigma; do mesmo modo, encontramos os três vetores atrás estabelecidos como lição do
computador aplicados em projetos de arquitetura, como a proposta não construída de Cédric Price
para o Fun Palace (1961-67). Como refere Tanja Herdt, no projeto de Price, o mais importante não
era o hardware, entendido como a definição da sua presença física; o edifício seria constituído por
uma grande estrutura de aço, com uma altura de dez andares, e seria equipado com dois grandes
guindastes que permitiam a mudança de posição das diferentes partes do edifício e do seu
equipamento. Seria, portanto, uma construção aberta e indefinida, que não era regida por princípios
de composição ou de definição espacial no sentido tradicional dos termos. Pelo contrário, a definição
do programa (que Herdt equipara ao conceito de software), equacionando todas as diferentes
possibilidades de uso do edifício, foi uma das principais preocupações da equipa projetista e era
resultado de trabalho de 22 especialistas de diferentes áreas (matemáticos, sociólogos, jornalistas,
músicos, artistas, etc.), coordenados pela visão da produtora de teatro Joan Littlewood, que
ambicionava criar “uma universidade da rua” com o projeto de Price. Assim, o software tornava-se
o componente mais importante do Fun Palace, estruturado a partir de uma proposta de
funcionamento em rede: o espaço funcionaria como um centro de informação que permitiria conectar
a população local com o contexto regional, nacional e global. O sítio onde seria construído era uma
questão secundária, uma vez que poderia ser facilmente desmontado e transportado para outro
local; mas, onde se estabelecesse, criaria uma urbanidade efémera, um espaço de intercâmbio de
cultura e informação que potenciaria a interação, criando um espírito coletivo e um sentimento de
identificação: uma cidade instantânea (Herdt, 2008, 85-93).
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Figuras 1 e 2. Maquetas de possibilidades de instalação de uma Instant City, presentes na exposição
retrospetiva do trabalho dos Archigram realizada no Centro Cultural Vila Flor, em Guimarães, no âmbito do
programa da Capital Europeia da Cultura 2012.
Fotografias de Eduardo Fernandes.
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Esta ideia de criar um catalisador instantâneo de urbanidade foi também desenvolvida pelo grupo
Archigram, nos anos 60, sobretudo na sua proposta para a Instant City, constituída por um conjunto
de elementos estruturais provisórios, móveis ou desmontáveis, que definiriam espaços onde se
poderiam desenvolver atividades culturais e lúdicas. Nas maquetas apresentadas nas figuras 1 e
2, que representam duas das inúmeras configurações que a proposta podia tomar, podemos
reconhecer os mesmos princípios que Cédric Price defendia para o seu Fun Palace, numa
composição aparentemente casuística de construções efémeras.
Se a Instant City proposta pelos Archigram nunca se construiu, nos anos 60 organizaram-se vários
eventos musicais que podem ser considerados como concretizações parciais desta ideia. No mais
famoso destes festivais, realizado em Woodstock (EUA) em 1969, podemos reconhecer a aplicação
dos mesmos princípios básicos: com construções provisórias, reuniram-se as condições físicas
mínimas (que, aliás, eram claramente insuficientes para as necessidades do público presente) para
a realização de um evento que albergou quinhentas mil pessoas (mais do dobro do que estava
inicialmente previsto) durante três dias. Os participantes partilhavam uma identidade política e
social, para além da evidente atração pela música popular americana: o festival foi também pretexto
para um protesto contra a guerra do Vietname e para a celebração de uma vivência alternativa,
associada ao movimento hippie (pacifismo, amor livre, recusa dos valores materialistas da
sociedade de consumo). O seu impacto mediático foi imediato e permitiu que esta mensagem
sociopolítica tivesse uma forte repercussão a nível nacional e internacional, reforçada no ano
seguinte pelo filme realizado por Michael Wadleigh (com a colaboração de Martin Scorsese, na
edição).
Cidades Instantâneas
A dualidade entre construções perenes e efémeras tem marcado a vivência urbana ao longo dos
dez mil anos de história das cidades. Os acampamentos militares do Império Romano eram espaços
de consolidação rápida e carácter efémero, que aplicavam regras urbanísticas (uma grelha
quadrangular organizada por dois eixos principais) e, em alguns casos (como em Timgad, na atual
Argélia), deram origem a cidades consolidadas (Benevolo, 1975, 197). Os mercados medievais,
inicialmente estabelecidos nos arrabaldes da cidade, tendem depois a ser associados a arcadas e
lógias, em praças urbanas, até que (no século XIX) começam a ser construídos edifícios mais ou
menos fechados para esse efeito (Guadet, 1901-1904, 580-583). Os recintos de feira, espaços
tradicionalmente situados em campo aberto, ocupados com estruturas desmontáveis que
possibilitam a realização de eventos pontuais ou recorrentes, ainda hoje se organizam nos mesmos
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moldes. No entanto, ao longo do século XIX, este programa desdobrou-se: paralelamente às feiras
tradicionais surgiram eventos de maior escala e prestígio, certames internacionais que implicaram
o planeamento de espaços dedicados, associando construções efêmeras a edifícios de caráter
perene. Esta questão colocou-se de forma evidente em várias obras que resultaram da realização
de feiras internacionais, como o Crystal Palace (construído no Hyde Park para a Grande Exposição
de Londres de 1851, depois desmontado e construído em Sydenham Hill, e posteriormente
demolido) e a Torre Eiffel (edificada para a Exposição Universal de Paris de 1889; a sua demolição
posterior esteve iminente, embora não se tenha concretizado); ambos os casos são referências
incontornáveis da história da arquitetura, pelas experiências técnicas e estéticas levadas a cabo
com novas tecnologias construtivas (Frampton, 1992, 31-33).
Durante o século XX, sucederam-se outros eventos onde a oposição entre construção perene e
montagem provisória está presente, como a Feira Internacional de Osaka, no Japão (1970), que
atraiu sessenta milhões de visitantes e proporcionou um lucro de dez mil milhões de ienes (cem
milhões de dólares); das construções realizadas para o certame só subsistiram a Torre do Sol de
Okamoto e o Pavilhão de Maekawa, hoje rodeados por um grande parque que ocupa o recinto da
antiga feira. Podemos interpretar o curto ciclo de vida da maioria dos seus pavilhões de acordo com
a filosofia metabolista dos responsáveis pelo seu planeamento, mas o seu caráter efémero também
permitiu realizar uma série de experiencias tecnológicas, construtivas e formais, que de outra forma
seriam mais difíceis de concretizar (Koolhaas; Obrist, 2011, 506-549).
Em Portugal, a Exposição do Mundo Português de 1940 construiu uma imagem identitária ficcionada
da nação e do império através de um conjunto de construções efémeras, edificadas com tecnologias
rudimentares e materiais de baixo custo, apostando no impacto de curto prazo que os espaços
provocariam nos visitantes mas também nas memórias que as imagens registadas na época
deixariam para as gerações seguintes (Pereira, 2015). Pelo contrário, no Portugal dos Pequenitos,
cuja construção se iniciou na mesma época, apostou-se na edificação perene da mesma
mensagem, à escala 1:2 (uma vez que eram as crianças o seu público-alvo); o seu sucesso como
parque infantil prolongou-se até aos nossos dias, até porque a retórica nacionalista e imperialista
que presidiu à sua elaboração se dissipou com o estabelecimento do regime democrático e a
consequente descolonização (Viegas; Vale, 2000). Na mais recente experiência da Expo 98,
procurou-se apostar na perenidade, seguindo o exemplo de Barcelona (Jogos Olímpicos de 1992)
por oposição à Exposição Universal de Sevilha (também realizada em 92), muito criticada devido ao
desaproveitamento do investimento realizado, após o certame (Portas, 1993). O sucesso da
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exposição de Lisboa prolongou-se para além do evento, transformando uma vasta área
anteriormente ocupada com equipamento industrial e armazenamento numa zona urbana
prestigiada. A lógica de otimização de recursos aplicada no seu planeamento permitiu que a maioria
das construções realizadas fossem reaproveitadas depois de 1998, como equipamentos culturais,
consolidando uma necessária expansão da cidade para nordeste, numa área cuja identidade está
diretamente relacionada com a memória do certame mas cuja dimensão ultrapassa largamente o
anterior recinto, hoje designado Parque das Nações.
A premissa estabelecida para a Expo 98 continua a fazer sentido, quando o que está em causa é a
necessidade de expansão ou requalificação de espaços urbanos; mas este tipo de lógica
estritamente economicista não é necessariamente generalizável a eventos de outro género. Os
princípios de sustentabilidade, que hoje são incontornáveis, obrigam a equacionar a questão de
outra forma: as construções perenes são geralmente mais impactantes, do ponto de vista ambiental,
e a sua construção só se justifica se a longa duração dos edifícios for absolutamente necessária
para a população, porque a pegada ecológica de um conjunto de edifícios efémeros é, normalmente,
menor, tendo em conta todos os custos ambientais associados à sua construção e manutenção:
terraplanagens, transporte de matérias-primas, impacto ambiental dos processos construtivos, custo
energético do seu funcionamento futuro, etc…
Esta relação de custo-benefício (com maior ou menor preocupação ambiental) tem sido
equacionada para um conjunto de eventos recorrentes de menor escala, como os chamados
“festivais de verão” (que reúnem dezenas de milhares de pessoas em vários dias), onde na
generalidade dos casos se tem optado pelas construções efêmeras. Tomando como exemplo o
festival NOS Primavera Sound, que se realiza anualmente na cidade do Porto, desde 2012, são
evidentes os resultados desta opção: mesmo para quem começa bem o parque da cidade, é difícil
reconhecer os seus espaços bucólicos e serenos durante os três dias do festival (figuras 3 e 4); do
mesmo modo, poucos dias depois do evento terminar, é difícil de acreditar, para quem visita o
parque, que estes são os mesmos espaços que ainda há poucos dias estavam repletos de animação
e música.
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Figuras 3 e 4. O mesmo espaço do parque da cidade do Porto, no estado atual e durante o festival NOS
Primavera Sound de 2016 (palcos Super Bock e NOS).
Fotografias de Eduardo Fernandes.

Esta profunda transformação faz-se com recurso a poucas estruturas físicas. Em 2018, por exemplo,
foram construídos cinco palcos: o palco Pitchfork, na clareira situada mais a nascente do recinto, os
palcos Super Bock e NOS, junto ao lago (figura 4), e os palcos Seat e Primavera Bits num terreiro
adjacente ao parque, plano e desocupado, designado por “Queimódromo” (porque também é aí que
se realizam alguns eventos da Queima das Fitas do Porto); eram edificados com estruturas
metálicas modulares (parcialmente revestidas com tela e painéis de aglomerado de madeira), que
suportavam toda a necessária parafernália de equipamentos de som e iluminação, e protegiam da
incidência direta do sol e da chuva (que geralmente marca presença no evento) uma complexa área
de bastidores e a zona de atuação dos artistas. A localização dos palcos situados no parque
aproveita a topografia e a vegetação existente para definir auditórios naturais que funcionam na
perfeição: a pendente do terreno permite a todos os espectadores uma visão desimpedida do palco
à distância, enquanto os maciços de árvores existentes criam barreiras de som, permitindo a
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realização de diferentes concertos em simultâneo (figura 4). Junto a cada palco existem as
indispensáveis barracas de venda de cerveja e, nos limites do recinto, há vários núcleos de
instalações sanitárias, com cabines pré-fabricadas. O recinto conta ainda com a área de receção
(informações, bilheteiras e controle de entradas) e uma praça de alimentação, ambas situadas no
“Queimódromo” e construídas com pavilhões desmontáveis, tal como o restante conjunto de
equipamentos de apoio, dispersos pela área, destinados a comércio, alimentação e lazer.
Nada disto produz um impacto irreversível no território, nem sequer altera profundamente a
paisagem. O que dificulta o reconhecimento do parque para o seu utilizador habitual não são as
estruturas físicas, é, num primeiro momento, a alteração do local de entrada, que se faz pelo
“Queimódromo”, permitindo que o acesso à área do parque que não é ocupada pelo recinto do
festival se faça pelos locais habituais; mas depois, e de forma mais impactante, é o ambiente criado
pela presença das pessoas, a vivência criada com a densidade de ocupação, que torna o espaço
irreconhecível. Durante os três dias do festival, dão entrada numa área encerrada de cerca de vinte
hectares (que corresponde aproximadamente a um quarto da área do parque) um total de cem mil
visitantes, chegando a atingir uma presença simultânea de mais de trinta mil. Como refere Jan Gehl,
no seu livro “Life Between Buidings”, a sensação de imersão provocada pela presenta de muitas
pessoas num espaço público é, em si mesmo, um estímulo que torna esse espaço atrativo,
satisfazendo a necessidade humana de contacto social. Por outro lado, o contacto com um grande
número de pessoas potencia o encontro de amigos e conhecidos, mas também permite o
estabelecimento de contactos com desconhecidos (Gehl, 1996, 17-31).
A reunião de milhares de participantes num mesmo evento, que pressupõe uma partilha de valores,
potencia esta aproximação entre as pessoas, tal como acontece em outros espetáculos desportivos
e culturais; mas aqui é amplificado pela duração do evento (mais de trinta horas, distribuídas por
três dias) e porque as pessoas alternam momentos de paragem com deslocações, de um concerto
para outro, aumentando as possibilidades de encontro. Assim, podemos falar de um catalisador de
urbanidade, de uma cidade instantânea, onde o software é muito mais importante do que o
hardware.
No entanto, no que se refere às relações estabelecidas em rede e à interação local / global, estes
eventos estão aquém do que já era proposto nos citados projetos de Cedric Price e dos Archigram,
nos anos 60. Afinal, tal como nos eventos musicais realizados há mais de 50 anos (como o já referido
festival de Woodstock) o mais importante continua a ser a atuação ao vivo de um grupo de artistas.
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Mesmo face ao avanço entretanto registado nos sistemas tecnológicos e nos meios de
comunicação, continua a ser difícil de imaginar como é estas novas tecnologias podem
complementar os espetáculos tradicionais com outro tipo de experiências que contribuam para
melhorar a qualidade do evento, para além da sua utilização na divulgação, na otimização do som
e dos efeitos de luz, nos ecrãs gigantes que ladeiam os palcos e noutros aspetos que são invisíveis
ao público.
Os progressos tecnológicos são mais evidentes nas mãos dos espectadores, que nunca se separam
do seu smartphone; mas estes, em vez de serem instrumentos ao serviço da melhoria da
experiência, são fatores de distração do seu utilizador e daqueles que o rodeiam, forçados a ouvir
conversas alheias. E, mesmo quando o aparelho é usado para filmar (e partilhar em rede), a sua
utilização diminui a capacidade do operador para apreciar devidamente o evento irrepetível que está
a decorrer à sua frente (figura 5).

Figura 5. As pequenas luzes dispersas na plateia do palco NOS assinalam a presença de smartphones a
filmar o evento.
Fotografia de Eduardo Fernandes (2014).

Conclusão
As Cidades Instantâneas que os Archigram propuseram e que o Fun Palace de Cedric Price
enunciava foram parcialmente concretizadas em eventos que, desde essa época, se realizaram por
todo o mundo, até março de 2020. Estes eventos assentavam, na sua maioria, na tradicional
interação presencial de artista e público, o que levou ao cancelamento de quase toda a programação
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prevista para os últimos dois anos, devido à recente pandemia de COVID-19. Os consequentes
meses de confinamentos e restrições permitiram, no entanto, entender todo o potencial das novas
tecnologias de comunicação em rede: organizaram-se eventos virtuais, congressos online, aulas a
distância; aprendemos a articular e a compatibilizar diferentes processos de comunicação (síncrona
e assíncrona).
Mas, por outro lado, constatamos que a substituição do funcionamento presencial pelo virtual, sendo
uma solução de recurso aceitável em contextos excecionais, não substitui integralmente as
qualidades de um evento presencial. Nas aulas online falta a interação direta entre professor e aluno,
nos congressos virtuais faltam as oportunidades de encontro informal entre investigadores, nos
concertos transmitidos pela internet falta o ambiente envolvente e a interação imediata do artista
com o público; em qualquer dos casos, o participante não sente o mesmo estímulo, a mesma
envolvência, a mesma responsabilidade de fazer parte do evento.
Acreditando que, passado este momento difícil, se irá regressar progressivamente à normalidade,
importa pensar em otimizar a experiência adquirida de utilização de sistemas de comunicação em
rede para equacionar as possibilidades da sua aplicação em cidades instantâneas, em conjugação
com as qualidades dos eventos presenciais. Podemos hoje, novamente, repensar o enunciado do
problema, em relação aos nossos espaços públicos e aos nossos equipamentos educacionais,
culturais e comerciais; repensar os seus projetos, em função da necessidade cada vez maior de
sustentabilidade, que obriga a encarar a construção efémera como uma alternativa possível à
construção perene, diminuindo a pegada ecológica da parte física (hardware) e apostando na
otimização das vivências do espaço (software); mas também repensar a sua programação, em
função da otimização dos sistemas de comunicação em rede (cujas potencialidades e limitações
sabemos hoje reconhecer) para potenciar a sua articulação com as insubstituíveis qualidades da
presença humana.
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Introdução

Um dos aspetos mais relevantes da cidade de Lisboa reside nos valores arquitetónicos e
urbanos presentes nos edifícios residenciais mais antigos, construídos durante o “Antigo
Regime”. Estes edifícios podem designar-se por “Habitação pré-industrial”, tendo sido
construídos antes da arquitetura do ferro, cimento e aço. São também são genericamente
designados por “edifícios de alvenaria” para se distinguirem dos edifícios com estruturas
reticuladas em betão armado, que parcialmente têm vindo a substituir os anteriores.
Nas últimas décadas, na cidade de Lisboa, estes edifícios de “Habitação pré-industrial” têm
sido submetidos a demolições e alterações desqualificadas, em parte devido ao crescimento
do turismo urbano, mas também devido a falta de conhecimento técnico sobre o valor e
desempenho específicos destes edifícios e ausência de reconhecimento do seu significado
cultural. As consequências destas intervenções para a cidade são de índole cultural, social
e ambiental, e são visíveis na perda de significância e integridade do património urbanístico
e arquitetónico, na expulsão de residentes para os subúrbios (Seixas 2019, 221-251), e no
aumento do consumo de materiais, energia e de emissões de CO2 (Mourão 2019).
Estes "edifícios pré-industriais” foram construídos a par da urbanização de Lisboa na “Idade
Moderna” (época que termina com as revoluções liberais), expandindo a cidade e criando
bairros relevantes, que hoje, representam uma bolsa habitacional com potencial para
realojar população diversificada e (re)densificar a cidade consolidada, podendo contrariar a
tendência para o crescimento urbano contínuo e a suburbanização.
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Estes edifícios são também relevantes por ainda conservarem os materiais e as técnicas
construtivas tradicionais (paredes de alvenaria de pedra ou tijolo e pavimentos de madeira,
sem recurso a estruturas de ferro ou de betão armado) e apresentando também um reduzido
consumo de energia e um bom desempenho ambiental (Munarim e Ghisi 2016, 235-249;
Mourão 2021). Estes “edifícios pré-industriais” representam o testemunho de um paradigma
de urbanização, construção e gestão de recursos que hoje nos pode ajudar a responder aos
desafios de uma arquitetura mais sustentável, com menos carbono incorporado e
contribuindo para a transição para uma economia mais circular com menos impactes
ambientais negativos.
Porém, apesar do reconhecimento precoce do valor da arquitetura vernácula em Portugal
(SNA 1961), a habitação urbana pré-industrial (HUPI), particularmente em Lisboa, embora
alvo de um número considerável de estudos académicos (Caldas, Pinto e Rosado 2014,
Geraldes 2018), não foi ainda sistematicamente estudada.
Enquadramento e objetivos

Encontra-se por realizar um estudo abrangente sobre a HUPI que compreenda, não apenas
as suas especificidades técnicas e múltiplos valores, mas que avalie também as suas
vulnerabilidades físicas e espaciais, e que permita apoiar futuras intervenções nestes
edifícios.
Face à perda de valores neste património edificado urbano, à falta de conhecimento sobre
estes edifícios, e considerando a oportunidade de revalorizar este parque habitacional, é
urgente recolher e transferir conhecimentos para regular decisões de intervenção.
Para o efeito, identificam-se três atividades de investigação prioritárias a desenvolver:
•

a sistematização, identificando e caracterizando este parque edificado num inquérito
sistemático e ilustrado, incluindo a localização geográfica, a época ou data de
construção e a definição de tipologias;
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•

a avaliação dos valores culturais (artísticos, urbanísticos, arquitetónicos, construtivos),
ambientais (energéticos e materiais) e habitacionais (espaciais, tipológicos e de
potencial de oferta de habitação acessível) em presença; e,

•

a proposta de recomendações, que ofereçam conhecimentos técnicos para apoiar
intervenções de reabilitação destes edifícios, que informem políticas e regulamentos
municipais e sensibilizem o público para o valor e potencial de utilização destes
edifícios.

A falta de conhecimento sobre estes edifícios é acompanhada pela ausência de um
levantamento da sua localização na cidade de Lisboa, instrumento imprescindível para o
seu registo e reconhecimento. Tendo em vista a necessidade deste levantamento, este
artigo apresenta uma metodologia de identificação e caracterização do parque edificado em
estudo, como base para a sistematização da informação sobre estes edifícios. Esta
metodologia parte do cruzamento da informação relativa à cartografia histórica e atual
disponível no SIG interativo da Câmara Municipal de Lisboa e um atento trabalho de campo
que permitiu a validação das localizações identificadas.
Metodologia

Para se avançar a sequência de atividades referida é necessário começar por localizar
geograficamente estes edifícios de construção pré-industrial na cidade de Lisboa, para os
poder caracterizar. Essa localização foi conseguida por cruzamento de diferentes fontes
georreferenciadas e aproximações sucessivas, partindo de uma cronologia de referência,
no período desde o século XVI aos inícios do século. XIX. Estudando a cartografia histórica,
atualmente georreferenciada no SIG interativo da Câmara Municipal de Lisboa
(https://lisboainterativa.cm-lisboa.pt) em particular da Planta Topographica da Cidade de
Lisboa de 1780 (plano de reconstrução da cidade posterior ao terramoto) (Figura 2), e da
Planta de Duarte Fava de 1807 (Figura 3), foi possível identificar áreas de expansão da
cidade entre o século XVIII e o início do século XIX e aí encontrar as zonas onde foram
construídos conjuntos de habitação pré-industrial, provavelmente contemporâneos entre si,
associados à densificação da cidade de Lisboa dentro do seu termo, até 1852 (Figura 1).
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Seguidamente, por observação e confrontação da cartografia histórica com a cartografia
atual, e através da consulta de fotografias e trabalho de campo, foi possível verificar
permanências no tecido urbano (traçados urbanos, quarteirões) e confirmar se nessas
zonas ainda existem edifícios da época que mantém algum grau de originalidade e
integridade, sendo representativos da arquitetura habitacional pré-industrial.

Figura 1. Identificação de área PIH sobre a Planta de Lisboa em 1874. Fonte: elaboração dos autores sobre
Planta de Lisboa em 1874)

A cartografia atual forneceu também informação sobre a época de construção de alguns
dos edifícios (por séculos) e o SIG interativo da Câmara Municipal de Lisboa disponibiliza
fotografias dos edifícios, que permitem a verificação de que os edifícios nas zonas
consideradas ainda detêm algum grau de integridade.
A seleção destas zonas de habitação urbana pré-industrial corrente em Lisboa [ZONAS
HUPI] seguiu assim a verificação cumulativa das seguintes cinco condições:
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1. Localização na área de expansão intermédia da cidade, entre a cerca moura e
fernandina (século XIV) e o limite decretado em 1755, em parte coincidente com o
“circuito nos fins do séc. XVIII” tal como indicado como limite da cidade na Planta de
Lisboa em 1874 (Figura 1). Com base nestas delimitações de referência não se
consideraram operações de consolidação urbanística em zonas mais antigas, próximas
do Terreiro do Paço, nem de expansão em zonas muito posteriores ao início do século
XIX, mais próximas do termo de Lisboa de 1852, já nos “arrabaldes”;
2. Identificação de urbanização regular reconhecível na carta de 1780 (traçado de novas
ruas e indicação de quarteirões em manchas) (Figura 2). Na carta de 1780 as manchas
amarelas representam urbanizações previstas, mas ainda não concretizadas à data;
3. Presença de edificação significativa na carta de 1807 (Figura 3), com parcelário
homogéneo ao longo de uma extensão significativa (vários quarteirões ou frentes de
rua longas). Face à carta de 1780 esta permite confirmar as urbanizações que se
iniciaram logo no início do século XIX;
4. Continuidade com urbanização existente, representando uma edificação ininterrupta
desde o centro;
5. Existência atual de edifícios íntegros e originários do século XVIII ou XIX, comprovada
por consulta das fontes referidas e observação in situ, registada em fotos.
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Figura 2. Planta Topographica da Cidade de Lisboa de 1780 (“banho amarelo, o projeto do novo”) Fonte:

https://websig.cm-lisboa.pt/MuniSIG/visualizador/index.html?viewer=LxInterativa.LXi

Figura 3. Carta Topographica de Lisboa e seus suburbios de Duarte José Fava (1807), Casa do Risco (1827,
1831). Fonte: https://websig.cm-

lisboa.pt/MuniSIG/visualizador/index.html?viewer=LxInterativa.LXi

Esta metodologia exigiu um constante confronto entre a cartografia histórica e a cartografia
atual e trabalho de campo complementar. A leitura realizada a partir da cartografia mais
antiga para a mais recente, e da planeada para a efetivamente construída, permitiu
compreender as permanências e as alterações realizadas no tecido urbano e edificado ao
longo do tempo, e a sua consolidação pós-terramoto.
A ferramenta digital disponibilizada pela Câmara Municipal de Lisboa (Lx_i) revelou-se útil
pela possibilidade de sobreposição direta de cartografia de diferentes épocas, permitindo
dimensionar diferentes elementos (em planta) do tecido urbano e do edificado e detetar
possíveis padrões dimensionais / compositivos / tipológicos. Estas leituras revelam-se
essenciais para apoiar e regular quaisquer ações de reabilitação sobre os edifícios em
estudo e, quando a demolição é inevitável, constituem também orientações conceptuais dos
edifícios de substituição (Caldas, Mourão e Alegre 2021).
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Identificação dos edifícios de habitação pré-industrial

Obteve-se assim um mapeamento de um conjunto de zonas de concentração destes
edifícios antigos, que ainda não pretende ser exaustivo, mas pretende representar o objeto
de estudo e permitir a sua posterior caracterização. Foram identificadas 21 zonas, repartidas
entre a parte Ocidental (12) e Oriental (9) de Lisboa, zonas divididas pelo antigo passeio
público (Figura 4).
Estas zonas assumem morfologias urbanas distintas, em dois tipos prevalecentes: i)
assentamento linear ao longo dos dois lados de uma rua; ou, ii) conjunto concentrado de
quarteirões com lotes semelhantes, ainda que incompletos, indicando um processo de
parcelamento do solo na sua génese (eg. aforamento).

Figura 4. Localização das 21 zonas Lis | PIH. Fonte: elaboração dos autores.
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As zonas lineares identificadas a Ocidente são: Rua do Sacramento à Lapa; Rua Santana
à Lapa; Rua do Patrocínio; Rua de São João dos Bens Casados; Rua de São Bento; Rua
do Salitre. As zonas concentradas identificadas a Ocidente são: Lapa/Trinas/Quelhas; São
Bernardo; Santa Isabel; Amoreiras; Praça da Alegria; São Mamede/Praça das Flores.
As zonas lineares identificadas a Oriente são: Rua de São José; Rua dos Anjos; Rua do
Bemformoso; Rua da Graça; e, Rua do Vale de Santo António. As zonas concentradas
identificadas a Oriente são: Quarteirões adoçados à Rua São José; Paço da Rainha; Largo
do Mastro; e, Quarteirões adoçados à Rua do Bemformoso.
Dado o alargado leque de zonas identificadas, foram selecionadas duas zonas para uma
análise com maior detalhe uma em cada lado oriental e ocidental da cidade. Nestas zonas
foram escolhidos e visitados conjuntos edificados contínuos (parte inferior da Rua do Salitre
e Quarteirão ladeando a Rua de Santa Marta/Rua de São José) para análise detalhada, até
à escala do edificado, tendo sido consultadas as fotografias dos edifícios nelas localizados
atualmente disponibilizadas pela CML, e selecionados os que correspondem a habitação
pré-industrial ainda com alguma integridade e autenticidade, visando confirmar que este tipo
de edificado ainda é reconhecível - e evidenciando assim a presença de edifícios
vulneráveis face a eventuais obras de reabilitação.

Nota Final

Este breve artigo inicia um trabalho de longo prazo de recolha e síntese de conhecimento
sobre este parque edificado habitacional específico, com vista a despoletar um
reconhecimento que permita criar bases e sensibilizar para a necessidade de antever os
impactos ambientais, económicos, sociais e culturais das intervenções a que este parque
edificado tem sido sujeito. A partir da compreensão histórica e das relações tipomorfológicas estabelecidas entre a HUPI e a cidade, este trabalho pretende também
contribuir para o estudo e preservação da forma urbana e do património urbanístico e
arquitectónico de Lisboa.
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Introdução18
O município de Jaraguá, Goiás/Brasil, é uma das vinte e cinco cidades componentes da região
conhecida por Vale do São Patrício (VSP) (Quadro 1 e Figura 1) – antigo Mato Grosso Goiano –, e
assim como Jesúpolis e São Francisco de Goiás está incluída na Microrregião de Anápolis. O núcleo
urbano teve sua origem vinculada ao período minerador na região central do Brasil e foi diretamente
afetada pelas políticas desenvolvimentistas e de integração nacional ao longo do século XX, como
a “Marcha para o Oeste” (1938) e a estruturação do cruzeiro rodoviário de Juscelino Kubitschek
(1956-1961), associado à construção da rodovia Belém-Brasília, atual BR-153.
Em 1960, a abertura da BR-153 dinamizou o crescimento econômico e a expansão urbana e
demográfica de Jaraguá, transformando-a em um relevante núcleo comercial. Posteriormente, já na
década de 1980, o município experimentou um vertiginoso crescimento econômico vinculado à
implantação de fábricas de roupas, o que a tornou conhecida como “capital das confecções”. A
posição geográfica diante de um conjunto de cidades economicamente relevantes em Goiás – como
Anápolis (74 km), Ceres (61 km), Goianésia (52 km) e a capital do estado, Goiânia (120 km) – é um
fator que influencia diretamente a dinâmica do assentamento até hoje.
A considerar estas premissas, o artigo tem por objetivo investigar o processo de expansão urbana
de Jaraguá por meio da análise diacrônica de sua malha viária. Apoiando-se nas estratégias de
modelagem recomendadas pela Teoria da Lógica Social do Espaço (Sintaxe Espacial),
originalmente desenvolvida por Hillier e Hanson (1984), são investigados seis momentos históricos

Esse artigo se vincula à dissertação de mestrado do primeiro autor, intitulada provisoriamente “BR-153 e Vale do São
Patrício (GO): processos urbanizadores do território” (PPG/FAU/UnB, sob orientação do professor Ricardo Trevisan).
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da sede do município (século XVIII/1736, 1965, 1987, 2000, 2010 e 2020), periodização vinculada
à disponibilidade de bases cartográficas.
Em termos de organização, o artigo está estruturado em cinco partes. Após esta introdução, consta
uma seção dedicada à contextualização dos processos urbanizadores que ocorram no território do
qual a cidade faz parte, incluindo um breve histórico. Posteriormente são apresentadas as
informações metodológicas, antecipando a exposição dos resultados obtidos. Por fim, as conclusões
consolidam os principais achados, articulando características do processo histórico de expansão
urbana e interpretações configuracionais.
Contextualização dos processos urbanizadores do Vale do São Patrício
A exploração aurífera no atual estado de Goiás marca uma das primeiras etapas de colonização da
hinterlândia brasileira. Contudo, apenas no século XX, a partir das políticas desenvolvimentistas e
de integração nacional propagadas, principalmente, nos governos de Getúlio Vargas (1930-1945) e
de Juscelino Kubitschek (1956-1961), o processo de urbanização se acelerou.
Esse contexto caracteriza, de forma geral, a implantação da rede urbana do antigo Mato Grosso
Goiano (Figura 1). Produto da “Marcha para o Oeste” (1938), ocorrida durante o Estado Novo de
Vargas (1937-1945), a ação compreendia uma nova tentativa de a) ocupação do sertão brasileiro,
b) centralização do poder federal, c) efetivação de acordos geopolíticos internacionais, e d)
desenvolvimento econômico e social por meio da urbanização e da industrialização. Empreendida
por agentes políticos, técnicos e sociedade atraída por melhores condições de vida e
enriquecimento, a missão consistia em ocupar o território a partir de discurso de progresso e
modernidade. Esses aspectos se alinham diretamente ao processo experimentado pelo VSP, área
que se desenvolveu como um “grande celeiro a céu aberto”, em razão do estímulo aos setores
agrícola e de pecuária, e serviu de apoio para a construção de Goiânia (inaugurada em 1933) e
Brasília (1960), tornando-se uma das centralidades de Goiás devido à produção econômica de
diversos portes. A região também se beneficiou de medidas como a construção da rodovia BR-153,
advinda da operação Brasília e do Plano de Metas de Kubitschek (1956-1961), considerado uma
“Nova Marcha para Oeste”.
As políticas acima baseavam-se na propaganda sobre terras férteis, prosperidade e preços baixos,
associadas ao imaginário popular de grandeza nacional. Especificamente em relação ao VSP, em
1941 foi criada a Colônia Agrícola Nacional de Goiás (Decreto nº 6.882, de 19 de fevereiro de 1941),
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originando a cidade nova de Ceres, formulada pelo engenheiro agrônomo e administrador da CANG,
Bernardo Sayão. O engenheiro foi igualmente responsável pela construção da rodovia
Belém/Brasília (BR-153), sobre a qual afirmava: “não estou aqui só para plantar milho e arroz. Ceres
é ponto de apoio para abrir estrada até Belém do Pará” (Neiva, 1942, p.106). É nesse bojo sertanejo,
realizado como uma etapa preliminar para a ocupação da Amazônia brasileira, que a região do Vale
do São Patrício experimentou a transformação de seu território (Moraes e Ribeiro, 2021).
Quadro 1. Anos de formação e emancipação dos municípios do Vale do São Patrício (Goiás/Brasil), com
destaque para cidades surgidas com a abertura da BR-153.
Cidade
Barro Alto
Carmo do
Rio Verde
Ceres*

Goianésia*

Guaraíta
Guarinos
Hidrolina

Ano de Fundação
Fazenda Barra Alto em 1949;
Município em 1958
Seria a sede da CANG e começou a
se desenvolver em 1939; Município
em 1952
Sede da CANG em 1941; Município
em 1953
Terras adquiridas da Paróquia da
Vila de Jaraguá em 1857; Distrito
em 1948 (ligado à Jaraguá);
Município em 1953
Doação de terras por Ovídio de
Moraes Preto em 1962; Município
em 1992
Povoado de Gorino em 1729;
Município em 1988
Povoado de Lobeira em 1950;
Distrito de Pilar de Goiás em 1958;
Município em 1958

Ipiranga de
Goiás

Povoado em 1941; Município em
2001

Itapaci

Povoado de Água Fria em 1924;
Distrito de Floresta (ligado à Pilar)
em 1938; Município em 1945

Itapuranga

Vilarejo em 1912; Distrito de Xixá
em 1943; Município em 1953

Jaraguá*
Jesúpolis
Morro Agudo
de Goiás

Arraial Córrego de Jaraguá em
1726; Vila de Jaraguá em 1833;
Município em 1882
Povoado em 1948; Distrito (de São
Francisco de Goiás) em 1982;
Município em 1991
Terras doadas em 1953 (ligado a
Rubiataba); Distrito em 1958;
Município em 1988

Leis/Decretos
Lei Estadual nº 2139, de 1411-1958

Vínculo de Surgimento
CANG; Escravos

Lei Estadual n.º 706, de 1411-1952

CANG

Decreto-Lei nº. 6.882, de 19
de fevereiro de 1941; Lei
Estadual n.º 767, de 04-091953

CANG

Lei Estadual nº 747, de 2406-1953

CANG; Jaraguá

Lei Estadual n.º 11.700, de
29-04-1992

Itapuranga; BR-153

Lei Estadual n.º 1.059, de
11-05-1988

Ciclo do ouro; Escravos;
Pilar de Goiás

Lei Estadual n.º 2.131, de
14-11-1958

Religiosa; Pilar de Goiás

Decreto-Lei nº. 6.882, de 19
de fevereiro de 1941; Lei
Estadual n.º 13.416, de 2812-1998
Decreto-Lei estadual nº
1233, de 31-10-1938;
Decreto-Lei estadual nº 55,
de 19-07-1945
Decreto-Lei Estadual n.º
8.305, de 31-12-1943; Lei
Estadual n.º 748, de 03-071953
Decreto n.º 8, de 01-071833; Lei Provincial n.º 666,
de 29-07-1882
Lei Estadual n.º 9.181, de
14-05-1982; Lei Estadual n.º
11.401, de 16-01-1991
Lei Municipal n.º 45, de 1212-1958; Lei Estadual n.º
10.425, de 05-01-1988

CANG

Indígena; Religiosa; CANG
Migração (mineiros,
nordestinos e sulistas);
Religiosa (ponto de
encontro); CANG
Ciclo do ouro; Escravos;
Indígenas; CANG; BR-153
Religiosa
Ponto de referência de
aeronaves
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Nova
América

Povoado em 1944; Distrito (de
Itapaci) em 1956; Município em
1958

Nova Glória

Povoado em 1947; Município em
1980

Pilar de Goiás

Reduto de escravos em 1736; Vila em
1831; Município em 1953

Decreto de 11-11-1831;
Lei Estadual n.º 790, de
05-10-1953

Rialma

Povoado de Barranca em 1948;
Município em 1953

Lei Estadual n.º 753, de
16-07-1953

Rianápolis

Campo de aviação em 1941;
Município em 1958

Rubiataba*

Povoado em 1949; Município em 1953

Lei Estadual n.º 2.428, de
18-12-1958
Lei Estadual n.º 807, de
12-10-1953

São Francisco
de Goiás

Santa Isabel
Santa Rita do
Novo Destino
São Luiz do
Norte
São Patrício

Uruana

Lei Municipal n.º 60, de 3004-1956; Lei Estadual n.º
2.109, de 14-11-1958
Decreto-Lei nº. 6.882, de 19
de fevereiro de 1941; Lei
Estadual n.º 8.842, de 1006-1980

Fazendas e garimpo em 1740;
Povoado de São Francisco das
Chagas em 1850; Distrito de São
Francisco das Chagas em 1911;
Distrito de Chagas em 1943;
Município em 1953
Fazenda Terra Branca em 1947;
Povoado em 1949; Município em 1982
Fazenda São Carlos em 1960; Paletó
Rasgado em (?)/ Município em 1995
Arraial de Lavrinhas em 1848;
Povoado (de Pilar de Goiás/Itapaci)
em 1943-45; Município em 1989

Lei Provincial n.º 781, de
18-11-1886; Lei Estadual
n.º 768, de 08-09-1953

CANG; Migração de
mineiros e imigrantes
estrangeiros; BR-014 (atual
BR-153)
Escravos; Ciclo do ouro
Ceres (abstração do que
era proibido na CANG);
BR-153
CANG; BR-153; Campo
de aviação
CANG; Atividade agrícola
(café)
Ciclo do ouro; Religiosa;
Serra de Jaraguá

Lei Estadual n.º 9.187, de
14-05-1982
Lei n.º 12.801, de 27-121995

CANG; Migrantes (Minas
Gerais e Bahia); Religiosa

Lei Estadual n.º 10.428,
de 08-01-1988

Ciclo do ouro; Escravos;
BR-153

Lei Estadual n.º 10.441,
de 10-01-1988; Lei
Estadual n.º 12.803, de
27-12-1995
Decreto-lei Estadual n.º
Povoado em 1938; Distrito (de
8.305, de 31-12-1943; Lei
Jaraguá) em 1943; Município em 1948
Estadual n.º 132, de 1409-1948
* Cidades Novas19
Povoado Vila de São Patrício em
1956; Distrito Vila de São Patrício em
1988; Município em 1995

CANG; Atividade agrícola

Religiosa; Escravos

II Guerra Mundial;
Migração (mineiros);
Religiosa
CANG; Agricultura; BR153

Fonte: Portal IBGE Cidades (< https://cidades.ibge.gov.br/ >), com adaptações.

A implementação da infraestrutura vinculada às políticas desenvolvimentistas acima produziu a rede
urbana no VSP e/ou a dinamizou, resultando atualmente em um conjunto de assentamentos que
variam em a) origem (de núcleos indígenas, como Itapaci e Jaraguá, a centros religiosos, a incluir
Itapuranga e Hidrolina), b) características viáveis para agropecuária (Uruana e Santa Isabel), c)
número de habitantes (de 72.045 em Goianésia a 2.217 em Morro Agudo de Goiás, segundo a

As “cidades novas” compreendem, segundo Trevisan (2009), núcleos urbanos que atendem a seis atributos: 1) são
empreendidos pelo desejo do poder público e/ou da iniciativa privada e concretizados em ações específicas; 2) buscando
atender, ao menos de início, a uma ou mais funções dominantes; 3) implantados num sítio previamente escolhido; 4) a
partir de um projeto urbanístico; 5) elaborado e/ou desenvolvido por agente definido – eventualmente profissional
habilitado; e 6) em um limite temporal determinado, implicando um momento de fundação razoavelmente preciso.
19
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Estimativa Populacional do IBGE para 01/07/2021), e d) extensão geográfica (de Barro Alto, com
1.093,25 km², a Guaraíta, com 205,307 km²). Há de cidades-polo, como Ceres, a pequenos núcleos
urbanos, a exemplo de Jesúpolis.

Figura 1. Mapa de contextualização geográfica: Goiás, no Brasil; Mesorregião do Centro Goiano, em Goiás;
e municípios do Vale do São Patrício, com destaque para Jaraguá.
Fontes: IBGE e Instituto Mauro Borges/Segplan/GO (Junho/2014), com adaptações.

Breve histórico de Jaraguá
Jaraguá, situada ao sul do VSP, tem primeiros registros de ocupação datados do século XVIII, com
o descobrimento do ouro na região pelos chamados “pretos faiscadores”, em 1726 e/ou 1727,
considerados os primeiros habitantes e fundadores da cidade. Há teorias, entretanto, de que a
fundação seria obra do bandeirante português Manoel Rodrigues Thomaz, fundador e guarda-mor
das minas de Meia Ponte, atual cidade de Pirenópolis. Segundo dados históricos do IBGE (2020), a
imponente serra foi tida como garantia da prosperidade do ciclo do ouro, impulsionando a criação
de acampamentos às margens dos rios e córregos que ali nasciam.
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Nesse período, com a exploração das jazidas, teve início o arraial denominado de Córrego do
Jaraguá – nomenclatura mantida até sua elevação, em 1833, quando se tornou Vila de Nossa
Senhora da Penha de Jaraguá, permanecendo assim até a emancipação, altura em que foi
desmembrada de Meia Ponte, em 1882. A corrida aurífera fomentou o surgimento das primeiras
habitações, definindo-se as ruas e a implantação dos edifícios mais emblemáticos, como igrejas e
capelas, conformando a estrutura elementar do assentamento. Fonseca (1999, p.42) descreve o
que seria a fisionomia de parte do núcleo urbano nesse período: uma praça no centro, com uma
igreja denominada Matriz (a Igreja de Nossa Senhora da Penha, demolida em 1888), para onde
convergiam as ruas geralmente tortuosas por causa do relevo acidentado. Importante salientar
também que na altura há registros de engenhos que produziam e comercializavam aguardentes,
além de notas sobre uma produção agrícola crescente.
No início do século XIX, já experimentando diversificação econômica, o arraial já havia se expandido
e alcançava uma população aproximada a da atual Pirenópolis (Prefeitura, 2020). Além disso, a
localização próxima à estrada que dava acesso ao Rio de Janeiro e à Vila Boa (então capital da
província, atual Cidade de Goiás) se tornou um elemento importante, atraindo a atenção de
imigrantes de várias regiões e de antigos mineradores, agora decadentes, impulsionando o
alargamento da área urbana. O centro histórico, até o ano de 1920, contava com o mesmo número
de ruas e largos do século XIX, ou seja, dez ruas e três largos. Esse cenário começou a se alterar
a partir da década de 1930, no governo de Getúlio Vargas (1930-1945), com a abertura de novas
estradas, a inauguração da ferrovia no sudeste do estado e a construção da nova capital, Goiânia,
como forma de impulsionar a ocupação do Centro-Oeste brasileiro (Prefeitura, 2020).
A Marcha para o Oeste (e a oferta correlata de terras agricultáveis) afetou diretamente o crescimento
de Jaraguá, o que também foi impulsionado pela criação da Colônia Agrícola Nacional de Goiás
(1941), resultando no surgimento de novas cidades, como Ceres. Posteriormente, com a construção
da nova capital brasileira, consolidou-se o ciclo de estímulos que fomentou o crescimento urbano e
a implantação de novos assentamentos no VSP. A infraestrutura relacionada permitiu a emergência
de novas oportunidades de ocupação de núcleos, novas conexões e composição de uma sociedade
em rede (Castells, 2019). A chegada da rodovia Belém-Brasília dinamizou diretamente a expansão
urbana de Jaraguá, facilitando sua industrialização na década de 1980, voltada predominantemente
para a produção fabril e têxtil, o que mais tarde justificaria o título de “capital das confecções”, dando
continuidade ao seu crescimento progressivo que passou por diversas etapas desde os tempos
auríferos. Atualmente, Jaraguá é o vigésimo sexto maior município do estado de Goiás e o segundo
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da região do Vale do São Patrício. Contando com uma população estimada para 2021 de 52.160
habitantes, numa área de 1.849,552 km² (IBGE, 2019), a cidade apresenta um PIB per capita de R$
14.196,30 (IBGE, 2018) e relevância no setor terciário.
Aspectos metodológicos
Para a execução das análises espaciais, empregou-se na pesquisa a Teoria da Lógica Social do
Espaço (ou Sintaxe Espacial), originalmente elaborada por Hillier e Hanson (1984). A estratégia
ampara-se na leitura configuracional, considerando o relacionamento entre as partes constituintes
de um sistema urbano, a partir da premissa de que espaço e sociedade se vinculam. A modelagem
ocorre por meio da representação linear, consoante a decodificação das permeabilidades e
barreiras, ou opacidades e transparências, no sistema urbano (Holanda, 2002; Medeiros, 2013).
Para este estudo, busca-se o confronto entre as variáveis oriundas dos mapas produzidos e diversas
instâncias da dinâmica histórica urbana (como a formação, a expansão e o deslocamento de
centralidades), capazes de fornecer subsídios para a interpretação do estudo de caso.
Em termos procedimentais, considerando as estratégias de representação associadas à Sintaxe do
Espaço, a partir do levantamento de bases cartográficas, imagens de satélites e revisão de literatura
sobre o município e sua respectiva configuração ao longo do tempo, foram elaboradas
representações lineares diacrônicas para os anos de 1736, 1965, 1987, 2000, 2010 e 2020,
posteriormente processadas enquanto mapas axial e de segmentos. Para tanto, primeiramente foi
produzida a representação da malha viária (rede de caminhos) mais recente, referente ao ano de
2020, no software de geoprocessamento QGIS, tendo por base as imagens da plataforma Google
Satellite disponíveis na altura. Em sequência foram desenhados os seis polígonos que
compreendiam a extensão da mancha urbana para cada um dos anos coletados, permitindo, mais
tarde, a subtração da trama, a resultar em representações para todos os seis períodos de interesse.
Logo após, e em plano de fundo para adquirir variáveis geométricas e topológicas selecionadas
(Tabela 1), fez-se uso do software DepthmapX vinculado ao plugin Space Syntax Toolkit, o que
permitiu a extração dos dados das medidas após a geração dos mapas axial e de segmentos. Por
fim, foi realizado a análise diacrônica das variáveis configuracionais (Figura 2),

267

Figura 2. Esquema das etapas metodológicas executadas.

Resultados e Discussão
A síntese dos resultados obtidos a partir das modelagens descritas na metodologia consta na Tabela
1. As variáveis estão identificadas como geométricas (G) e topológicas (T), conforme cada um dos
seis períodos de análise para Jaraguá.
Tabela 1. Variáveis geométricas (G) e topológicas (T) para seis períodos da história urbana de Jaraguá,
Goiás.

1736 1965 1987 2000 2010 2020

Variáveis Topológicas
(T)

Variáveis Geométricas
(G)

Área (km²)
Número de Linhas
Comprimento Médio das Linhas (m)
Número de Segmentos
Comp. Médio dos Segmentos (m)
Compacidade A
Compacidade B
Conectividade
Integração Global (Rn)
Integração Local (R3)
Sinergia
Inteligibilidade
NAIN
NACH
População (Número de Habitantes)

0,38
60
131,57
136
55,53
157,89
8,77
3,166
1,192
1,582
78,3%
41,1%
1,235
0,962
-

8,58
9,44 11,21 16,37
176
318
476
826
308,36 278,07 268,78 260,19
465
877
1345 2494
113,57 97,46 91,86 82,80
205,12 33,68 42,46 50,45
2,33
3,28
3,90
4,18
3,534 3,666 3,726 3,944
1,357 1,264 1,264 1,381
1,792 1,831 1,862 1,975
82,4% 73,8% 71,0% 75,5%
38,6% 28,4% 23,0% 20,8%
1,290 1,268 1,212 1,343
0,993 0,975 0,972 0,974
41.870

24,60
1079
281,10
3382
86,39
43,86
3,79
4,051
1,347
2,012
65,8%
15,7%
1,317
0,961
52.160*

*População estimada para 2021 (IBGE).

Em relação aos aspectos geométricos, no que tange à área do sistema urbano de Jaraguá (Figura
3), percebeu-se um progressivo crescimento até a atualidade, principalmente entre 1736 e 1965,
intervalo amplo que abrange desde o início da exploração aurífera na região até a inauguração da
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Belém-Brasília, vinculada a criação de diversos núcleos urbanos. Entre 2000 e 2010, e de 2010 a
2020, há um aumento de área na ordem de 44% e 50% na mancha urbana, respectivamente: para
efeitos de comparação, no último intervalo, a expansão populacional alcançou 22%. Dados do IBGE
(2020) apontam que Jaraguá, principalmente a partir da década de 1980, tornou-se um polo
industrial de confecções, fator que justifica o processo ininterrupto de crescimento da cidade.

1736

1965

1987

2000

2010

2020

Figura 3. Expansão da mancha urbana de Jaraguá entre 1736 e 2020.

O impacto da chegada da rodovia Belém-Brasília, a acentuada urbanização brasileira a partir da
década de 1940 e a implementação do setor industrial em Jaraguá são fatores que se destacam
para explicar o aumento no número de linhas/eixos do sistema ao longo do tempo (Figura 4),
variável que dialoga com a anterior. A partir de 1965, o sistema ora tem um aumento de 50%, ora
de 100%, o que leva a momentos de duplicação da rede de caminhos. Desempenho semelhante é
identificado na medida número de segmentos, cujos valores também são crescentes após 1960,
produto, ao que parece, da regularidade da malha que passa a caracterizar todo o assentamento.
Em relação ao comprimento médio dos segmentos, variável que serve como parâmetro para discutir
o tamanho médio dos quarteirões (Medeiros, 2021), verifica-se uma tendência de declínio até 2010,
quando então passa a aumentar. Os valores, por volta de 85m, dialogam positivamente com a
literatura de desenho urbano em favor de quarteirões menores, a implicar melhor rede de canais de
deslocamento. Acerca do comprimento médio das linhas/eixos (medida que permite compreender a
transformação diacrônica do tamanho médio das ruas, por associação), notou-se que apesar de
Jaraguá ter tido, a partir de 1736, um expressivo acréscimo no número de linhas/eixos, o
comprimento médio caiu-nos de 1960 a 2010. Isso significa que houve uma redução no tamanho
das ruas, aproximando-o da média nacional (290m), conforma apontado por Medeiros (2021).
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Figura 4. Representação linear da expansão urbana de Jaraguá entre 1736 e 2020.

O resultado também é sinal da fragmentação do traçado e dos padrões espaciais dos novos
acréscimos ao tecido urbano que contribuíram para rupturas da forma-espaço: novas áreas/bairros
de Jaraguá, embora implantados predominantemente em grelhas reticulares, não pareceram se
conectar coerentemente com o tecido urbano precedente, resultando em descontinuidades e falta
de coesão.
As medidas de compacidade (A e B) indicam o grau de adensamento do sistema em relação à
densidade das vias. Na investigação pode-se analisar a dispersão ou a compactação do espaço
urbano, a implicar problemas ou vantagens econômicas, sociais e políticas (Medeiros, 2013). Em
relação à compacidade A (número de linhas/eixos por Km²), quanto maior a regularidade do tecido
urbano de uma cidade, mais baixa é medida, quanto maior a irregularidade, mais alta, ou seja,
inversamente proporcionais. A compacidade B, por sua vez, associa o comprimento total de linhas
(Km) por unidade de área (Km²). Diferentemente da variável anterior, essa medida indica uma
“quantidade” de tamanho de rua disponível por unidade de área, independente da regularidade. Em
Jaraguá, para a compacidade A, verifica-se uma tendência de declínio progressivo, o que tem
relação, além da regularidade, com o crescimento da mancha urbana em um padrão fragmentado e
descontínuo, o que reduz a medida. Cenário semelhante é identificado quanto à compacidade B,
com continuado declínio, mantendo-se abaixo da média nacional de 5,47 km de linha por km2 para
o intervalo de 2011-2019 (Medeiros, 2021).
No que se refere às variáveis topológicas, a primeira a analisar compreende a conectividade.
Segundo Medeiros (2013), a medida indica o número médio de conexões dos eixos do sistema e se
associa diretamente à quantidade de rotas e trajetos disponíveis para deslocamento em uma cidade.
Quando em valor elevado, indica maior oferta de percursos, o que geralmente está relacionado a
um desenho urbano tendente a regular. Em Jaraguá, identificou-se um contexto de crescente
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conectividade média, o que dialoga com a recorrência do padrão em tabuleiro de xadrez utilizado
na expansão urbana da sede do município: a variável mantém-se, desde a década de 1980, acima
da média nacional, que alcança 3,552 para o último intervalo temporal investigado por Medeiros
(2021): 2011-2019.
As duas medidas seguintes dizem respeito à integração, uma variável de centralidade que indica,
em um sistema, as linhas que podem ser mais facilmente alcançadas a partir de todas as demais
existentes (Medeiros, 2020). Linhas mais acessíveis (indicadas pela cor vermelha nos mapas axiais)
tendem a concentrar usos e atividades que se beneficiam desse movimento potencial, como
comércio e serviços, o que resulta na coincidência com centros ativos urbanos. A medida pode ser
avaliada globalmente, destacando o núcleo de integração, correspondendo aos eixos mais
integrados, ou localmente (análise em raio 3), que aponta os centros locais. As linhas mais
integradas são aquelas que atuam como “destino”. Em Jaraguá (Figura 5), apesar de um declínio
nos anos 1987 e 2000, a média da cidade mantém-se acima da nacional, situada atualmente em
0,697 (Medeiros, 2021), o que traduz o efeito da regularidade, apesar da fragmentação indicada nas
medidas de densidade. Além disso, o que talvez justifique o desempenho e a permanência, é o fato
de que, historicamente, alguns eixos são de elevada integração ao longo do tempo, a exemplo da
conexão entre a BR-153 e a Avenida Bernardo Sayão, destacadas desde a década de 1960. Dessa
maneira, acabam por melhorar a relação global-local, além de orientar o processo de crescimento
urbano, também em razão da acessibilidade configuracional. Tais vias são robustos pontos de
escoamento de importações e exportações da cidade, além de serem ramais de acesso ao trecho
Anápolis-Ceres, os dois principais polos urbanos próximos. Ceres, por exemplo, é líder em
atendimentos na área da saúde, com abrangência sobre todas as cidades do Vale. No que se refere
à integração local, percebeu-se que, assim como a integração global, a partir da década de 1960, a
medida mantém um desempenho elevado em relação à média nacional (Medeiros, 2021), além de
ser legível a correspondência entre os centros ativos locais e aqueles identificados na modelagem
configuracional.
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Figura 5. Evolução da variável integração global (Rn) em Jaraguá, de 1736 a 2020.

Para interpretar questões de percepção (legibilidade), adotam-se duas medidas: sinergia e
inteligibilidade. A sinergia é a variável que representa o grau de correlação entre os valores de
integração global e local, para todos os eixos do sistema, avaliando-se a dependência entre as
medidas (Medeiros, 2020). Quanto maior seu valor, maior a sincronia entre as propriedades globais
e locais: uma boa sinergia significa uma adequada sincronia entre as propriedades globais e locais
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dos eixos. Nos períodos investigados, nota-se que Jaraguá apresenta uma boa sinergia, com
valores sempre superiores a 50%, apesar de tendência de queda identificada na leitura global. O
pior desempenho, entretanto, mantém-se acima da média das cidades brasileiras (hoje em 35,85%:
Medeiros, 2021). A queda nos níveis de sinergia de Jaraguá se explica pela expansão da malha e
pelo reflexo dos vazios urbanos ora presentes, outrora solucionados, resultando em um padrão que
se assemelha a uma colcha de retalhos. A inteligibilidade, por sua vez, compreende o grau de
legibilidade do sistema. Quanto maior o seu valor, significa melhor atendimento à expectativa de
que as linhas mais conectadas sejam também as mais integradas na esfera global. Ao contrário da
sinergia, desde 1730 os valores são decrescentes na cidade: ainda que o desempenho superior à
média brasileira (Medeiros, 2021), o cenário aponta um enfraquecimento na costura entre as partes
do sistema, o que tem relação com os padrões de desenho urbano adotados na expansão do
município.
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Figura 6. Evolução da variável integração angular normalizada (NAIN) em Jaraguá, de 1736 a 2020.

A variável NAIN (Integração Angular Normalizada) é uma medida de centralidade calculada a partir
da análise angular global (raio n, por meio do mapa de segmentos), ao considerar o ângulo das
mudanças de direção para a construção do menor caminho angular, ou seja, aquele que minimiza
o ângulo das mudanças de direção (Coelho, 2017). Apesar da diminuição nos índices a partir de
1960, nota-se uma transformação nos últimos períodos de análise, de modo que a superestrutura
de caminhos mais acessíveis parece ampliar seu papel articular no sistema urbano (Figura 6):
destaca-se, principalmente, o antigo eixo de conexão com a GO-060, atual Avenida Bernardo Sayão.
É relevante mencionar que o desempenho é superior ao atual para as cidades brasileiras, de 0,867
(Medeiros, 2021).
Em relação à variável NACH (Escolha Angular Normalizada), é uma medida que também se origina
do mapa de segmentos e permite avaliar a capacidade de as vias se tornarem trajetos, o que tende
a ter expressiva correspondência com a hierarquia viária formalmente construída. Percebe-se que
no município de Jaraguá os dados pouco variam, apresentando, entretanto, desempenho mais
elevado na década de 1980, período de expansão da região devido à implementação de mais
fábricas. Ao se observarem os mapas qualitativamente, identifica-se uma clara correspondência
entre os eixos destacados na representação da variável escolha com as vias que de fato têm um
papel proeminente em 2020: percebe-se que as principais avenidas e rodovias permanecem sendo
as vias de maior potencial, apontando a sincronia da modelagem com o desempenho real do lugar.
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Conclusões
O estudo foi desenvolvido com o objetivo de analisar a configuração espacial de Jaraguá, Goiás, a
partir da interpretação de seis períodos de sua história urbana: 1736 (século XVIII), 1965, 1987 e
2000 (século XX) e os anos de 2010 e 2020 (século XXI), por meio de modelagens associadas a
Teoria da Lógica Social do Espaço. Os resultados obtidos permitiram observar que, após 1940,
Jaraguá apresentou expressivos índices de crescimento de sua malha urbana, a partir da fundação
de Ceres (com a Marcha para o Oeste), a assistência à construção da nova capital do país, Brasília,
e a abertura da rodovia BR-153, na década de 1960. Posteriormente, o crescimento foi assegurado
pelo processo de industrialização da cidade um vez que o município se converteu em polo de
confecções.
De maneira geral, conclui-se que a expansão do assentamento foi caracterizada por avanços mais
intensos nos sentidos norte e noroeste da malha correspondente ao centro histórico – fato
perceptível por meio da leitura diacrônica da variável de integração global (Rn) – possibilitando
afirmar que a centralidade urbana não se deslocou substancialmente de seu centro original, apenas
se expandiu rumo à infraestrutura que se conecta com as principais cidades de Goiás. Este
desempenho também é corroborado pela identificação dos trechos de maiores integrações
normalizadas (NAIN): a Avenida Bernardo Sayão (antigo eixo de integração com a GO-060), a GO427 (que leva à cidade de Goiás), e as avenidas Moacir Rios e Cel. Tubertino Rios, que possibilitam
a conexão com os demais municípios por meio da rodovia BR-153. A partir da a composição
morfológica de Jaraguá, evidencia-se o que se denomina de “urbanismo de adição”, processo
caracterizado por uma expansão urbana resultante de malhas fragilmente articuladas, aproximandose da “colcha de retalhos”. O padrão, ao que parece, é comum aos demais municípios do Vale do
São Patrício, o que evidencia a necessidade de discutir os processos de planejamento e desenho
urbanos da região.
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Introdução
O presente artigo explora o panorama diacrônico das transformações urbanas de Três Pontas,
cidade localizada na região sul de Minas Gerais (Brasil), entre os anos de 1939 a 2020. Parte-se da
premissa que a transformação de um espaço urbano pode ser interpretada enquanto resultado de
diversas mudanças organizacionais, locais e de relação histórica entre a cidade e seus bairros, o
que é capaz de transformar o espaço citadino. Com base nesta compreensão, a pesquisa amparase nas estratégias associadas à Teoria da Lógica Social do Espaço ou Sintaxe Espacial (Hillier e
Hanson, 1984; Holanda, 2013; Medeiros, 2013), com o intuito de investigar o diálogo entre as
alterações morfológicas do assentamento, em seis sucessivas etapas de expansão urbana.
O processo de povoamento que estabeleceria as estruturas para o futuro município de Três Pontas
teve início na primeira metade do século XVIII, embora o núcleo fundacional tenha sido elevado
formalmente à cidade apenas em 3 de julho de 1857. Ao longo de sua história, o assentamento
recebeu expressivos investimentos, públicos e privados, dada a influência da região enquanto
grande produtora e exportadora de café. Os efeitos dessas ações parecem ter se materializado no
espaço, de modo que sua compreensão pode esclarecer sobre o quanto as dinâmicas
socioeconômicas estão cristalizadas na cidade.
Para alcançar o objetivo do estudo, o artigo estrutura-se nas seguintes seções, após esta introdução:
1) estudo de caso, seção em que se expõe um breve histórico de Três Pontas, abrangendo desde
o surgimento do primeiro povoado até os dias de hoje; 2) metodologia, que contempla os aspectos
teóricos, metodológicos e ferramentais necessários para a compreensão e o desenvolvimento da
pesquisa; 3) resultados e discussão, dedicado à aplicação da metodologia de análise e à
interpretação das variáveis morfológicas, segundo os conceitos que amparam o estudo; e 4)
considerações finais, em que são discutidas as conclusões.
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Estudo de caso: breve histórico da cidade de Três Pontas
A cidade de Três Pontas localiza-se na parte sul do estado brasileiro de Minas Gerais e é
historicamente conhecida por ser grande produtora e exportadora de café. O município tem uma
área de aproximadamente 689km² e atualmente abriga uma população de 57.127 habitantes,
conforme a Estimativa Populacional do IBGE para 01/07/2021, das quais 4/5 na zona urbana. A
única rodovia que dá acesso ao município é a MG-167, entretanto a Rodovia Fernão Dias está a
cerca de 50km da sede municipal. Avalia-se que o núcleo urbano possui uma boa infraestrutura na
zona urbana e o relevo local favorece a regularidade da malha viária da cidade.
Em termos históricos, Miranda (1980), no livro “História de Três Pontas” registrou os principais
eventos que marcaram o processo de consolidação do assentamento. Segundo o autor, o
surgimento do núcleo urbano iniciou-se com a chegada dos primeiros habitantes na região por volta
da primeira metade do século XVIII. O local de povoamento ocorreu perto da Serra de Três Pontas
e às margens do Ribeirão das Araras, na qual se formaram quilombos com escravos fugitivos após
a destruição do Quilombo do Ambrósio entre 1740 e 1746.
Por volta de 1760, os habitantes brancos da região exigiram ao governo colonial que exterminasse
as povoações quilombolas. O resultado, conduzido por Bartolomeu Bueno do Prado (conhecido
também como Capitão do Mato), foi o extermínio de parte da população negra, o que permitiu a
divisão do território em sesmarias. Em 5 de outubro de 1768 o sítio da atual cidade teve seu primeiro
marco construtivo com a inauguração da Capela de Nossa Senhora da Ajuda (atual igreja matriz),
ao redor da qual teve início um pequeno arraial. Entre 1832 e 1841 a região tornou-se freguesia e
posteriormente foi elevada a vila quando desmembrada de Lavras, passando a ser formada pelos
distritos de Três Pontas, Carmo do Campo Grande, Dores de Boa Esperança e São Francisco de
Aguapé. No ano de 1842 foi criada a primeira Câmara Municipal e, em 1852, foi estabelecido o
primeiro cemitério do lugarejo. Em 3 de julho de 1857 a vila finalmente foi elevada à categoria de
cidade (Miranda, 1980).
O final do século XIX foi marcado por significativos avanços em termos de infraestrutura, a incluir a
implantação dos primeiros tramos da rede de abastecimento de água e execução de um ramal
ferroviário chamado Estrada de Ferro Trespontana, inaugurado em 1895. A linha foi de extrema
importância para a região, pois auxiliou na consolidação da economia cafeeira (Miranda, 1980).
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Em 1914 a rede elétrica chegou à cidade, além de ter sido estabelecida a rede pública de
abastecimento de água. No mesmo período, várias praças, ruas e estradas que ligavam a cidade a
outros núcleos urbanos foram criadas e reprojetadas, eventos movidos pela expansão econômica
vinculada ao café. No entanto, em 1929, a crise econômica internacional resultou em elevados
prejuízos aos produtores, o que obrigou o município a diversificar a economia, favorecendo a
atividade industrial (Miranda, 1980).
A Revolução de 30, que pôs fim à República Velha, trouxe um novo panorama na história e expansão
urbana de Três Pontas. Entre 1930 a 1947, o Governo do Estado passou a não priorizar os
investimentos em obras públicas, o que levou os cidadãos locais a realizarem campanhas de
arrecadação de recursos para projetos e grandes obras que alavancariam o crescimento urbano, a
incluir hospitais públicos e ginásios de esporte (Miranda, 1980). A Figura 1 ilustra um mapa
cartográfico da década de 1930 que expressa a estrutura urbana do período (assumido nesta
pesquisa como mapa de 1939).

Figura 1. Mapa da cidade de Três Pontas na década de 1930.
Fonte: Acervo “Memória de Três Pontas”.

Miranda (1980) destaca que o fim da década de 1950 representou uma nova fase de expansão
urbana e melhoria de Três Pontas, com ações para calçamento nas ruas, construção de prédios
institucionais, inauguração de uma pista de pouso de aviões, entre outros. O período também se
caracterizou por um elevado crescimento populacional: o número de habitantes ampliou-se de
23.310 habitantes em 1950 para 35.105 em 1960, segundo os censos do IBGE. A década de 1970,
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por sua vez, compreendeu o período de consolidação dos serviços de comunicação telefônica,
ampliação da rede de iluminação pública para os bairros periféricos e construção da nova sede da
prefeitura no lugar do antigo ramal da estação ferroviária da Estrada de Ferro Trespontana,
desativada em 1964 devido às inundações para a construção da Represa de Furnas (Miranda,
1980). A cidade permaneceu expandindo-se paulatinamente e, em 2000, alcançou a marca de 50
mil habitantes.
Aspectos metodológicos
As premissas metodológicas baseiam-se na pesquisa, coleta e sistematização de registros
históricos e cartográficos de Três Pontas, consoante as estratégias teóricas, os procedimentos, as
modelagens e as variáveis de investigação adotados. A partir desses dados, foram procedidas
análises configuracionais segundo a Teoria da Lógica Social do Espaço (Sintaxe do Espaço/SE),
abordagem originalmente desenvolvida por um grupo de pesquisadores liderados pelos professores
Bill Hillier e Juliene Hanson, na University College London. A SE explora a relação entre espaço e
sociedade, analisando os padrões de movimento oriundos da maneira de articulação das partes
integrantes da rede urbana, a partir do princípio de configuração. Assume-se que a partir da
interpretação do espaço é possível decodificar a sociedade que o gerou (Hillier e Hanson, 1984).
Segundo Medeiros (2013), a Sintaxe do Espaço é baseada na perspectiva configuracional, por meio
da apreciação das relações entre cheios e vazios no espaço urbano. Para a interpretação da cidade,
a estratégia oferece métodos de modelagem que permitem debater as articulações urbanas,
descrevendo possibilidades de interação e contato a partir de fluxos potenciais de pessoas ou
veículos. A base é a decodificação da rede de caminhos, usualmente modelada a partir da malha
viária, que pode ser considerada uma importante definidor de fluxos e hierarquias em razão do
“movimento natural”, isto é, aquele “naturalmente” oriundo da maneira de organização das partes
do todo urbano. Ao transformar a rede de caminhos em um conjunto de eixos conectados, obtémse a representação linear, que é composta pelo menor número das maiores linhas retas que
representam todos os acessos diretos através da malha urbana (Hillier e Hanson, 1984).
A representação linear pode ser realizada utilizando como base cartográfica as imagens de satélites
da plataforma Google Maps. Posteriormente, utilizando-se softwares específicos como o QGIS e o
Depthmap, é possível realizar o processamento dessas retas, gerando-se uma matriz de
intersecções a partir da qual serão calculados valores das variáveis geométricas e topológicas. Das
medidas obtidas, destacam-se os valores de integração global (Rn), que traduzem o potencial de
movimento e indicam centralidades, isto é, regiões potencialmente capazes de atrair fluxos e
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movimentos, e portanto usos que se beneficiam desse movimento. Os valores numéricos resultantes
do cálculo da matriz matemática podem ser representados graficamente, de acordo com uma escala
cromática própria de vermelho a azul escuro, passando pelas cores intermediárias. Quanto mais
quentes as cores de um eixo, maior o potencial de centralidade, quanto mais frias as cores, menor
o potencial de centralidade (Barros, Medeiros e Morais 2009).
A considerar as informações acima, a pesquisa baseou-se na coleta de informações e dados
históricos, mapas cartográficos, legislações e imagens de satélite (Google Earth Pro) para elaborar
diacronicamente as modelagens configuracionais (representação linear, posteriormente processada
em mapas axial e de segmentos). Embora os registros apontem os primeiros marcos de ocupação
de Três Pontas por volta do ano de 1768, durante a revisão de literatura não foram encontradas
cartografias oficiais ou passíveis de decodificação para o período, nem para o século seguinte.
Desta maneira, foram estabelecidos como marcos temporais, em razão da existência de bases
adequadas, seis momentos: 1939, 2003, 2010, 2015, 2018 e 2020 (Figuras 2 e 3). Para a
organização da base de dados, foi utilizado o programa de geoprocessamento QGIS, acompanhado
do complemento Space Syntax Toolkit que, em conjunto com o aplicativo DephtmapX, permitiu a
execução do processamento para obtenção das variáveis geométricas e topológicas indicadas nas
Tabelas 1 e 2.

Figura 2. Manchas diacrônicas de expansão urbana para a cidade de Três Pontas/MG, entre os anos de
1985 e 2020.
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Figura 3. Mapas de representação linear para a cidade de Três Pontas/MG, entre os anos de 1939 e 2020.
Tabela 1. Lista de variáveis configuracionais geométricas utilizadas na análise de Três Pontas/MG.
Fonte: Medeiros & Loureiro (2019).

Variável

Categoria

Área do Sistema

Ordem de
Grandeza

Número de
Linhas/Eixos

Ordem de
Grandeza

Definição
Indica a área da mancha urbana correspondente à
representação linear (não é a área oficial da cidade, mas sim a
área do polígono que contém a representação linear).
Indica o número de linhas do sistema, o que será produto das
características configuracionais (maior e menor regularidade
afetam a medida). Independentemente do tamanho do sistema,
cabe considerar que cidades com maior regularidade tenderão a
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Comprimento
Médio das
Linhas/Eixos

Ordem de
Grandeza

Número de
Segmentos

Ordem de
Grandeza

Comprimento
Médio dos
Segmentos
Compacidade A:
Número de
Linhas/Eixos por
Km²
Compacidade B:
Comprimento de
Linhas/Eixos (em
Km) por Km2

Ordem de
Grandeza

ter um menor número de linhas, já que poucos eixos retos são
capazes que cobrir grande parte do território.
Indica a média do comprimento das linhas do sistema (em
metros) e serve como parâmetro para avaliar o tamanho médio
das ruas.
Indica o número de segmentos do sistema. Ver item “Número de
Linhas/Eixos”.
Indica a média do comprimento dos segmentos do sistema (em
metros) e serve como parâmetro para avaliar o tamanho médio
dos quarteirões (estimativa).

Grau de
Adensamento

Indica o grau de densidade do sistema, expressando a
quantidade de linhas existentes por unidade de área (em Km2).

Grau de
Adensamento

É uma segunda medida de densidade do sistema, ao associar o
comprimento total de linhas (em Km) por unidade de área (em
Km2). A variável permite observar algo mais refinado em
relação à medida anterior porque, independente da
regularidade, aponta a “quantidade de rua” disponível por
unidade de área.

Tabela 2. Lista de variáveis configuracionais topológicas utilizadas na análise de Três Pontas/MG.
Fonte: Medeiros & Loureiro (2019).

Variável

Categoria

Conectividade

Acessibilidade
Topológica

Integração Global (Rn)

Acessibilidade
Topológica

Integração Local (R3)

Acessibilidade
Topológica

Sinergia

Percepção
(Legibilidade)

Inteligibilidade

Percepção
(Legibilidade)

NAIN

Acessibilidade
Topológica

NACH

Acessibilidade
Topológica

Definição
Indica o número médio de conexões dos eixos do sistema. A
medida está diretamente associada à quantidade de rotas e
trajetos disponíveis para deslocamento em uma cidade.
Medida de centralidade que indica, em um sistema, as linhas
que podem ser mais facilmente alcançadas a partir de todas
as demais existentes (ou então até o terceiro nível, o que
corresponde à integração local).
Medida de centralidade local (ver integração global).
Indica a correlação entre a integração global e local do
sistema e explora a correspondência entre as propriedades
globais e locais.
Indica o grau de legibilidade do sistema a partir da
verificação da expectativa das linhas mais conectadas serem
também as mais integradas na esfera global. Resulta da
correlação entre conectividade e integração global.
(Normalized Angular Integration) Medida de centralidade
calculada a partir da análise angular global, que considera o
ângulo das mudanças de direção no processamento do
menor caminho (Coelho, 2017).
(Normalized Angular Choice) Medida normalizada de
escolha obtida a partir da análise angular global associada à
distribuição da rede e caminhos (Coelho, 2017). A medida
indica o quanto os caminhos são utilizados, sendo relevante
para explorar questões de hierarquia viária.
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Para cada uma das datas foi executada a modelagem configuracional, o que permitiu a obtenção
de conjunto de variáveis geométricas e topológicas capazes de expressar questões de a) escala
(área do sistema, quantidade de eixos/segmentos, tamanho médio dos eixos/segmentos), b)
densidade (razão entre número de eixos e número de segmentos, quantidade de eixos/segmentos
por unidade de área, comprimento de eixos/segmentos por unidade de área), c) legibilidade
(inteligibilidade e sinergia) e c) articulação (conectividade, integração, NAIN, NACH). Parte das
medidas traduzem o conceito de centralidade, o que permite avaliar áreas mais acessíveis
correspondentes àquelas mais fáceis de serem alcançadas a partir de qualquer origem do sistema
e que tendem a coincidir com centros ativos urbanos, isto é, aqueles para onde convergem, em
quantidade e diversidade, fluxos e usos distintos.
Resultados e discussões
Os resultados obtidos a partir do processamento das representações lineares (Figura 3) para Três
Pontas constam nas Tabela 3 e 4, que contêm as variáveis configuracionais geométricas e
topológicas.

Compacidade B

Compacidade A

Comp. Médio dos Seg. (m)

Área (Km2)

Ano

N° de Segmentos

N° de Linhas/Eixos

Comp. Médio das Linhas (m)

Tabela 3. Valores das variáveis configuracionais geométricas para a cidade de Três Pontas – MG.

Ano

CON

INT (Rn)

INT (R3)

SIN

INTEL

NAIN

NACH

1939
1,44
115
256,94
340
81,12
79,86
20,52
2003
12,38
1168
222,04
3450
69,31
94,31
20,94
2010
12,49
1176
224,60
3489
69,95
94,12
21,14
2015
12,889
1285
222,29
3779
69,97
99,72
22,16
2018
13,39
1362
218,24
3943
69,61
101,74
22,20
2020
14,32
1613
200,77
4519
66,39
112,63
22,61
Tabela 4. Valores das variáveis configuracionais topológicas para a cidade de Três Pontas – MG.

1939
2003
2010
2015
2018

3,806
3,868
3,889
3,866
3,825

1,209
0,782
0,779
0,790
0,757

1,796
1,794
1,800
1,799
1,779

75,90%
53,15%
53,03%
51,89%
49,85%

41,55%
18,35%
18,40%
18,44%
17,69%

1,399
1,169
1,171
1,162
1,129

1,028
0,999
1,003
0,997
0,993

2020

3,724

0,737

1,747

45,53%

16,63%

1,101

0,980
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Em termos gerais, verificou-se que a expansão urbana de Três Pontas vem ocorrendo em ritmo
continuado: o perímetro da cidade cresceu ao longo dos anos vinculado a eixos radiais (em todas
as direções, o que foi permitido pelas condições do sítio). Para os aspectos configuracionais
qualitativos, percebe-se que a cidade apresenta historicamente uma malha com predomínio regular,
em grelhas (composições de grelhas), o que resulta em cruzamentos prioritários do tipo “X” (vias
atravessam umas às outras), o que resulta em uma maior oferta de rotas e trajetos no sistema
urbano. Ao confrontar o processamento dos períodos de análise em seus respectivos mapas axiais,
segundo a variável integração global, identifica-se que os eixos hierarquicamente mais
proeminentes (com valores de integração mais elevados) não conseguem um alcance global, isto é,
capazes de atravessar do centro morfológico às periferias o que, em certa medida, compromete os
deslocamentos. Verifica-se, também, um crescimento por adição de loteamentos, muitas vezes
fragilmente articulados com o tecido urbano precedente, nos quais predomina o uso residencial e
uma distribuição periférica, dinâmica comum a diversas cidades brasileiras, de portes variados.
No que diz respeito às variáveis geométricas, o conjunto permite perceber variações na ordem de
grandeza do sistema em transformação. Os números de linhas e segmentos traduzem um
crescimento continuado, apesar de uma evidente aproximação entre os valores: excetuando-se o
mapa de 1939, consideravelmente menor, os demais oscilam, em um intervalo de 17 anos (entre
2003 e 2020) na faixa entre 1.168 e 1.613 (ampliação de 38,1%), e 3.450 e 4.519 (ampliação de
31,0%) segmentos.
Ao serem analisadas as medidas área do sistema e compacidade A e B, identificou-se uma
substancial alteração nos valores. Entre a década de 1930 e o início dos anos 2000, a poligonal
correspondente à representação linear passou de 1,44 Km² para 12,38 Km² em 2003. Apesar da
expressiva distância temporal entre estes dois momentos, atribui-se o crescimento a uma tendência
comum às cidades brasileiras que experimentaram um veloz processo de urbanização a partir da
década de 1940. O salto de crescimento é, portanto, produto dos novos arranjos econômicos,
políticos e demográficos no Brasil, com destaque para os efeitos da produção cafeeira para núcleos
exportadores como Três Pontas, que receberam investimentos em infraestrutura em sucessivas
etapas de sua história. Por outro lado, já no século XXI, a expansão do núcleo urbano manteve-se,
entretanto em ritmo pouco acentuado, o que tanto é produto da proximidade temporal dos períodos
analisados, quanto de uma redução no ritmo de urbanização, já que o Brasil alcançou, em 2010,
84,36% de população urbana, segundo o Censo realizado pelo IBGE naquele ano. A velocidade de
expansão das cidades do país já não atinge os mesmos níveis de décadas passadas.
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As variáveis de compacidade, relevantes para esclarecer informações sobre densidade, apontam a
relação entre quantidade e tamanho de linhas (eixos da representação linear) por unidade, em km².
Apesar do número de linhas ter crescido substancialmente entre os dois primeiros intervalos, a área
se expandiu de modo similar, o que acabou por produzir medidas relativamente estáveis. Embora
as duas variáveis apontem uma tendência ao adensamento, especialmente nos últimos intervalos,
que temporalmente são relativamente próximos, a variação é pequena, de 79,66 a 112,63 linhas por
km2 (compacidade A), e de 20,52 a 22,61 km de linha por km2 (compacidade B). As medidas refletem
a leitura de um crescimento em desaceleração e, a contar os desempenhos descritos, com maior
ocupação do território, o que acaba por traduzir um provável adensamento nas periferias.
As variáveis topológicas, por sua vez, contribuem para a compreensão das relações entrepartes do
sistema urbano. A conectividade é a média de conexões das linhas do sistema, o que se traduz em
um indicador que aponta a quantidade de caminhos e rotas disponíveis para deslocamento na
cidade. Quanto mais regular for um sistema, maiores serão os valores de conectividade e maior a
oferta de percursos. Ao observamos o desempenho da variável diacronicamente, percebe-se uma
clara estabilidade, apesar de um ligeiro declínio no último período de análise. Significa que, na
medida em que o assentamento cresceu, os acréscimos se deram com a manutenção do padrão de
cruzamentos, o que pode ser entendido positivamente. Acredita-se que a expansão da malha,
baseada em loteamentos no padrão da grelha regulada justifiquem o desempenho da variável. Se
compararmos a linha de Três Pontas com aquela das cidades brasileiras analisadas por Medeiros
(2021) (Figura 4), percebe-se que ao entrar no século XXI a cidade mineira atinge um resultado
superior, inclusive tendo-se em conta que as cidades do país são descritas como tabuleiros de
xadrez (Medeiros, 2013).

TRÊS PONTAS, MG
Expansão Urbana - Conectividade
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0,000
1900

1920
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Três Pontas, MG

1960

1980

2000

2020

Brasil (MEDEIROS, 2020)

Figura 4. Conectividade média para cidades brasileiras, em comparação com Três Pontas (leitura
diacrônica).
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A integração é uma medida que indica o quão permeável ou acessível é determinada linha dentro
da representação linear. Os valores dessa variável resultam na leitura de quais linhas tendem a
serem mais acessíveis e conectadas aos usos de natureza central, isto é, comércio e serviços. Pela
lógica da representação linear, os eixos mais integrados são aqueles que apresentam maior
permeabilidade e são mais acessíveis, assumindo uma posição de controle no sistema. O conjunto
de eixos mais integrados globalmente corresponde ao “núcleo de integração”, que tende a congregar
os centros ativos urbanos, ou seja, aqueles para onde convergem, em quantidade e diversidade,
fluxos e usos distintos (Medeiros, 2013).
Para a medida, os resultados apontam uma clara distinção, o que dialoga com os parágrafos
anteriores: há dois momentos em termos de desempenho para Três Pontas, aquele no final da
década de 1930, e o grupo referente às duas primeiras décadas do século XXI. O primeiro momento
alcança um desempenho mais elevado, o que é possivelmente produto da escala e do padrão em
tabuleiro de xadrez, mas os seguintes conseguem manter a média, oscilando acima de 0,700.
Situação semelhante é observada quanto à integração local, mantida diacronicamente acima de
1,700. Ao que parece, apesar das críticas quanto à fragmentação nas periferias, a cidade tem
conseguido manter a coerência entre partes, não tendo um declínio nas variáveis, o que tende a
usualmente acontecer em razão do processo de expansão urbana e de perda das articulações nos
sistemas. Ao comparar a integração global de Três Pontas com aquela das cidades brasileiras, para
um perfil diacrônico, desempenho semelhante ao de conectividade é obtido – a cidade, para os
períodos dispostos no século XXI, situa-se acima da linha referente ao país, embora próxima.
A sinergia e a inteligibilidade são variáveis topológicas de percepção extraídas indiretamente do
mapa axial. A sinergia é a correlação entre a integração global e a integração local, e compreende
a sincronia entre as propriedades globais e locais do sistema. A inteligibilidade, por sua vez, explora
a expectativa de os eixos mais conectados serem aqueles mais integrados, a partir da correlação
entre integração global e conectividade. Os valores obtidos para as duas medidas expressam o
quadro dicotômico: enquanto o mapa de 1939 assume o melhor desempenho (de fato sistemas
menores são mais legíveis e sincrônicos), o grupo dos demais, a despeito de um ligeiro declínio,
mantém-se na faixa dos 50% para a sinergia e 17% para a inteligibilidade.
Por fim, as variáveis NAIN (Normalized Angular Integration) e NACH (Normalized Angular Choice),
oriundas do mapa de segmentos, são medidas de centralidade calculadas a partir da análise angular
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global (raio n). Se NAIN dialoga com a medida de integração global, os valores de NACH expressam
a hierarquia potencial da rede de caminhos, o que é relevante para investigar os eixos mais
proeminentes do sistema urbano (Loureiro, 2017). Em Três Pontas, as variáveis obtidas apontam
evidente estabilidade nas medidas, apesar de um ligeiro decréscimo no último período referente a
2020 – não é ainda possível perceber se é um ponto de ruptura, ou de acomodação de um processo
em que a manutenção dos valores é explícita. Os mapas de segmentos com a variável NACH
evidenciam a correspondência entre os eixos potencialmente mais escolhidos e os eixos
estruturadores do sistema urbano ao longo do tempo (Figura 5).

Figura 5. Mapa de segmentos com representação da variável NACH para Três Pontas (leitura diacrônica).

Considerações finais
As análises dos cenários de expansão da cidade de Três Pontas (Minas Gerais, Brasil), por meio
dos mapas axiais e de segmentos resultantes de registros cartográficos diacrônicos, permitiram
identificar vários aspectos morfológicos do assentamento. O propósito em investigar o processo de
expansão segundo as transformações da morfologia urbana utilizando a Teoria da Lógica Social do
Espaço (Sintaxe Espacial) foi alcançado e se conclui que a abordagem fornece subsídios relevantes
para compreender as alterações relacionais das estruturas físicas urbanas legíveis pela rede de
caminhos.
Em síntese, os resultados obtidos apontam que, a partir da década de 1930, Três Pontas passou a
crescer de forma constante, produto do contexto político e econômico da época. Entre 1939 e 2003,
houve um aumento expressivo dos eixos/linhas e uma diminuição do comprimento médio da rua; os
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quarteirões, por sua vez, permaneceram com tamanhos de face estáveis. O número de segmentos
também aumentou, o que indica a permanência e acentuação da regularidade do sistema. No
entanto, entre o início de 2000 até os dias atuais, o crescimento tornou-se lento e controlado, em
decorrência das novas recentemente aprovadas. Em 2006, o governo aprovou o Plano Estratégico
de Desenvolvimento Integrado do Município/PEDI (Lei Municipal n° 2.733/2006) e dividiu o espaçofísico da cidade em macrozonas: Zona Central, Zona Residencial, Zona de Expansão Urbana, Zona
de Proteção, Zona Rural, Zona Especial 1 e Zona Especial 2. Para facilitar a regularização de áreas
ocupadas foram criadas as Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS), que terão regras
específicas. Atualmente, o governo também está investindo na revisão e atualização do plano
diretor, com previsão para lançamento ainda em 2021.
Em relação às variáveis topológicas, percebeu-se que, ao longo do tempo, a malha urbana
caracterizou-se por elevada conectividade, resultante da continuidade e regularidade de grande
parte do assentamento. No entanto, devido à presença de vazios, como os destinados a zonas de
proteção, houve uma progressiva quebra na articulação de eixos entre os bairros, causando, assim,
redução nas medidas de centralidade (como integração global e NAIN), embora não significativas.
Por outro lado, durante vários anos, o principal núcleo de integração, isto é, o centro morfológico
urbano, permaneceu coincidente com o ponto fundacional no centro histórico, local onde se assenta
a igreja matriz. Mesmo após os anos 2000, o local permanece conformando o principal centro ativo
de Três Pontas. Por fim, notou-se que a maior parte das novas áreas de expansão estão destinadas
para os usos residenciais de baixa e média densidade.
A interpretação das variáveis apontou que os resultados dialogam com outros achados para cidades
brasileiras e com a literatura (Medeiros, 2021). Há também uma certa coincidência de desempenho
configuracional diacrônico: as cidades no Brasil parecem se aproximar com o passar do tempo
(independentemente da escala e da região geográfica). Outro ponto importante observado é que
apesar da expansão do tecido urbano de Três Pontas ter ocorrido em padrão predominantemente
regular, houve um enfraquecimento na articulação entrepartes, produto de um planejamento
localizado, apesar de não tão acentuado. Desse modo, embora a conectividade média tenha se
mantido, bem como a hierarquia dos caminhos potencialmente mais acessíveis (legíveis pela
variável NACH), o que aponta manutenção da estrutura prioritária de deslocamentos, é necessário
fortalecer políticas e ações capazes de agir por todo o sistema urbano, e não somente em partes.
1.
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Introdução
O século XV concerta uma série de eventos políticos, econômicos, religiosos, sociais e artísticos,
cuja natureza de seus desdobramentos denota uma verdadeira revolução cultural e assinala a
gênese de uma racionalidade genuinamente moderna — um período ao qual convencionou-se
chamar de Renascimento, um momento histórico autônomo que não se dissolve em seu porvir,
baseado em suas próprias referências e planos de ação (Brandão et al. 2013, 10). Figuram entre
esses eventos, por exemplo, o surgimento da ideia de estado-nação e a consolidação das primeiras
monarquias nacionais, a afirmação do Humanismo como espinha dorsal das ciências e das artes, a
“invenção” da imprensa de tipos móveis, entre outros acontecimentos que não nos compete elencar
aqui nesta sede20, mas que concorrem para que o século XV seja uma espécie de soleira entre os
períodos da Idade Média e da Era Moderna.
O termo “moderno” possui uma miríade de acepções que gravitam em torno da noção de novidade.
Significa algo que está up-to-date ou que acompanha a evolução dos tempos; algo que está próximo
da nossa época, que é atual; algo que detém certo avanço tecnológico ou científico ou que dele se
beneficiou. Ainda mais especificamente pode nomear correntes de pensamento ou estilos artísticos
e arquitetônicos (como o Modernismo ou a Arquitetura Moderna). Aqui nos interessa a modernidade
enquanto qualidade que impregna as transições cíclicas entre o “velho” e o “novo”; que faz romper
com os tradicionais modelos e convenções, professando “novidades” que, ao se afirmarem enquanto
status quo, tornam-se por sua vez alvo de novos processos modernizadores.
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Na arquitetura do Renascimento, entrelaçado à multiplicidade das dinâmicas urbanas,
reconhecemos um ideal que, passando pela mediação da antiguidade clássica e celebrando uma
razão matemática calcada na perspectiva, na simetria e na proporcionalidade modular, recupera o
antropocentrismo e afirma a primazia da história e da cultura frente à natureza imediata, em
substituição à razão metafísico-religiosa da escolástica, característica dos séculos XIII e XIV
(Brandão 1999). Expressões de modernidade “à antiga”, isto é, inspiradas pela gramática formal de
um passado greco-latino, mas destinadas, porém, a produzirem um novo universo de semânticas e
sentidos (Gargano 2016).
“A casa é uma pequena cidade e a cidade é uma grande casa”; através de um aforismo, Leon
Battista Alberti (1996, I, 9, p. 65; V, 14, p. 399) transpõe para o corpus da cidade sua teoria da
arquitetura. Segundo o expoente pensador humanista, casa e cidade são como um corpo orgânico
cujas “partes” retiram seu sentido de um “todo” e a esse mesmo “todo” devem servir. Edifícios e
espaços públicos não podem ser pensados separadamente do corpo da cidade, assim como
analogamente os ambientes e a ornamentação são pensados em relação à arché do edifício — a
ideia que precede e orienta o projetar.
Ao longo do Medievo, o sistema viário de circulação de Roma permaneceu praticamente o mesmo
– fundado nas preexistências viárias de época republicana e imperial, ainda que a cidade tenha
passado por uma série de saques, incontáveis convulsões sociais e pelo decaimento de sua
infraestrutura urbana básica, principalmente no âmbito dos recursos hídricos e sanitários. A cidade
que chegou a possuir um milhão de habitantes no século II inicia o século XIV com uma estimativa
de habitantes próxima dos 50 mil, segundo G. Mossa e M. Baldassari (1971, 15-18). Ao início do
século XV, as incertezas são maiores; alguns autores como Gregorovius indicam cerca de 50 mil
habitantes enquanto outros como P. Paschini indicam cerca de 17 mil (Esposito 1998, 33-49).
O estado de envelhecimento material não só do núcleo habitado, como de toda a infraestrutura
urbana viária e de recursos hídricos e sanitários, acentuado pelas quase oito décadas de ausência
da Cúria Papal (que significava considerável diminuição do aporte financeiro e de recursos
humanos, com a consequente interrupção dos canteiros de obra patrocinados pela Câmara
Apostólica), impõe a necessidade de enfrentar um problema que é essencialmente urbanístico e se
manifesta no espaço construído da cidade, mas cujas raízes se fixam num outro imperativo, o de
refundação de uma cidade destinada, com o retorno dos papas, a se afirmar como orbis et urbis de
uma igreja triunfante e que ambiciona novamente tornar a ser caput mundi.
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O movimento na cidade, análise configuracional e cartografia histórica
Caminhando pela cidade aprendemos como sorrir, escolhemos nossa futura profissão, treinamos e
nos aperfeiçoamos nos papéis sociais que escolhemos representar. Mover-se pela cidade permite
o encontro com o outro e desta forma nos reconhecemos como indivíduos, numa travessia constante
pela soleira entre o ir e vir (Brandão 2020). A cidade é repleta de cidades, o movimento é o que nos
permite conhecê-las e retornar para a casa, a fim de confirmar as nossas certezas.
Caminhar em uma cidade depende também da configuração de sua rede de percursos, das
possibilidades de espaços abertos e fechados que são ofertadas e, sobretudo, das relações entre
suas partes componentes com o todo; relações que por sua vez estão atreladas aos processos
dialéticos da produção do espaço urbano, onde o homem é, ao mesmo tempo, agente e produto de
seu tempo.
Na rede de percursos de uma cidade, para além do somatório de suas ruas e avenidas, circula um
conjunto complexo de relações econômicas, sociais, culturais e políticas que interagem entre si,
fazendo emergir padrões de integração e segregação, atração e dispersão. A articulação entre
esses padrões possibilita a diferentes funções urbanas se servirem adequadamente do movimento
conforme o seu escopo de existência.
Nas últimas décadas, tem-se buscado investigar a forma-espaço para além da descrição geométrica
e física imediatas (número, tamanho, estilo, densidade etc.) ao considerar também suas qualidades
topológicas. Por forma-espaço entende-se o espaço vazio, o oco, resultante da interação entre
componentes cheios, construídos: o espaço, de fato, da circulação de pessoas, máquinas e capitais
diversos. Quando falamos em qualidade topológica de um determinado espaço, queremos
descrever a qualidade de sua articulação com outros espaços dentro de um sistema, suas relações
de conexão e restrição, acesso, segregação e profundidade, concavidade e convexidade (Hillier and
Hanson, 1984). Nesse sentido, são de especial interesse os estudos acerca da Lógica Social do
Espaço, ou Sintaxe Espacial, uma teoria proposta por Bill Hillier e colegas da Bartlett Faculty of Built
Environment, de Londres, desde os anos 1970, e que encontra colaboradores em todo o mundo.
A Sintaxe Espacial oferece um conjunto de métodos e técnicas que permite ao pesquisador
investigar a forma-espaço do ponto de vista da articulação interpartes, auxiliando na descrição de
possibilidades de interação a partir de fluxos possíveis de movimento e na compreensão de como a
configuração do espaço na cidade influencia o modo como ela funciona. Configuração é um termo
chave, seu significado vai além da simples relação; é um conjunto de relações de interdependência
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que obedece a duas propriedades fundamentais: a configuração varia quando tomada a partir de
diferentes pontos em um mesmo sistema e quando tomada apenas de uma parte do sistema
(Medeiros, 2013, 139-143).
Quando consideramos o movimento na cidade, o sistema em questão é representado pelo universo
de espaços urbanos que podem ser percorridos, espaços naturalmente de âmbito público capazes
de abrigar e ordenar, sob determinadas condições sociais, encontros e desencontros. Ruas,
avenidas, praças, passagens, eixos, são todos componentes deste sistema e estão
interrelacionados, o que significa que alterações na forma-espaço que afetem a conexão entre
partes produzirão resultados que afetam o todo, com impacto variável (Medeiros, 2013, 145).
Deslocar-se de qualquer lugar para qualquer lugar implica uma percepção de conexões e
articulações existentes e envolve, sempre, ainda que por vezes de modo quase automático, a
resposta para duas perguntas: pra onde vou? Por onde vou?
Para visualizarmos os padrões de interrelação de determinado sistema, recorremos à representação
linear do espaço. A linearidade advém da estratégia que usamos para nos locomover. Dominamos
até onde conseguimos enxergar a partir de determinado ponto e, cognitivamente, percebemos o
espaço urbano como um encadeamento de elementos geométricos não-contínuos, intuindo a cidade
como uma série de espaços conectados por perspectivas (Medeiros, 2013, 150). Pode-se dizer que
a representação linear é obtida a partir do menor número de linhas de visadas possíveis através da
trama viária; a partir da colocação dessas retas temos uma matriz de interseções axiais que pode
ser analisada de acordo com a intenção do pesquisador, contando com variáveis representativas de
suas propriedades calculadas por aplicativos dedicados.
Essas variáveis podem ser expressas numérico-quantitativamente por meio de tabelas ou
graficamente por meio de mapas axiais, onde cada linha segue uma escala cromática com gradação
do vermelho ao violeta, como as cores do arco-íris, de acordo com seu valor. Neste estudo,
recorreremos a duas variáveis, a saber: Integração e Escolha. Ambos os termos são
aportuguesamentos dos termos originais em inglês (Integration e Choice) e denotam atributos
referentes às interrelações entre componentes num determinado sistema.
Integração tem a ver com permeabilidade e acessibilidade, quanto maior o grau de integração de
determinado espaço, mais facilmente ele é alcançado partindo-se dos demais espaços, indicando
assim uma proximidade topológica. Espaços com alto valor de integração tendem a assumir uma
posição de controle, já que potencialmente se conectam a um número maior de outros espaços, e
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a correlação observada é que esses mesmos espaços absorvem funções que se beneficiam desses
fluxos, como mercados, comércios e serviços (Medeiros, 2013, 152-156). Essa variável é calculada
tendo em conta a profundidade topológica, ou seja, a quantidade de espaços que existem entre
pontos de partida e chegada; quanto menos espaços intermediários existirem, menor profundidade,
consequentemente, maior integração.
De acordo com Steadman (2004, 484, tradução nossa), “as pessoas – que não sejam flâneurs ou
não estejam vagando – têm a tendência geral de viajar pelos caminhos mais curtos [...], de forma a
ganhar tempo, reduzir o esforço e economizar”. A rota mais curta, porém, não é apenas uma questão
métrica, mas parece estar intimamente ligada à uma ideia de simplicidade, uma sensação de
conhecimento e segurança em relação ao ambiente que se percorre, à amplitude espacial que a
visão consegue governar. A Escolha tem a ver com linearidade, com a concatenação de espaços a
formar rotas que tendam a aproximar os espaços de um sistema, na forma de caminhos-atalhos
ideais. Essa variável é calculada sobrepondo-se os menores percursos de todos para todos os
espaços de um sistema, considerando-se o menor número de conversões. O valor de Escolha será
tanto maior quanto a frequência de sobreposição dos menores percursos em determinado eixo ou
segmento.
Atualmente, a representação linear do espaço por meio de mapas axiais ou de segmentos pode ser
atrelada às bases de dados georreferenciados (SIG/GIS), ampliando assim as possibilidades de
análises pela sobreposição de informações detalhadas acerca do uso e ocupação do solo. Todavia,
o nosso trabalho debruça-se sobre o Renascimento, fazendo-se necessária a contribuição da
cartografia histórica.
Por meio da análise configuracional de mapas históricos de Roma, esperamos identificar padrões
de movimento que auxiliem na compreensão do processo de reconstrução e modernização urbana
empreendido pela Câmara Apostólica durante o século XV sob a ótica da análise configuracional.
Para tanto recorremos à planta de Roma de Leonardo Bufalini (1911) e ao mapa-hipótese do sistema
viário romano ao fim do século XV proposto por Enrico Guidoni (1990, 112-113). A planta de
Leonardo Bufalini (Figura 1) é bastante rigorosa, feita com projeção de tipo vertical e indicações
icnográficas, orográficas e toponomásticas. Apresentada durante a metade do século XVI,
compreende grande parte dos retifilos (ruas retas) executados nos primeiros anos daquele período,
ou seja, posteriores ao nosso período de estudo. Já o mapa-hipótese de Enrico Guidoni (Figura 2),
também executado com projeção vertical procura fornecer uma representação de como se delineava
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a forma urbis no fim do Medievo, por volta de 1495. Inclui ainda a indicação toponomástica das
edificações comentadas por L. B. Alberti no seu Descriptio Urbis Romae (1450).

Figura 11. Planta de Roma de Leonardo Bufalini (1551). Fonte: montagem elaborada pelo autor, com os fragmentos
encontrados em Bufalini (1911, 69-92).
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Figura 12. Mapa do sistema viário de Roma no fim do século XV, conforme hipótese sugerida por Enrico Guidoni (1990,
112-113).

Metodologia
Partindo dos mapas citados acima e balizados pelas publicações de Giorgio Simoncini (2004),
Maurizio Gargano (2016) e Enrico Guidoni (1990) que tratam do desenvolvimento do sistema viário
romano ao longo do Medievo e durante a Era Moderna, produzimos um mapa acurado do sistema
viário romano próximo ao ano 1500, delimitado pelas Muralhas Aurelianas. Esse mapa serviu como
base para a confecção de um mapa de segmentos posteriormente analisado via software
DepthmapX de modo a obter as variáveis Integração e Escolha, normalizadas de acordo com os
procedimentos sugeridos na publicação “Normalising Least Angle Choice in Depthmap and how it
opens up new perspectives on the global and local analysis of city space” (Hillier et al. 2012). Os
limites adotados para o sistema viário romano correspondem à circunscrição das muralhas
Aurelianas.
A publicação de Giorgio Simoncini (2004) indica de forma minuciosa e diacrônica as estradas
criadas, restauradas ou remanejadas durante a modernização de Roma no século XV. Dessa forma,
ao caráter topológico/matemático da Sintaxe Espacial acrescentamos uma leitura histórica
transversal que permite conjugar disciplinas diversas, explorando os limites da análise
configuracional como método acessório à cartografia histórica e à compreensão da evolução
urbanística de Roma no âmbito do Renascimento das cidades.
Para fazermos algumas correlações, nos apoiamos nos estudos de Anna Modigliani (2004), Flavia
Colonna (2004) e Maria Giulia Aurigemma (2004), que tratam respectivamente das indicações
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topográficas dos mercados alimentares, edifícios assistenciais e residências cardinalícias durante o
século XV. Cada uma dessas funções e tipologias urbanas foi mapeada e sobreposta aos diagramas
de Integração e Escolha, de modo que se pudesse visualizar a sua inserção em relação aos padrões
de movimento possível. Por último, as informações correspondentes a cada item foram aglutinadas
em três tabelas (Mercados, Edifícios Assistenciais e Residências Cardinalícias), contendo o
endereço completo atualizado da edificação ou logradouro, seu correspondente valor numérico de
Integração e Escolha, o comprimento métrico do segmento e o nome do proprietário ou da
organização mantenedora. Dessa forma, os dados podem ser tratados e organizados
estatisticamente, numa base comparativa que possa servir a estudos futuros. Os resultados trazidos
aqui têm o intuito de compartilhar a experiência em utilizar uma ferramenta desenvolvida no âmbito
da Sintaxe Espacial e voltada à análise configuracional para lançar luz sobre a história da arquitetura
e das cidades, tratando especificamente do caso de Roma no Renascimento.

Resultados e reflexões
A Figura 3 mostra a relação das preexistências viárias romanas de época republicana e imperial que
permaneceram durante o medievo e serviram de estrutura para o tráfego na cidade do século XV
com o diagrama de Escolha. Como dito anteriormente, Escolha tem a ver com a ideia de linearidade,
uma rota ideal que aproxima os espaços de um sistema como se fossem caminhos-atalhos. Quanto
mais vermelho é o segmento, maior é o número de menores percursos que se sobrepõem ali.
Consequentemente, quanto mais azul ou violeta é o segmento, menor o número de menores
percursos sobrepostos.
Podemos notar a coincidência entre os segmentos com maior Escolha e as preexistências viárias
de época republicana e imperial, especialmente na região de confluência entre as vias Papalis,
Peregrinorum e Recta, próxima à ponte de acesso ao Castelo de Santo Ângelo e Cidade Leonina.
Essa região era conhecida como Canale di Ponte e funcionava como verdadeiro centro de negócios.
Ali situavam-se bancos e oficinas de cunhagem de moeda, residências de famílias e expoentes
importantes da nobreza romana e da cúria, um frequentado mercado de alimentos e até mesmo um
patíbulo para execuções capitais mais espetaculosas que, via de regra, aconteciam nos locais mais
centrais e movimentados da Roma do século XV (Simoncini, 2004, 193). A via Peregrinorum deve
o seu nome ao tradicional percurso do peregrino que se deslocava da basílica de S. Pedro no
Vaticano em direção à basílica de S. Paulo Extramuros. Devido ao constante fluxo de fieis
tensionado entre as relíquias dos mártires originários da Igreja Católica, no decorrer do Medievo a
via se consolida como intenso vetor comercial, hospitaleiro e assistencial.
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A via Papalis correspondia ao percurso feito pelo pontífice em circunstâncias rituais e celebrativas
entre S. Pedro e S. João de Latrão, passando pelo Campidoglio, sede da administração municipal
e ponto intermediário entre as duas metas. Em relação ao trecho S. Pedro – Campidoglio, com
exceção feita à já mencionada região de Canale di Ponte, os valores de Escolha são medianos para
baixos (segmentos com tons entre verde e azul). Se no caso da via Peregrinorum a linearidade
topológica e a alta capacidade de movimento representadas pelos altos valores de Escolha
justificam a consolidação de um potente eixo urbano, para o percurso da via Papalis o raciocínio se
inverte: a falta de linearidade é que parece determinar o seu sucesso e afirmação. Aparentemente,
o decoro e a natureza cerimonial desse deslocamento pontifício impunham um distanciamento físico
do comércio, das multidões, do movimento “supérfluo”.
A Figura 4 mostra a relação entre o diagrama de Integração e uma hipótese da área habitada aos
tempos do papa Eugenio IV – vias onde é confirmada ou se pode supor razoavelmente a existência
de um assentamento edilício contínuo – defendida por G. Simoncini (2004, Tav. II). É interessante
notar certa correspondência do habitado com os segmentos de maior Integração (vermelhos,
alaranjados e amarelos). Naturalmente a concentração populacional nessas áreas se deve também
à oferta de recursos hídricos e sanitários que resistiram ao decaimento medieval e ao tensionamento
da vida cotidiana entre os dois principais polos citadinos (S. Pedro e Campidoglio), entretanto, o fato
de ser uma zona topologicamente bem integrada não pode passar desapercebido. O afluxo em
massa de peregrinos que chegavam em Roma vindos de todas as partes da Europa (número que
aumentava consideravelmente nos anos de Jubileu) e os recorrentes fenômenos epidêmicos
impeliam a necessidade de edifícios de caráter hospitalar-assistencial. Inicialmente fundados pelas
diversas nações católicas com o objetivo de receber os peregrinos de suas respectivas
nacionalidades, os hospitais eram financiados pelos recursos estatais e pela iniciativa privada de
seus cidadãos – que destinavam dinheiro, imóveis ou terrenos à atividade sanitária. Os hospitais
públicos, por outro lado, eram mantidos pela iniciativa pontifícia ou cardinalícia e atendiam também
a população local de baixa renda. Havia, ainda, hospitais mantidos pelas corporações de ofício,
reservados a certas categorias laborativas (Colonna, 2004, 160).
A localização e distribuição urbana dessas instituições era determinada não somente pela
disponibilidade de recursos hídricos – motivada por uma questão higiênica –, mas também pela
facilidade de acesso, o que significava conexão com as principais vias de tráfego e com os principais
acessos urbanos e portos fluviais (Colonna, 2004, 161).
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Figura 13. Diagrama de Escolha e mapa de preexistências viárias de época republicana e imperial presentes em Roma
no século XV. Fonte: elaborado pelo autor sobre mapa de Guidoni (1990) e planta de Bufalini (1911).
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Figura 14. Diagrama de Integração e mapa do habitado em meados do século XV. Fonte: elaborado pelo autor sobre
mapa de Guidoni (1990) e planta de Bufalini (1911), com informações de Simoncini (2004, tav. II).
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A Figura 5 mostra os diagramas de Integração e Escolha sobrepostos pela localização dos edifícios
assistenciais. Na margem direita do Tibre, as instituições se concentram ao redor de dois magnetos;
dentro da Cidade Leonina ao longo da sua via principal (Borgo Vecchio), desfrutando da proximidade
e articulação com a basílica de S. Pedro, e na região de Trastevere, em torno do complexo portuário
de Ripa Grande. Na região central percebemos um padrão de localização dos edifícios assistenciais
nos segmentos com maior valor de Integração e Escolha especialmente nas áreas correspondentes
às supracitadas vias Peregrinorum, Papalis e Recta. A leste do mapa, as localizações estão
associadas a outros magnetos, como as basílicas de S. João, Santa Maria Maior, Santa Pudenziana
e S. Pietro in Vincoli – localizações de forte caráter histórico, pelo vínculo com as relíquias dos
mártires originários e pela longevidade secular.
Intimamente ligadas à igreja sede do título, as residências cardinalícias constituem uma moderna
tipologia de edifício cuja maturação ocorre durante a primeira metade do século XV e cuja retórica
se inspira no antigo sacrum palatium, a residência dos imperadores romanos no monte Palatino
(Aurigemma, 2004, 118). Com o retorno do papado a Roma impõe-se a necessidade de uma sede
pontifícia definitiva na cidade, movimento que foi acompanhado pela cúria e que podemos associar
com a simbólica retomada da capital pela Igreja.
As igrejas-título conferiam visibilidade em um tecido urbano carente de referências e estimulavam
nos seus cardeais titulares vitalícios um desejo de nobreza e reconhecimento, cristalizado na
aparência do edifício e visível aos olhos de toda a cidade, oferecendo um contraponto às habitações
da nobreza laica romana (Aurigemma, 2004, 120). O nome do cardeal fundia-se com a sua igreja e
com a sua moradia, formando um ponto de referência em meio à rede urbana, um complexo edilício
que se servia do seu espaço público imediato – a praça – para amplificar a sua visibilidade e
comunicar a sua auctoritas, e que decerto desfrutava das conexões, articulações e interrelações
que a forma-espaço do sistema circulatório podia ofertar.
A Figura 6 mostra os diagramas de Integração e Escolha sobrepostos pela localização das
residências cardinalícias habitadas ao longo do século XV. Nesse período foram criados cerca de
150 cardeais, dos quais a pesquisa de Aurigemma (2004) identifica a residência de 70. São 39
sedes, o que implica que algumas sedes foram habitadas por mais de um cardeal.
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Figura 15. Diagrama de Integração e Escolha com sobreposição da localização dos edifícios assistenciais em
funcionamento durante o século XV. Fonte: elaborado pelo autor sobre mapa de Guidoni (1990) e planta de Bufalini
(1911), com a contribuição de Flavia Colonna (2004).
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Figura 16. Diagrama de Integração e Escolha com sobreposição da localização das residências dos cardeais criados ao
longo do século XV. Fonte: elaborado pelo autor sobre mapa de Guidoni (1990) e planta de Bufalini (1911), com
informações de M. Giulia Aurigemma (2004).
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Podemos observar um padrão de localização: a maioria das residências está situada na região
central da cidade, em relação direta com os corredores de Integração e Escolha (segmentos em
vermelho, laranja e amarelo), que, por sua vez, correspondem às preexistências viárias romanas da
Era Clássica – vias Peregrinorum, Papalis, Recta e Lata, bem como às rotas de conexão transversal
entre elas, como mostrado na Figura 3. A exceção fica por conta das residências na Cidade Leonina
(oeste do mapa) e dos títulos de S. Pietro in Vincoli e Santa Pudenciana (leste do mapa), situados
em regiões menos integradas, porém, em ambos os casos vinculados a sítios originários da Igreja
Católica.
Do ponto de vista da Integração, a proximidade topológica parece ser um fator comum à ubiquação
das residências cardinalícias. Abstratamente, os segmentos mais “quentes” possuem menos
espaços intermediários entre si e os demais espaços do sistema, possibilitando maior integração
justamente pela menor profundidade topológica. Se a cidade é uma grande casa, esses espaços
figuram como a sala de estar. Tal como nesta, decoro e ornamento operam na dimensão do
construído, à medida que também edificam uma retórica e comunicam algo simbólico.
Do ponto de vista da Escolha, se considerarmos que apreendemos a cidade por meio de uma
sucessão de perspectivas (Medeiros, 2013, 150), um maior grau de linearidade tende a simplificar
a assimilação das referências visuais, por uma questão de concatenação e lógica. Estar situado em
articulação direta com os percursos-atalho ideais (segmentos vermelhos, alaranjados e amarelos do
diagrama de Escolha), também implica, sob perspectiva topológica, maior possibilidade de contato
com os fluxos estruturantes de movimento. Dessa forma, a linearidade e a visibilidade que decorrem
do arranjo configuracional viriam ao encontro da estratégia de reconhecimento e afirmação do
organismo cardeal-igreja-residência. O raciocínio é análogo em relação aos mercados, estruturas
urbanas que, assim como as residências cardinalícias e os edifícios assistenciais, prescindem de
uma relação qualificada com o movimento e a configuração urbana, ao mesmo tempo em que
contribuem como magnetos, influenciando esse mesmo movimento. A Figura 7 mostra como, de
forma geral, os mercados também estão situados ao longo dos corredores de maior Integração e
Escolha, sobretudo em correspondência com a via Peregrinorum, o percurso que conectava as
igrejas de S. Pedro e S. Paulo e que era, de certa forma, obrigatório a todo peregrino que se
encontrava em Roma. Segundo Modigliani (2004, 34), ao longo do trecho entre Canale di Ponte e
Campidoglio, se desenvolvia um rico mercado, conhecido pelo nome de via Florida-Mercatoria,
repleto de oficinas de artesanato (dentre as quais ourives, armarinhos, boticários, armeiros,
sapateiros, livreiros e tipógrafos), armazéns de mercadores, bancos para empréstimo e câmbio,
tabernas.
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Figura 17. Diagrama de Integração e Escolha com sobreposição da localização dos mercados públicos em
funcionamento no século XV. Fonte: elaborado pelo autor sobre mapa de Guidoni (1990) e planta de Bufalini (1911),
com informações de Anna Modigliani (2004).
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Os mercados eram também divididos por especialidades, como por exemplo os fori piscario, olitorio
e boario, respectivamente locais de comércio do peixe, de verduras e de bovinos, sempre ao longo
da via Peregrinorum, mas à periferia do habitado e em proximidade ao Tibre, por uma questão
sanitária. O principal mercado semanal citadino acontecia aos pés do Campidoglio e, já no último
quartil do século XV, a Piazza Navona desponta como seu principal concorrente. No quadripórtico
da igreja de S. Pedro, além das barracas de alimentação, acontecia um importante mercado de
souvenirs relacionados a Roma e à Igreja Católica.
As mercadorias chegavam em Roma por terra e pelo rio Tibre. Por isso, era importante não apenas
a articulação dos mercados com os caminhos que conduziam às portas citadinas, mas também com
os portos fluviais, sobretudo o porto de Ripa Grande (ao sul do mapa) – destino das mercadorias
que vinham pelo mar e “subiam” o Tibre a partir da sua foz em Óstia – e o porto de Ripetta (ao norte
do mapa), que recebia as mercadorias vindas do norte do Lácio e da Umbria.
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Introdução
A verticalização tem se tornado um fator predominante e influente na morfologia de muitas cidades
brasileiras, introduzindo novas relações entre as edificações, os espaços abertos e os seus usuários
(Macedo 2015). Os edifícios altos podem afetar o uso dos espaços abertos públicos em razão da
sua altura, afastamento em relação à rua e, principalmente, dos seus usos nos térreos.
Independentemente da altura de um edifício, o nível da rua que é onde o indivíduo e o edifício se
encontram, seja como um pedestre que passa ou como um pedestre que entra no edifício (Goettsch
2012). Assim, as interfaces térreas dos edifícios podem afetar a estética e consequentemente o uso
dos espaços abertos, uma vez que são os elementos mais intensamente observados ao longo dos
deslocamentos dos pedestres (Lynch 1960; Lang 1987; Gehl 2010). A existência de relação direta
entre as interfaces térreas dos edifícios e os espaços abertos públicos, o tipo de uso nos pavimentos
térreos e a quantidade de conexões visuais e funcionais das edificações com os espaços abertos
públicos, tendem a contribuir para a presença de pessoas e, consequentemente, para a vitalidade
urbana (Reis 2014; Figueiredo 2018). Espaços abertos são mais qualificados quando a presença de
usuários tende a atrair outras pessoas, enquanto espaços sem a presença de pessoas têm a
propensão de serem considerados insatisfatórios (2011, 2010).
Alguns autores (por exemplo, Gehl 2010, 2011; Jacobs 2011) indicam que o edifício alto tende a ser
nocivo para a cidade, exatamente por, frequentemente, rejeitar a relação com o espaço aberto
público, inibindo a presença de pessoas. O aumento da violência urbana no Brasil impulsionou a
produção de edifícios altos cercados por muros, grades e guaritas, que tornaram-se elementos
obrigatórios dos projetos de arquitetura e paisagismo (Aragão 2007). Edifícios altos que possuem
barreiras físicas e visuais entre o espaço aberto público e o privado, tais como muros, paredes
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cegas, que são pouco atrativas aos usuários, podem provocar efeitos negativos nos espaços abertos
públicos adjacentes, inibindo o seu uso e, consequentemente, afetando a caminhabilidade, a
vitalidade urbana e a percepção de segurança do local (Jacobs 2011; Whyte 1980; Becker and Reis
2004; Figueiredo 2018; Netto 2017). O esvaziamento das ruas e do espaço público adjacentes à
edificações com tais características ocorre porque as pessoas se afastam intuitivamente de lugares
sem conexões (Tanscheit 2016).
Desse modo, pavimentos térreos de edifícios altos com atividades comerciais voltadas ao público,
como por exemplo, lojas ou cafeterias, tendem a atrair usuários em geral, enquanto que pavimentos
térreos sem atividades e que não apresentam permeabilidade visual, com muros ou portões de
garagens ou ainda afastados das vias de circulação, tendem a inibir o trânsito de pessoas. Portanto,
as conexões funcionais e visuais, existentes entre as edificações e o espaço aberto público tendem
a afetar o uso desses espaços (Becker and Reis 2004). Ainda, estudos (Montgomery 1998;
Figueiredo 2018) complementam que quando os usos dos pavimentos superiores são distintos do
pavimento térreo, também impulsionam a presença de novos públicos pelas calçadas. Assim, a
interface entre edifício e espaço aberto público constitui uma importante dimensão da vida urbana.
A conexão dos pavimentos térreos com a rua é um aspecto fundamental para a qualidade dos
espaços abertos adjacentes às edificações (Gonçalves and Umakoshi 2010). Contudo, tais usos e
relações das edificações com os espaços abertos públicos tem sido largamente desconsiderados
em muitas cidades, conforme evidenciado pela continuação de intervenções urbanas caracterizadas
por paredes cegas e muros (Figueiredo 2018).
Desse modo, identifica-se a necessidade de aprofundar o conhecimento acerca da relação entre
pavimentos térreos de edifícios altos, com distintos usos e tipos de interface com a rua, e os espaços
abertos públicos, através dos usuários desses espaços. Assim, o objetivo deste artigo é investigar
os efeitos da presença de edifícios altos com distintas atividades e interfaces térreas no uso de
espaços abertos públicos, conforme o comportamento e atitudes de seus usuários.
Metodologia
Para atingir o objetivo do estudo, foram coletados dados entre os meses de setembro e outubro de
2018, na cidade de Caxias do Sul-RS-Brasil, através de observações de comportamento e de
entrevistas com usuários de espaços abertos públicos em quadras com presença de edifícios altos
e com diferentes atividades nos pavimentos térreos e distintos tipos de interfaces térreas. Para fins
deste estudo, são considerados como edifícios altos aqueles com altura igual ou superior a 10
pavimentos, conforme identificado em estudos anteriores (Gregoletto and Reis 2012; Gregoletto
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2013; Antocheviz and Reis 2013). As quadras selecionadas deveriam estar localizadas nos bairros
mais verticalizados da cidade, possuir edifícios altos de diferentes alturas e atividades nos
pavimentos térreos. Ainda, deveriam representar as situações de interface da base dos edifícios
altos com a rua que mais ocorrem na cidade, em relação ao afastamento em relação à rua,
existência e tipo de barreira física, e de conexão visual e física. Foram identificados quatro tipos de
interfaces da base de edifícios altos com a rua que mais ocorrem em Caxias do Sul, denominadas
para fins desse estudo, interfaces tipo 1, 2, 3 e 4. A interface tipo 1 (Figura 1) é caracterizada por
pavimentos térreos de edificações tanto de uso comercial quanto residencial, construídas no
alinhamento, com presença de portas, janelas ou vitrines conectadas diretamente com a rua.
Também é caracterizada pela alta permeabilidade visual e funcional. A interface tipo 2 (Figura 2) é
caracterizada pela falta de permeabilidade visual e funcional em razão da presença de barreiras
físicas e visuais efetivas como paredes cegas, muros e portas de garagens construídos junto ao
alinhamento nos pavimentos térreos de edifícios altos.

Figura 1. Interface tipo 1 - portas e janelas no
alinhamento

Figura 2. Interface tipo 2 - muros ou paredes cegas no
alinhamento

Fonte: Débora Gregoletto, 2018

Fonte: Débora Gregoletto, 2018

Nas interfaces tipo 3 e 4, a característica principal é o afastamento das edificações da rua, através
do recuo de jardim obrigatório e a presença de barreiras físicas efetivas utilizadas com objetivo de
segurança. Esse tipo de interface é realidade em edifícios altos residenciais que possuem
afastamento lateral e com afastamento frontal obrigatório mínimo 4,00 metros. Na interface tipo 3
(Figura 3) a barreira física é formada por grades que permitem a permeabilidade visual, mas muitas
vezes são acompanhadas de muros, pilares de alvenaria ou mesmo vegetação que acabam
reduzindo tal permeabilidade visual. A permeabilidade funcional neste tipo de interface geralmente
é baixa, já que existe somente um acesso ao edifício. Já na interface tipo 4 (Figura 4) a barreira
física é formada por painéis com vidros com ampla permeabilidade visual para o interior do terreno.
Esse tipo de interface tem sido recorrente nos edifícios altos construídos recentemente na cidade.
A permeabilidade funcional também é baixa devido ao número reduzido de acessos aos edifícios.
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Figura 3. Interface tipo 3 - edificações recuadas e grades no
alinhamento

Figura 4. Interface tipo 4 - edificações recuadas e painel de
vidro no alinhamento

Fonte: Débora Gregoletto, 2018

Fonte: Débora Gregoletto, 2018

A partir da definição das características das quadras, a unidade de análise ficou definida como
equivalente a uma quadra. Ainda, como critério de seleção, com o intuito de tornar mais evidentes
os efeitos dos tipos de interface e das distintas taxas de conexão visual e física nas diferentes
quadras, estas deveriam estar situadas em segmentos com potencial de movimento similares a fim
de equalizar as medidas configuracionais de integração e escolha de rota. Foram identificadas e
selecionadas quadras que possuem a predominância de cada um dos quatro tipos de interfaces
térreas em edifícios altos em pelo menos um lado da rua. Nessas quadras foi realizado levantamento
físico das interfaces, considerando a medida linear de fachadas visualmente permeáveis e o número
de portas. Os dados levantados foram transformados em taxas de conexão visual e física, conforme
o seguinte cálculo: s medidas individuais das variáveis de cada lote, dos dois lados da rua, foram
somadas e divididas pelo dobro do comprimento da quadra e multiplicado por cem. Desse modo,
foram selecionadas 14 quadras que contemplaram a simultaneidade dos critérios estabelecidos para
fazer parte da amostra, com 4 quadras representando a interface tipo 1, 4 quadras a interface tipo
2, 3 e três quadras representando a interface tipo 3 e 4 quadras a interface tipo 4, nas quais foram
realizadas as observações de comportamento e entrevistas com usuários do espaço público.
O método de observação de comportamento consiste de uma avaliação visual do ambiente
construído muito apropriado para detectar o que acontece e como funciona um determinado espaço
ou edificação. As observações tem como objetivo gerar dados sobre as atividades realizadas, as
regularidades de comportamento assim como as oportunidades e restrições de uso proporcionadas
pelo ambiente (Reis and Lay 1995). As observações foram realizadas durante sete dias e repetidas
duas vezes por dia – manhã e tarde – para verificar possíveis diferenciações entre os turnos. Em
cada quadra as observações foram realizadas nos dois lados da rua, através de um percurso de ida
por um lado da rua e um percurso de volta pelo outro lado da rua, e registradas em mapas
comportamentais. Foram observadas as seguintes categorias de comportamentos no espaço

312

urbano, conforme o tipo de atividade realizada pelas pessoas: (i) pessoas em movimento:
caminhando, entrando ou saindo das edificações ou estabelecimentos comerciais e pessoas
praticando esporte (p. ex. correndo); (ii) pessoas em atividades estacionárias: pessoas observando
vitrines, pessoas conversando com alguém, pessoas observando movimento ou mexendo no
telefone celular, pessoas esperando transporte coletivo e pessoas sentadas. As diferentes
categorias de pessoas foram contadas e marcadas nos referidos mapas e em tabelas. As pessoas
não foram, de nenhuma forma, identificadas.
Com o objetivo de complementar as informações coletadas nas observações de comportamento,
foram realizadas vinte e nove (29) entrevistas com usuários de espaços abertos públicos, nos
mesmos segmentos onde foram realizadas as observações. As pessoas foram abordadas pelo
pesquisador enquanto se deslocavam ou estavam em atividade estacionária junto a interfaces
térreas de edifícios altos nas quadras selecionadas, e convidadas a participar da pesquisa. O
conteúdo das entrevistas foi sendo anotado pelo pesquisador em um formulário na medida em que
o entrevistado respondia às questões.
Os dados obtidos através das observações de comportamento foram espacializados e
representados graficamente em mapas por meio do Sistema de Informações Geográficas (SIG),
através do programa QGIS e analisados qualitativamente (utilizando interpretações) e
quantitativamente através das frequências obtidas. Já a análise dos dados qualitativos provenientes
das entrevistas, foram realizadas através de interpretações e quando quantificáveis, a análise foi
complementada com as frequências obtidas.

Resultados
Os resultados obtidos através das observações de comportamento (Figura 5) nas 14 quadras
selecionadas revelam que nas quatro quadras que representam a interface do tipo 1, caracterizadas
pelo uso comercial ou de prestação de serviços com presença de portas, janelas ou vitrines
conectadas diretamente com a rua e com altas taxas de conexão visual e funcional, a existência de
pessoas, tanto em movimento, quanto exercendo atividades estacionárias ocorrem com intensidade
muito maior do que nas quadras onde os edifícios, com atividade predominantemente residencial,
estão recuados, cujo uso nos pavimentos térreos se restringe às portarias de acesso aos edifícios
e com barreiras físicas e/ou visuais entre o lote e a calçada – interfaces tipo 2, 3 e 4 (Tabelas 1 e
2).
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Figura 5. Mapa comportamental (somatório de 7 dias/2 turnos) de atividades estacionárias em quadra
com interface tipo 1

Tabela 1. Observações de comportamento e características das quadras com interface do tipo 1 e 2
Interface
Tipo 1 (portas e janelas no alinhamento)
Tipo 2 (muros ou paredes cegas no alinhamento)
térrea
Quadra
1A
1B
1C
1D
2A
2B
2C
2D
Lado
N
S
N
S
L
O
L
O
L
O
L
O
N
S
L
O
Uso
Com Com Com Com Com Com Com PQ PQ Res PQ Res PQ Res Res Res
Conexão
Alta Alta Alta Média Média Média Alta Alta Alta Baixa Alta Média Alta Baixa Baixa Baixa
visual
Conexão
Alta Alta Alta Alta Alta Alta Alta Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Média Baixa Baixa
Física
Pessoas em
atividades
estacionárias 173,6 280 88,2 260,9 80 120 41,1 15
20
6
16,8 10,5 17,3
0
0,6 3,5
(a cada
100m)
Pessoas em
movimento (a 431,8 532,7 374,5 161,8 182,2 157,7 108,9 99,4 17
15
64 34,6 40
5,5 14,5 23,9
cada 100m)
Total de
pessoas na
621,8 854,5 469,1 422,7 262,2 291,1 150 114,4 37
21 80,8 43 57,3 5,5 15,1 30,3
quadra (a
cada 100m)
Notas: Lado da quadra: N (norte); S (sul); L (leste); O (oeste). Uso: Uso predominante do pavimento térreo - Com
(comercial); Res (residencial); PQ (parque). Conexão visual (permeabilidade): Alta (acima de 66%); média (entre 33% e
66%); baixa (abaixo de 33%). Conexão física (n° de portas a cada 100m): Alta (acima de 10 portas); média (entre 5 e 10
portas); baixa (abaixo de 10 portas). O número de pessoas realizando as atividades foi convertido em taxas (pessoas a
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cada 100m) para a comparação entre quadras com diferentes dimensões, tais valores se referem ao acumulado de sete
dias de observações em dois turnos (manhã e tarde).

Também foi revelado que nas quadras com interfaces caracterizadas pela atividade comercial (tipo
1), com portas, janelas ou vitrines conectadas diretamente com a rua, com altas taxas de
permeabilidade visual e funcional, as atividades estacionárias acontecem em maior quantidade junto
aos térreos dos edifícios altos existentes (Quadra 1A – 3 edifícios, com 10, 19 e 29 pavimentos;
Quadra 1B – 2 edifícios com 12 e 23 pavimentos; Quadra 1C - 3 edifícios com 12 e 24 pavimentos
e Quadra 1D - 3 edifícios com 12 e 24 pavimentos) do que ao longo das quadras.
Assim, as atividades desenvolvidas nos pavimentos térreos, tais como lojas com vitrines (todas as
quadras), casa lotérica (quadras 1A e 1D), acesso a shopping center (quadra 1A) ou galeria
comercial (quadras 1A e 1B) e nos diferentes andares dos edifícios altos presentes nas quadras,
com usos tanto residencial quanto de serviços, aliadas às características físicas (altas taxas de
permeabilidade visual e funcional) das interfaces térreas atraem mais pessoas e contribuem para
uma maior utilização do espaço aberto público. Ainda, a existência de locais para sentar (quadra
1D) ou de recuo na fachada (quadras 1A e 1D) também tende a atrair maior número de pessoas.
Já em interfaces sem permeabilidade visual de alguns térreos de edifícios altos (quadras 1B e 1C),
cujas vitrines estão sem uso ou sem conexão visual com o interior, tendem a atrair a presença de
vendedores ambulantes.
Tabela 2. Observações de comportamento e características das quadras com interfaces do tipo 3 e 4
Interface
Tipo 3 (ed. recuados e grades no alinhamento)
Tipo 4 (ed. recuados e painel de vidro no alinhamento)
térrea
Quadra
3A
3B
3C
4A
4B
4C
Lado
L
O
N
S
N
S
N
S
N
S
L
O
Uso
Res
Res
Res
Res
Res
Res
Res
Res
Res
Res
Res
Res
Conexão
Alta
Média
Alta
Alta
Média Média Baixa
Alta
Alta
Média
Alta
Alta
visual
Conexão
Baixa Baixa Média Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Média Baixa
Física
Pessoas em
atividades
0
1,1
3,3
0
0,9
3,6
0
0
3,3
0
1,1
4,4
estacionárias
(a cada 100m)
Pessoas em
movimento (a 16,7
32,2
17,6
15,4
4,5
15,4
1,81
16,4
13,2
19,8
6,6
9,9
cada 100m)
Total de
pessoas na
16,7
33,3
20,9
15,4
5,4
19
1,81
16,4
16,5
19,8
7,7
14,3
quadra (a
cada 100m)
Notas: Lado da quadra: N (norte); S (sul); L (leste); O (oeste). Uso: Uso predominante do pavimento térreo - Com
(comercial); Res (residencial); PQ (parque). Conexão visual (permeabilidade): Alta (acima de 66%); média (entre 33% e
66%); baixa (abaixo de 33%). Conexão física (n° de portas a cada 100m): Alta (acima de 10 portas); média (entre 5 e 10
portas); baixa (abaixo de 10 portas). O número de pessoas realizando as atividades foi convertido em taxas (pessoas a
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cada 100m) para a comparação entre quadras com diferentes dimensões, tais valores se referem ao acumulado de sete
dias de observações em dois turnos (manhã e tarde).

Os resultados das observações de comportamento revelam ainda que, nas quadras que
representam as diferentes interfaces caracterizadas pelo uso predominantemente residencial - tipo
2 (com presença de paredes cegas, muros e portas de garagens construídos junto à calçada); tipo
3 (com barreira física formada por grades) e tipo 4 (com barreira física formada por painéis de vidro),
as atividades estacionárias que ocorrem são pontuais ou inexistentes, tanto ao longo dos trechos
nessas quadras, quanto junto aos edifícios altos existentes (Tabelas 1 e 2).
Nestes tipos de interfaces (tipo 2, 3 e 4), a pouca quantidade de pessoas em movimento e em
atividades estacionárias parece estar relacionada, predominantemente, à atividade essencialmente
residencial nos pavimentos térreos, normalmente ocupados por portarias e aos recuos dos edifícios
delimitados por muros, grades ou painéis de vidro. Assim, mesmo em interfaces caracterizadas pela
predominância de alta permeabilidade visual (acima de 66%) nas quadras com interface tipo 3 e 4,
a ausência de pessoas também parece estar relacionada à atividade essencialmente residencial
nos pavimentos térreos dos edifícios altos e nos térreos da clara maioria das demais edificações
nas quadras, que se reflete na baixa permeabilidade funcional (menos de 5 portas a cada 100
metros).
Para os usuários entrevistados junto aos térreos dos edifícios altos nas quadras com interface do
tipo 1, os espaços abertos públicos tendem a ser considerados como agradáveis (63,6%) para
caminhar ou passear, especialmente em razão presença de pessoas e de comércio com vitrines
(Tabela 3). No entanto, a grande quantidade de pessoas circulando na rua, que dificulta a atividade
de caminhar ou passear, especificamente nas quadras com maior movimento de pessoas (1A e 1B)
faz com que um percentual que não pode ser desprezado (36,4%) dos entrevistados não considere
essas quadras agradáveis (Tabela 3).

Tabela 3. Percepção dos usuários entrevistados sobre a agradabilidade nas quadras com distintos tipos de interfaces
Quadras com Quadras com Quadras com Quadras com
interface tipo interface tipo interface tipo interface tipo
1
2
3
4
Você considera este local agradável para caminhar ou passear?
Sim
20 (69,0)
7 (63,6)
6 (66,7)
4 (100)
3 (60,0)
Não
9 (31,0)
4 (36,4)
3 (33,3)
0 (0)
2 (40,0)
Total
29 (100)
11 (100)
9 (100)
4 (100)
5 (100)
Avaliação positiva
Presença de árvores
7 (35,0)
2 (28,6)
3 (50,0)
2 (50,0)
0 (0)
Presença de pessoas
5 (25,0)
4 (57,1)
0 (0)
0 (0)
1 (33,3)
Presença de comércio com vitrines
5 (25,0)
5 (71,4)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
Total
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Menos movimento de pessoas do que em outras ruas
Local plano para caminhar / boas calçadas
Rua tranquila
Paisagismo/jardins dos edifícios
Movimento de veículos
Sombra dos edifícios
Área ampla e ventilada
Familiaridade com o local
Total

1 (5,0)
1 (14,3)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
4 (20,0)
1 (14,3)
0 (0)
2 (50,0)
1 (33,3)
2 (10,0)
0 (0)
0 (0)
2 (50,0)
0 (0)
2 (10,0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
2 (66,7)
2 (10,0)
1 (14,3)
0 (0)
0 (0)
1 (33,3)
1 (5,0)
0 (0)
1 (16,7)
0 (0)
0 (0)
1 (5,0)
0 (0)
1 (16,7)
0 (0)
0 (0)
1 (5,0)
0 (0)
1 (16,7)
0 (0)
0 (0)
20 (100)
7 (100)
6 (100)
4 (100)
3 (100)
Avaliação negativa
Calçadas em mau estado
2 (22,2)
1 (33,3)
0 (0)
NA
1 (50,)
Movimento de veículos
2 (22,2)
0 (0)
1 (33,3)
NA
1 (50,)
Abordagem de pessoas na rua
1 (11,1)
1 (33,3)
0 (0)
NA
0 (0)
Grande quantidade de pessoas na rua (tumulto)
2 (22,2)
2 (66,7)
0 (0)
NA
0 (0)
Sombreamento dos edifícios e árvores
1 (11,1)
0 (0)
1 (33,3)
NA
0 (0)
Ausência de árvores
1 (11,1)
0 (0)
0 (0)
NA
1 (50,0)
Total
9 (100)
3 (100)
3 (100)
NA
2 (100)
Notas: os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação ao total de entrevistados de cada grupo; são
destacados no texto os aspectos mencionados, pelo menos, por 30% do total de entrevistados de cada grupo.

Nas quadras com uso predominantemente residencial (interfaces tipo 2, 3 e 4) os usuários
entrevistados tendem a considerar os locais mais agradáveis (tipo 3 – 100%; tipo 2 – 66,7%; tipo 4
– 60%) para caminhar ou passear do que não agradáveis (tipo 4 – 40%; tipo 2 – 33,3%) (Tabela 3).
Para esses usuários, a presença de árvores e de vegetação nos jardins dos edifícios, juntamente
com calçadas de boa qualidade contribuem para a avaliação positiva. Já o maior movimento de
veículo nas ruas, calçadas em mau estado, ausência de árvores e sombreamento causado pelos
edifícios contribuem para a avaliação negativa de tais locais (Tabela 3).
Conclusões
Os resultados da investigação revelam, claramente, que nas quadras caracterizadas por edifícios
construídos no alinhamento, cujas interfaces térreas são dotadas de diferentes tipos de atividades
comerciais ou de prestação de serviços, a existência de pessoas, tanto em movimento, quanto
exercendo atividades estacionárias, ocorrem com intensidade muito maior do que naquelas onde os
edifícios, com atividade predominantemente residencial, estão recuados, com uso restrito ao acesso
às edificações no pavimentos térreos e com barreiras físicas e visuais, tais como grades ou muros
entre o lote e a calçada. Tais resultados confirmam aqueles de outros estudos (Jacobs 2011; Gehl
2010, 2011; Figueiredo 2018) que indicam que a existência de diferentes atividades nos pavimentos
térreos, especialmente comércio com vitrines, tende a atrair uma maior circulação de pessoas e,
logo a contribuir para a qualidade de vida urbana.
Também foi revelado que nas quadras com interfaces caracterizadas pela atividade comercial, com
portas, janelas ou vitrines conectadas diretamente com a rua, com altas taxas de permeabilidade
visual e funcional, as atividades estacionárias acontecem em maior quantidade junto aos térreos
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dos edifícios altos do que ao longo das quadras. Assim, as atividades desenvolvidas nos pavimentos
térreos e nos diferentes andares de tais edifícios, aliadas às características físicas (altas taxas de
permeabilidade visual e funcional) das interfaces térreas, atraem mais pessoas e contribuem para
uma maior utilização do espaço aberto público, cuja agradabilidade para caminhar ou passear tende
a ser mencionada pelos usuários entrevistados. Desse modo, se confirma que, quando os usos dos
pavimentos superiores são distintos do pavimento térreo, também impulsionam a presença de novos
públicos pelas calçadas (Montgomery 1998), juntamente com a influência positiva das conexões
funcionais e visuais das interfaces térreas (Becker and Reis 2004; Gehl 2010; Jacobs 2011).
Nas quadras com interfaces térreas de edifícios altos residenciais dotadas de barreiras físicas entre
os lotes e calçadas, como grades ou painéis de vidro, ou de barreiras físicas e visuais, como paredes
cegas, muros ou portas de garagens, os resultados mostram que as atividades estacionárias que
ocorrem são pontuais ou mesmo inexistentes, tanto ao longo dos trechos nas quadras, quanto junto
aos edifícios altos. A pouca quantidade de pessoas em movimento e em atividades estacionárias
nessas quadras também parece estar relacionada à atividade predominantemente residencial ao
longo das quadras, à inexistência de uso efetivo nos pavimentos térreos, normalmente ocupados
por portarias e à presença dos recuos dos edifícios. Logo, tais resultados confirmam que a ausência
de usos nos pavimentos térreos que possam atrair uma maior quantidade de pessoas,
impossibilitada pelos recuos dos edifícios em conjunto com a presença das barreiras físicas, e,
principalmente de barreiras físicas e visuais, promovem o esvaziamento do espaço aberto público,
conforme já indicado por diversos autores (Jacobs 2011; Tanscheit 2016; Aragão 2007).
Portanto, este estudo reforça que o tipo de uso e de conexões dos pavimentos térreos com a rua,
independentemente das alturas dos edifícios, são aspectos fundamentais para os usos e, logo, para
a qualidade urbana dos espaços abertos adjacentes às edificações. Interfaces térreas com uso
comercial ou de prestação de serviços, caracterizadas por alta permeabilidade visual e funcional
têm impacto positivo no uso dos espaços abertos públicos e tendem a contribuir para a vitalidade
urbana.
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Introdução
Estudo do distrito da Vila Leopoldina organizado em três categorias de análise: o território,
entendido como o espaço natural ou modificado pelo ser humano, que reune os sistemas técnico e
de ações que o diferencia; o limite, entendido como linhas ou faixas que dividem o território em
porções menores; e a transformação, que corresponde à modificação do território no tempo
conforme necessidades e interesses das pessoas, que ocorre sobre condições já estabelecidas.
Utilizando-se estas três abordagens (TLT), foi desenvolvido um estudo sobre um distrito situado na
cidade de São Paulo. A Vila Leopoldina foi escolhida como estudo de caso pois nela se encontra
uma diversidade de tipos de tecidos presentes na cidade, além da presença de importantes
elementos de infraestrutura urbana que molda o território e de um acentuado processo de
transformação em curso.
Território
O conceito de território foi fundamentado nos seguintes autores: Santos (2008, 2017); Rodrigues
(2013); Franco (2011); e Fernandes (2009). Com um leque amplo de interpretações em diversos
campos, os sentidos atribuídos à palavra território foram discutidos por Bezerra, Franco e
Fernandes (2021). Ressalta-se a ideia de que territórios são áreas mais ou menos delimitadas
cuja origem relaciona-se ao domínio e emprego de força. Com o tempo, a palavra passou a
representar o estabelecimento de zonas com características e identidades coletivas com certa
coesão. O entendimento, no campo da Arquitetura e Urbanismo, sobrepõe os elementos físicos
culturalmente modificados a relações de força representados por diferentes grupos sociais e
econômicos que atuam no espaço. O conceito beneficia-se de Milton Santos, para quem o
território é composto por “fixos” e “fluxos”. Os fixos referem-se ao arcabouço ao qual compete:
uma localização (o território enquanto ponto integrante de uma rede de relações de produção),
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somada a um sistema técnico (de objetos, infraestruturas, tecnologias) que, juntos conferem
valores diferentes aos diferentes espaços geográficos. O autor emprega o conceito sartriano de
prático-inerte para referir-se à ação espelhada do espaço sobre a vida social e as relações de
poder que nele se desenvolvem. Os fluxos, por sua vez, abarcam movimentos de pessoas,
mercadorias e informações. Neles estão infiltrados os comandos de produção e a movimentação
social, sendo que estas movimentações podem estar em consonância com o sistema de
produção ou, ao contrário, escaparem de sua presença hegemônica em prol do fortalecimento
da vida cotidiana, promovendo as forças centrípetas de fortalecimento local sob a ótica social,
urbana, econômica, etc. Santos valoriza, através das conjunções “território habitado”, “espaço
vivido”, o valor de uso lefebvreano em contraposição à ideia do espaço urbano enquanto valor
de troca, ou ainda, do mesmo autor. Santos fornece, ao contrapor as escalas local e global,
contribuição adequada à discussão do território no Brasil, ao desvelar a condição de
sobreposição dos múltiplos territórios no mesmo espaço geográfico, em que diferentes ações,
ordens, ocupações, interesses e modos de vida e produção entram em conflito. Santos aponta
para a vulnerabilidade e privação dos habitantes locais frente à aceleração da produção mundial
e para os impactos (ambientais, econômicos, sociais) das decisões de gestão e produção
quando tomadas em esfera mundial e não comprometidas com a vida local.
Na Vila Leopoldina, o território está intimamente ligado à atividade de escoamento da produção
cafeeira e aos processos de industrialização e desindustrialização. Uma informação digna de
nota é o fato de, apesar da Estrada de Ferro Sorocabana cortar a região da Vila Leopoldina, não
foi providenciada uma parada de passageiros por muitas décadas, evidenciando a vocação da
estação para escoamento de produção desde o interior de São Paulo até o exterior do país.
Nota-se ainda que, apesar de planos para lotear a região datarem do final do século XIX, o
primeiro loteamento implementado em totalidade foi o City Lapa (Companhia City) em 1921, com
base no conceito de cidade-jardim inglesa, com lotes grandes para residências servindo a uma
classe social mais abastada. O loteamento, cuja porção que compete à Vila Leopoldina está
indicado com a letra A na Figura 2, foi seccionado pela divisão administrativa do município e hoje
ocupa dois distritos diferentes, demonstrando o alheamento da divisa administrativa.
Os loteamentos industriais, que tiveram início no mesmo período, apenas avançaram em direção
ao Rio Pinheiros após sua retificação na década de 1950, que resultou na ocupação de áreas
alagáveis. Esta ocupação gerou áreas urbanizadas que sofrem enchentes até o presente [Figura
03]. Na sua origem, este loteamento na Vila Leopoldina foi ocupado por galpões entremeados
por vilas operárias formadas por casas geminadas (letra B, Figura 2). Estas pequenas casas
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eram acessadas por passagens locais no interior das quadras. Sua implementação trouxe novos
moradores à região. Após o aumento populacional e a instalação fabril que gerou empregos, foi
providenciada a parada de passageiros na Estrada de Ferro Sorocabana, para garantir o acesso
às fábricas.

Figura 01. Mapeamento Sara Brasil, 1930, no atual distrito da Vila Leopoldina. Observam-se os rios Tietê e
Pinheiros, a ferrovia, o loteamento City Lapa (com traçado sinuoso, à direita) e início do loteamento em
direção ao Rio Pinheiros, a oeste. Fonte: Geosampa - Prefeitura de São Paulo.

Figura 02. Setorização de tecidos no distrito da Vila Leopoldina: Tecido industrial (C), intermediário (B) e
cidade jardim – City Lapa (A). Indicados também: Ceagesp (D); fábrica Votorantin (E); Sabesp e Usina
de Compostagem (F). Fonte: Diagrama elaborado pelos autores com base no Google Earth, 2020.
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Figura 03: Áreas submetidas à inundação no distrito da Vila Leopoldina. Fonte: Geosampa Prefeitura de São Paulo.

A retificação dos rios Pinheiros e Tietê (1970), além de alavancar a ocupação industrial, propiciou
a instalação de equipamentos de escala metropolitana em período de crescimento acelerado da
cidade, implantados no distrito devido à sua localização estratégica (último ponto a noroeste
antes do entroncamento de seus dois principais rios, Pinheiros e Tietê): o CEAGESP (1969) e a
Usina de Compostagem da Vila Leopoldina (1974). Além disso, a área loteável foi finalizada e,
na faixa junto ao rio, instalaram-se os grandes galpões industriais (letra C, Figura 2).
Se ações importantes no processo de urbanização da Vila Leopoldina, como a retificação dos
rios e implantação da ferrovia, referem-se a uma escala de abrangência não local, na atualidade
a transformação destes tecidos também envolve agentes diversos. O processo de
desindustrialização liberou lotes para empreendimentos imobiliários; áreas remanescentes
foram ocupadas por população em busca de moradia e originaram favelas cujos moradores
reivindicam o direito de permanecer no local frente à eminente transformação do bairro.
Infraestruturas de escala metropolitana continuam a impactar o distrito, e antigos equipamentos
e indústrias desativados ou em processo de desativação trazem a perspectiva de transformação
urbana: a Usina de Compostagem, o CEAGESP e a Fábrica da Votorantim (que deu origem ao
PIU Vila Leopoldina) são objeto de debates que evidenciam a disputa dos interesses em curso.
Os territórios na Vila Leopoldina foram separados em 4 áreas nesta pesquisa: o City Lapa, uma
porção mista com galpões industriais e vilas operárias, o tecido industrial de grandes lotes e
grandes equipamentos, e as áreas desativadas com potencial para parque urbano [Figura 2].
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Limite
O conceito de limite, muito em evidência na cidade contemporânea, foi explorado nesta pesquisa
através de autores como Hertzberger (1999), Stavrides (2018) e Mangin (2018). Limite relacionase com o conceito anterior, território, pois trata das linhas ou faixas, tangíveis ou não tangíveis,
que delimitam porções distintas do território. Os espaços urbanos não são homogêneos, são
formados por zonas de descontinuidade, marcadas por linhas visíveis ou invisíveis que
determinam a extensão espacial e separam territórios adjacentes. Limites, no campo da
arquitetura e urbanismo, são transições que correspondem às bordas de duas regiões distintas,
configurando quebras na continuidade do espaço físico, legal ou social.
Pensando em limites no meio urbano, vários sentidos estão presentes. A natureza física do limite
pode se referir a barreiras como rios, ferrovias ou muros. As barreiras intangíveis são
constrangimentos socioeconômicos, de violência, de natureza legal, de gestão do espaço e de
uso, de posse ou de domínio. Ainda conforme a natureza, estes limites mostram-se permanentes
ou provisórios (quando impõem restrições temporárias, que ocupam apenas em determinados
períodos e contêm alternância das possibilidades de controle).
Limites estão presentes em várias escalas de análise: no país, na totalidade de uma cidade ou em
suas subdivisões, e até na divisa entre o lote e a rua ou entre usos e espaços dentro de um mesmo
lote ou edifício. Assim, constituem um aspecto importante para se pensar o projeto em escala
regional, urbana ou edilícia. Nos dois últimos, as categorias principais do espaço esboçadas por
Herman Hertzberger (2002) são válidas sob o ponto de vista geral: público, semipúblico, semiprivado
e privado. É possível atualizar a discussão e introduzir a distinção entre uso e domínio, combinando
categorias como privado de uso público, público de uso restrito, etc. Estas separações ajudam a
compreender o funcionamento da faixa de transição ou linha de contato que fragmenta os espaços.
Desta forma, os limites são linhas ou zonas que apresentam um comportamento especial. Ao
fazerem justamente a transição entre zonas diferentes, relacionam-se com os dois lados que
separam. Quando se constituem como faixa e não como linha, estas áreas de transição tornam-se
uma zona em si mesma com comportamentos e rituais próprios: áreas de acomodação, espera,
encontros, identificação ou misturas, trocas e movimentos.
Uma das propriedades do limite com maior desdobramento teórico é a permeabilidade, denominada
por vezes porosidade (Stavrides, 2018). A analogia da membrana celular é útil para se pensar a
porosidade do limite urbano ou edilício, pois esta não é uma barreira estanque e inviolável, mas
possibilita a troca de substâncias de um lado para o outro, permitindo fluxos do interior para o exterior
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e vice-versa. Esta característica é fundamental no meio urbano: quanto mais elaborada, complexa
e eficiente for a permeabilidade na frente pública, caracterizando o chamado plynth ou soleira, mais
interessante e complexa será a experiência do usuário na cidade. Na Vila Leopoldina, os diferentes
tipos de tecidos repercutem diferentemente na porosidade da frente pública. Foram modelados
trechos reais representativos do tecido A [Figura4] – City Lapa, do tecido B [Figura 5] – tecido misto,
e do tecido C [Figura 6] – tecido industrial.

Figura 04. Redesenho da Rua Marquês de Paraná | Redesenho da Rua Carlos Weber |
Redesenho da Rua Xavier Kraus - Vila Leopoldina, São Paulo
Fonte: Diagrama elaborado pelos autores com base no Google Earth e Geosampa, 2020.
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O tecido A [Figura 02] – City Lapa [Figura 04] é formado por grandes lotes que apresentam restrições
sobre recuos, gradis e ocupação que constam na escritura primitiva dos lotes. Sendo uma área
estritamente residencial, com nenhum uso de comércio permitido, a porosidade entre os espaços
públicos e privados é mais visual do que efetiva, com pouco trânsito de pessoas. Nota-se a presença
de largas calçadas, recuos frontais ajardinados e pequenas praças nas esquinas, com valorização
do desenho do espaço público.
O tecido B [Figura 02] – loteamento misto [Figura 05] é composto por lotes industriais médios e
parcelamento residencial intenso, com casas operárias unifamiliares voltadas, tanto para as ruas
principais, como para vias particulares ou locais que subdividem as quadras e fazem o acesso
exclusivo a estas moradias. Este tecido misturou usos residenciais, comerciais e industriais desde
sua origem, e mostra-se um tecido flexível para transformação, devido às diferentes possibilidades
de tamanhos de lote e de usos. A frente pública, por sua vez, é rica e variada, uma vez que os
comércios instalados nas principais vias tem porosidade caracterizada pelo trânsito efetivo de
pessoas entre área interna e externa do lote: bares com portas junto às calçadas, vitrines com
permeabilidade visual, etc. Em alguns trechos, vagas para automóveis disponibilizadas pelos
comércios ou condomínios residenciais nos recuos frontais interrompem as calçadas. Já a frente
pública dos condomínios verticais, apesar de terem um controle efetivo de acesso, são bem
mantidas e contribuem, de modo geral, para o ambiente da calçada, com iluminação complementar
à iluminação pública e áreas ajardinadas.
O tecido C [Figura 02] – industrial [Figura 06] apresenta muros extensos no alinhamento das vias,
pertencentes às antigas indústrias. Nestes locais, são poucos os portões de entrada e saída, sendo
muitos destinados a veículos pesados, o que não facilita o trânsito dos pedestres na calçada. Os
muros na frente pública tem baixa permeabilidade visual. A pouca iluminação e movimento noturno
contribuem para caracterizar estas calçadas como áreas perigosas. Alguns lotes, já transformados
em condomínios verticais de moradia, mantém a baixa porosidade da frente pública deste tecido
pois são, em geral, fechados para a rua com muros altos devido ao entorno pouco amistoso.
Aumentam a sensação de desconforto ao pedestre nestes locais: as ruas largas (assim projetadas
para uso industrial), pouca vegetação na calçada, galpões e áreas abandonadas e baixa iluminação
noturna.
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Figura 05: Setor industrial: galpões abandonados e ruas vazias | Habitações irregulares nas proximidades
do Ceagesp, Favela da Linha, Av. Dra. Ruth Cardoso. Av. Mofarrej | Corredores comerciais: comércios de
calçada, Rua Schilling | Vilas de casas com acesso restrito, Rua Carlos Weber | Setor residencial: Ruas
pouco movimentadas no City Lapa, Rua Marquês de Paraná.
Fonte: Google Street View, 2019.

Transformação
O conceito de transformação foi estudado com base nos autores Coelho (2018), Solà-Morales
(2002) e Gregotti (1975). A transformação acrescenta a variação no tempo como parte da leitura
urbana. Nesse sentido, Coelho (2018) aponta para o fato de que, ao se observar um tecido urbano,
se está diante de uma compressão dos vários tempos, cujo indício revela-se na materialização
sobreposta dos elementos presentes na cidade: o resquício de um traçado, de um parcelamento,
da relação estabelecida com o terreno natural, ou do parque edilício preservado em diversos graus.
A transformação dos espaços urbanos pode ser física ou de uso, e pode conter uma dimensão
temporal variável: pode ser efêmera ou duradoura, permanente ou reversível. Carlos Coelho (2018)
categoriza tipos de transformação e suas subcategorias: por adição, substituição, deformação, etc.
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Vittorio Gregotti é outra referência importante ao tratar deste tema. Contra o conceito de tábula rasa
moderna, Gregotti introduz o termo modificação: entende o projeto arquitetônico como ação sobre
o existente, ato crítico e propositivo sobre um conjunto provisoriamente estabelecido. Acrescenta
que a arquitetura, ao agir sobre o espaço natural e construído, define a unicidade do lugar.
Outro autor que o tema requer é Ignasi de Solá-Morales (2002). No texto terrain-vague, além de
ressaltar a potência do espaço vago (como impreciso e como vazio), o autor chama a atenção a seu
estado de latência, o que nos faz considerar a importância de certos espaços permanecerem à
margem do sistema produtivo urbano pelas possibilidades de apropriação diferentes que carregam
ao se manterem indefinidos. O mesmo autor introduz o conceito de mutação: ao contrário das
transformações lentas e organicamente conduzidas, a mutação é uma transformação repentina,
altamente destruidora, promovida por motivações externas à lógica interna daquele meio urbano. A
mutação tem caráter disruptivo e sua ação rompe com a continuidade espacial e temporal. Edifícios
e espaços urbanos, por sua vez, podem sofrer alteração de uso sem que sofram alterações físicas
significativas. É o que ocorre, por exemplo, quando edifícios residenciais tornam-se comerciais em
função do aumento do tráfego de uma via no meio urbano.
O interesse no estudo da transformação não se relaciona apenas com a recapitulação do passado.
Os tecidos e preexistências, em certa medida, não apenas afetam a vida dos habitantes da cidade,
mas condicionam as intervenções que possam ocorrer no presente e no futuro. Qualidades
associadas aos tecidos urbanos e aos elementos construídos e naturais conferem diferentes
capacidades de transformação a cada tipo de tecido: traçados, parcelamentos, edifícios e
infraestruturas representam incentivos ou obstáculos à mudança (ou permanência) dos lugares.
O distrito da Vila Leopoldina contém diferentes tecidos, resultantes de processos de urbanização
diferenciados. Destes, a porção cuja permanência está mais assegurada teve origem no loteamento
da Companhia City. Com restrições prescritas na escritura primitiva e na legislação municipal, e
assegurado como patrimônio ambiental e histórico, a área apresenta uso residencial exclusivo,
limitação de ocupação, gabarito, recuos e indicação de desenho da frente pública, com área
permeável na calçada, altura de gradil e impedimento de remoção vegetal. As renovações edilícias
tendem a manter as recomendações definidas no início do loteamento. Contudo, muros altos na
frente pública, calçadas pavimentadas e usos comerciais irregulares respondem pelas
transformações que ocorrem sorrateiramente neste tecido.
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O território que mais sofreu ação imobiliária nos anos 2000, que ilustra uma transformação comum
nos bairros industriais da cidade de São Paulo, é a área mista com pequenos galpões e vilas
operárias. Alí, as casas unifamiliares, devido ao alto grau de parcelamento e abertura para vias
locais, tendem a permanecer, tendo o uso comercial implementado quando fazem frente a vias de
ligação. Por outro lado, os lotes de pequenas indústrias no meio deste tecido sofreram processo de
verticalização, e atualmente abrigam condomínios residenciais que aumentaram a população do
bairro cuja presença anima os comércios, como na Rua Carlos Weber. Por sua vez, as áreas mais
próximas às marginais Pinheiros e Tietê, com grandes indústrias e galpões, são aquelas que
representam maior potencial de transformação do bairro, devido à dimensão e quantidade de
terrenos liberados pela desindustrialização.
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Introdução
O sítio histórico da Prainha possui amplo significado à comunidade de Vila Velha e do estado do
Espírito Santo, tanto no que concerne à sua interface com a cidade quanto com seus aspectos
valorativos e conceituais de patrimônio cultural, natural, arquitetônico, histórico, paisagístico,
religioso e de lazer. O local permanece como sede da capitania por mais de 20 anos. Nessa época
são edificados exemplares, que na atualidade constituem importantes remanescentes do patrimônio
arquitetônico capixaba, tais como a Igreja Nossa Senhora do Rosário, fundada em 1853 e o
Convento e Igreja de Nossa Senhora da Penha erguido em 1558 (ESPÍRITO SANTO, 2009).
No século XX, a Prainha passa por um processo significativo de transformações, que altera
significativamente o contexto local. São construídos três aterros, adaptações para receber o serviço
de bondes, obras de implantação de saneamento básico e alargamento de ruas. Todas essas
modernizações transformam a paisagem local e os elementos urbanos definidores da sua forma
urbana, pois muitas casas do período colonial são derrubadas e reformas paisagísticas alteram o
contexto da Igreja do Rosário (antigo Largo da Matriz) (SANTOS, 1999). Apesar das inúmeras
transformações ocorridas na Prainha, o local preserva seu caráter residencial, adensamento baixo
e remanescentes arquitetônicos de diversas épocas, o que o configura como um sítio histórico
bastante heterogêneo, caracterizado pela diversidade.
Esse artigo realiza uma leitura evolutiva do sítio histórico da Prainha, desde sua origem durante o
período colonial brasileiro até a atualidade, para identificar as principais mudanças físicas nesse
fragmento. É fundamental ressaltar que essa leitura se fundamenta no entendimento de que o
momento atual resulta de um processo dinâmico e evolutivo que se consolida ao longo do tempo e
que a leitura de sua forma urbana permite a compreensão desse processo. Como percurso
metodológico, fundamenta-se na literatura da escola de morfologia urbana portuguesa, pautada
sobretudo em autores como Lamas (2004), Coelho (2015), Justo (2014), Fernandes (2015),
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Trindade (2015) e nos estudos do grupo de investigação do Forma Urbis Lab. Realiza mapeamento
com o programa Autocad para elaborar os esquemas gráficos utilizados para elucidar a leitura dos
elementos urbanos.

Tecido e traçado urbano - conceituações
Na atualidade, o conceito de tecido urbano é frequentemente utilizado para compreensão da cidade.
O tecido urbano pode ser definido como a expressão física da forma urbana e é constituído por seus
elementos definidores tais como o sítio, traçado, malha, as ruas, os edifícios e as praças. O tecido
expressa a “realidade da cidade construída” (COELHO, 2015) e sua relação indissociável entre seus
elementos, bem como a relação intrínseca entre o público e o privado, o espaço e o edificado. A
compreensão de um tecido perpassa essa conexão indissociável dos elementos para conferir
características distintas aos tecidos. Coelho (2015, p. 21) utiliza o conceito de “identidade” para
descrever a articulação desses elementos entre si e ressalta que “a identidade não depende apenas
da constância formal de cada um dos elementos, mas sobretudo da sua relação”.
O estudo do tecido urbano corresponde a um instrumento poderoso para entendimento da evolução
urbana, ao considerar que a cidade é a expressão da sua história e de seus distintos e sucessivos
momentos de crescimento. Coelho (2015) revela que um fragmento de tecido da cidade pode revelar
tanto a sua conformação original quanto as contínuas transformações adicionadas a este fragmento.
Justo (2014) ressalta que a história permite que se reconheça os diversos tempos da cidade e o
ritmo evolutivo de cada elemento, pois permite a compreensão das adequações do tecido, com
transformações e permanências, para se adequar ao novo contexto. Justo (2014, p. 50) destaca
ainda que a forma urbana é “sempre o momento mais recente da sua história”. Verifica-se, assim,
que o tecido urbano sobrepõe tempos distintos que segundo Coelho (2015) nem sempre resultam
de planos, projetos ou ações.
O traçado urbano é um dos elementos mais evidentes quando se analisa a cidade por meio de
mapas. Para Lamas (2004, p. 100) o traçado também é o elemento mais evidente no ato de projetar
e confunde-se com o “gesto do criador”. Lamas (2004) e Fernandes (2015) evidenciam a relação
intrínseca entre traçado e sítio pré-existente, ao passo que todo traçado se desenvolve em um
suporte preexistente, a topografia e regula a disposição dos quarteirões e das edificações. O sítio
pode tanto influenciar na concepção do desenho primário do traçado quanto atuar como um
elemento deformador de malhas. “A unidade do traçado urbano, e consequentemente a unidade
morfológica da cidade, é alcançada quando se estabelece a junção de partes distintas através de
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relações de continuidade, de estrutura e de articulação” (FERNANDES, 2015, p. 37). O autor
destaca ainda que existe uma enorme diversidade de padrões de ocupação que resulta exatamente
das adaptações aos condicionantes do sítio.
A malha urbana compreende a relação entre parcelas e vias, isto é, a maneira como se estrutura o
tecido urbano em função da complexidade da rede viária. Para Trindade (2015), a malha pode ser
analisada a partir de dois aspectos: a ordenação linear e a ordenação cruzada (ou em espinha de
peixe). A parcela é uma componente urbana importante na análise morfológica e evolutiva do
território. A parcela não se limita a uma simples concretização morfológica. É também, uma unidade
delimitada, regular ou irregular, que permite o suporte do edificado e materializa fisicamente a
divisão de propriedades, rural ou urbana, além de configurar um dos principais suportes ou
condicionadores da organização e evolução espacial.
O lote expressa a divisão entre o espaço de domínio público e o privado Segundo Lamas (2004), as
estruturas morfológicas dos lotes constituem a gênese da formação dos edifícios e das ruas, além
da conexão dos meios para o desenho do traçado e, consequentemente, da configuração da cidade,
ou seja, o lote não é apenas uma porção cadastral ou uma parcela fundiária. Na escala da rua –
“dimensão setorial” (LAMAS, 2004) é possível identificar os seguintes elementos morfológicos: os
edifícios (com suas fachadas), as árvores e o mobiliário urbano. Os demais elementos, tais como
os traçados, as praças, os quarteirões e as áreas verdes somente são identificadas na escala do
bairro ou “dimensão urbana” (LAMAS, 2004).

A gênese do tecido urbano da Prainha
O sítio histórico da Prainha em Vila Velha é utilizado como objeto de estudo porque contempla as
marcas físicas da sua evolução urbana ao longo da história. O fragmento analisado situa-se na
entrada da baía de Vitória, muito próximo ao primeiro assentamento português na capitania do
Espírito Santo fundado no dia 23 de maio de 1535 (SANTOS, 1999). Esse povoado marca o início
do processo de colonização do estado do Espírito Santo/Brasil e consolida um dos primeiros núcleos
urbanos litorâneos do Brasil colônia.
Durante o período colonial, especificamente no período entre 1530-1570, a Coroa Portuguesa
instala no Brasil o sistema de capitanias hereditárias (REIS FILHO, 1968). Nesse período, as
capitanias são distribuídas aos donatários que possuem a permissão para criar vilas ao longo da
costa e dos rios brasileiros. Reis Filho (1968) relata que as terras são distribuídas pelas Câmaras,
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sob a forma de lotes na parte urbana e nas áreas extramuros ou mais afastadas sob a forma de
chácaras. O urbanismo colonial português não possuí uma legislação específica de âmbito geral
norteadora aos colonizadores. Os povoadores adotam sempre as Ordenações do Reino, que
geralmente trazem determinações específicas para cada caso particular, sobretudo por meio das
Carta Régias.
Na capitania do Espírito Santo, Santos (1999) descreve que o donatário português Vasco Fernandes
Coutinho funda o povoado de Vila Velha em 1535, para colonizar a região, transformando-a em
capital. A capitania, segundo Ventorim (2016), é dividida em 60 lotes, entre os colonizadores que
acompanham Vasco Coutinho. Esses colonizadores ganham a função de cultivar, fomentar a
agricultura e tornar a terra produtiva. O povoado é implantado segundo recomendações da Coroa
Portuguesa: cria-se uma praça defronte ao mar, que define tanto a estruturação urbana quanto a
social do povoado. A igreja foi erguida com sua frente voltada para o mar, enquanto os lados maiores
foram destinados à moradia dos novos habitantes (ESPÍRITO SANTO, 2009). Todavia, o
crescimento desse povoado vai ser limitado, pois os frequentes ataques indígenas ao local, levam
a transferência da capital para a Vila Nova (atual centro de Vitória), pois como relata Paulo Santos
(2001) a preocupação com a defesa é primordial no período colonial para garantir a posse do
território.
O processo de ocupação e apropriação do território inicia-se com o desembarque de homens para
edificar as primeiras construções e recolher materiais disponível na natureza, o que torna evidente
que o povoado se concentra no cultivo da terra e na pecuária (SANTOS, 1999). Para organização
da estrutura social, econômica, política e cultural da vila são erguidas as seguintes edificações: as
casas para os colonos, a casa de Câmara e Cadeia e a Igreja. Para Reis Filho (1968), os edifícios
coloniais evidenciam a simplicidade e a modéstia da vida urbana, bem como a severidade das
condições das épocas de instalação da colônia.
O fragmento de tecido analisado revela claramente a influência dos condicionantes naturais na
conformação do sítio. O processo de ocupação e apropriação do território consolida-se no vale –
uma região plana entre dois morros (Penha e Inhoá), como demostra a Figura 01. Reis Filho (1968)
destaca que o relevo, a topografia, as fontes de água para o consumo, a presença de cursos de
água, o clima e o solo bons são aspectos determinantes para a escolha de um sítio e implementação
de povoados coloniais. A conexão direta com o mar, se por um lado facilita a comunicação e as
trocas com o exterior, por outro torna o local mais suscetível às invasões, como de fato ocorre.
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Figura 1: sítio e os condicionantes naturais
Elaborado por Oliveira e Almonfrey, 2020

O mapa de 1853 (Figura 2) evidencia a formação do núcleo urbano na área de várzea – sítio plano
com maior facilidade de urbanização e acesso pela conexão com o mar. É possível observar ainda
a regularidade do traçado incipiente, com ruas retas e quarteirões regulares. Por volta de 1816,
Santos (1999) descreve que a Prainha ainda constitui um povoado com poucas casas e pouco
desenvolvimento. Nessa época, Reis Filho (1970) destaca que as ruas ainda não possuem calçadas
e passeios. Também não são consideradas espaços públicos de sociabilidade e são entendidas
como meio de ligação ou linhas de percurso, que conectam os domicílios aos pontos de interesses
coletivos (REIS FILHO, 1968).

Figura 2: tecido urbano em 1853
Elaborado por Oliveira e Almonfrey, 2020. Fonte: Arquivo Público do Espírito Santo.

Observa-se no mapa de 1888 (Figura 3) que a regularidade do traçado permanece. Todavia,
aparece representado a localização da Igreja Nossa Senhora do Rosário, fundada em 1853, e um
amplo espaço livre entre ela o mar, o que define o espaço do atual Eixo do Rosário. Reis Filho
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(1968) ressalta que no período colonial é um recurso estratégico utilizar um espaço vazio defronte
aos edifícios públicos, às igrejas e aos conventos para dar monumentalidade à essas edificações.
A igreja se divide em duas amplas áreas. Na da frente, que a tradição popular
deste século conheceu como praça da Bandeira, foi instalado um pequeno
chafariz que fornecia água para a população da vila no fim do século XIX. Essa
água era proveniente do reservatório que o governo da província construiu na
encosta do morro Inhoá para suprir também a fábrica de tecidos de sua
propriedade, que existiu onde está hoje a Escola Aprendizes-Marinheiro
(SANTOS, 1999, p. 101).

Ademais, o espaço vazio configura a praça como um local que abriga diversas atividades tais como
as reuniões religiosas, cívicas e recreativas, além das atividades de comércio como feiras e
mercados. Santos (2001, p. 72) define a praça colonial como o “centro de reunião da vida urbana”.

Figura 3: tecido urbano em 1888
Elaborado por Oliveira e Almonfrey, 2020. Fonte: Arquivo Público do Espírito Santo.

O final do século XIX marca as primeiras mudanças na região da Prainha após um longo período
de estagnação iniciado após a transferência da capital para Vitória. Santos (1999) descreve as
principais delas: abertura da estrada das Timbebas, iluminação pública em querosene, inauguração
da adutora e remoção do cemitério situado atrás da Igreja do Rosário. Até o século XVIII, é comum
a presença de um cemitério atrás das igrejas portuguesas. No período republicano essa prática se
desfaz por questões sanitárias. No mapa de 1896 (Figura 4), por exemplo, é possível observar a
presença do cemitério no fundo da igreja, enquanto no mapa de 1950 (Figura 4) o mesmo não
aparece mais.
No início do século XX, Santos (1999) descreve que Vila Velha ainda é uma cidade de vida modesta,
com ruas estreita e arenosas, sem calçamento e saneamento básico, o transporte é hidroviário e o
desembarque de barcos permanece na região dos Cais dos Padres. Apesar desse caráter bucólico,
é nesse período que o seu território passa por mudanças significativas, tais como a chegada da rede
elétrica, instalação da iluminação pública e o transporte público por bondinho. A chegada do
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bondinho e o saneamento promovem o alargamento de algumas ruas na Prainha. O novo desenho
do traçado – mais racional – promove a demolição de algumas casas e a retificação de alguns
quarteirões, como pode ser observada no mapa de 1950 (Figura 4) e na descrição a seguir:
Para implantação da linha foram executados os seguintes serviços: 1) remoção
das ruinas da casa da caridade ou casa paroquial, construída pelo donatário
Vasco Fernandes Coutinho e que ainda existia anexa à nave menor da igreja
do Rosário, pelo lado da atual Luciano das Neves; 2) execução de pequeno
aterro sustentado por arrimo de pedras, levantado junto ao mar da Prainha,
nas proximidades do portão dos fiéis do convento da Prenha, de modo a
permitir que o raio de curvatura da linha fosse compatível com a boa técnica
(SANTOS, 1999, p. 144).

Figura 4: evolução do tecido – 1896 x 1950
Elaborado por Oliveira e Almonfrey, 2020

As transformações mais evidentes no tecido urbano da Prainha ocorrem com as construções dos
aterros. A partir de 1912, ocorre o primeiro para implantação do bonde elétrico, construção da
estrada do Timbebas e implantação da Escola de Aprendizes de Marinheiros (EAMES) –
intervenções que modificam o traçado local. Outros aterros ocorrem consecutivamente em 1951 a
1954. Todavia, o último, em 1970, causa o maior impacto e descaracterização do sítio, destruindo a
primitiva Enseada da Prainha. A figura 4 demostra que o aterro aumenta significativamente a área
da Prainha ao conceber um grande parque entre o núcleo urbano consolidado e o mar. Ocasiona
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ainda uma grande mudança na paisagem urbana do local, que altera significativamente a conexão
com a enseada de Vitória.

Figura 5: evolução do tecido
Elaborado por Oliveira e Almonfrey, 2020

Todas essas modernizações transformaram o tecido urbano da Prainha: muitas casas do período
colonial foram derrubadas e reformas paisagísticas alteraram o contexto da Igreja do Rosário (antigo
Largo da Matriz). Nessa época, foi construído um grande jardim com coreto na Largo do Rosário,
com prática de embelezamento urbano para criar um local agradável ao convívio da população. Para
consolidar o eixo visual do Largo do Rosário, duas fileiras de palmeiras imperiais são plantadas na
tentativa de conceber uma paisagem pitoresca da Prainha.
Apesar das inúmeras transformações ocorridas na Prainha, o local manteve seu caráter residencial,
adensamento baixo e preservou remanescentes arquitetônicos de diversas épocas, o que o
configura na atualidade como um sítio histórico bastante heterogêneo, caracterizado pela
diversidade.
O traçado e a malha urbana da Prainha
Em virtude dos aspectos supracitados, fica evidente que o vetor principal para a configuração do
traçado urbano da Prainha são os aspectos sociais (Largo do Rosário como centro da vida urbana),
religiosos (Igreja do Rosário para catequisar os índios) e econômicos (proximidade com o mar – a
“porta de entrada” que controla a entrada e a saída de mercadorias e pessoas). Esses aspectos,
associados aos fenômenos físicos (topografia, mar e vale) constituem os condicionantes para o
desenvolvimento do seu traçado urbano, como mostram as Figura 6 e 7.
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Figura 6: sítio e os condicionantes para formação do traçado
Elaborado por Oliveira e Almonfrey, 2020

Figura 7: sítio e os condicionantes para formação do traçado
Elaborado por Oliveira e Almonfrey, 2020

O esquema conceitual (Figura 7) dos condicionantes que formam o traçado da Prainha de Vila Velha
demostra um desenho que se estrutura a partir do eixo da Igreja do Rosário. O eixo se abre e
‘abraça’ o parque da Prainha e o mar. Este ‘abraço’ consolida uma “perspectiva grandiosa”
(CULLEN, 1971), que tem como pano de fundo o “além” (CULLEN, 1971) - a cidade da Vitoria
situada do outro lado da Baía.
A escolha do sítio foi determinada pela Coroa devido a sua localização estratégica na entrada da
Baía de Vitória. Desde os primórdios da ocupação do território da Vila Velha, verifica-se a concepção
de um traçado regular em uma área de fundo de vale. A topografia plana condiciona a concepção
de um desenho regular, estruturado a partir de ruas perpendiculares entre si. Os eixos transversais,
que conectam o mar ao continente, possuem como limite o mar em uma das extremidades, enquanto
a outra ponta constitui o elo de conexão com a cidade, ao longo da sua expansão urbana. Os eixos
longitudinais possuem seus limites nos morros que limitam a expansão do traçado (Figura 6).
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Figura 8: malha urbana - ordenação
Elaborado por Oliveira e Almonfrey, 2020

Os morros alteram ainda a regularidade do sistema geométrico, o que causa a deformação do
desenho da malha urbana. Como exemplifica a Figura 08, a ordenação do traçado original da
Prainha (concebida na época do povoado fundado por Vasco Cotinho) é regular. Para se adequar
ao sítio, ao longo do processo de expansão urbana, sofre uma deformação e o novo desenho que
se conforma adquire o formato denominado de “espinha de peixe” por Trindade (2015). A origem de
um efeito deformador das malhas regulares, segundo Fernandes (2015, p. 39) é produzido pela
relação entre a ideia de “regularidade que encerra um modelo teórico e sua real materialização, nem
sempre ‘perfeita’ e muitas vezes sujeita a acomodações e ajustamentos impostos pelo sítio e pela
sua forma”.

Figura 9: malha urbana e parcelario
Elaborado por Oliveira e Almonfrey, 2020
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A análise do parcelario – as parcelas individuais dispostas o longo dos eixos viários – permite o
estudo da forma do lote, como mostra a Figura 9. Verifica-se que na Prainha predominam os lotes
estreitos e compridos, oriundos da época de formação do povoado. No “lote urbano colonial” (REIS
FILHO, 1970), as construções são implantadas no alinhamento do lote, sem recuo frontal e lateral,
o que define as áreas livres e verdes no centro do lote (FIGURA 10). Lamas (2004) destaca que o
lote condiciona a forma do edifício e, consequentemente, da forma da cidade.

Figura 10 : parcelario e o lote urbano colonial
Elaborado por Oliveira e Almonfrey, 2020

Esse tipo de ocupação - adotado nas vilas e cidade brasileiras - segue a tradição do urbanismo
português e define ruas de aspecto uniforme, com altura padronizadas dos pavimentos,
consolidando o que Reis Filho (1968) define por “grandes conjuntos urbanos”, além de dimensões
e quantidades de janelas proporcionais para criar ritmo nas fachadas. O sítio histórico de Vila Velha
não foge desse padrão. As ruas são as vias principais que atravessam o fundo de vale entre os
morros, o mar e a cidade e nela se localizam as frentes das casas, predominantemente térreas ou
sobrados, construídas sobre o alinhamento das vias públicas.

Figura 11: escala da rua
Elaborado por Oliveira e Almonfrey, 2020
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Lamas (2004) descreve que a escala da rua contempla o espaço apreendido por um observador em
qualquer ponto da cidade e compreende a menor porção do espaço urbano com forma própria.
Considerações Finais
A pesquisa demostra que a forma urbana da Prainha passou por várias configurações. Da planta de
1894, projetada pelo engenheiro Antônio Athayde até a planta de 1920, cujo traçado prevalece até
a atualidade, o traçado passa por inúmeras alterações de adaptação. A forma atual do tecido urbano
traduz um processo de desenvolvimento oriundo do seu processo de fundação, regido por vetores
que interligam o espaço e tempo. O relevo – sobretudo os morros, mar e vale - imprimem ao traçado
urbano os limites naturais do território e são determinantes para o desenho do traçado urbano. Essas
barreiras constituem a causa da deformidade da malha que sofre modelagens e ajustamentos
imposto pelo sítio. No entanto, esses elementos do sítio – morro, mar e vale – são elementos que
permanecem e caracterizam a paisagem cultural da Prainha na atualidade, ao expressar a relação
intrínseca entre a natureza, o edificado e as práticas culturais. As mudanças ocorridas ao longo da
história indicam a persistência de um conjunto de inter-relações, cujo conhecimento é sempre da
significativa importância, seja para o estudo da arquitetura, seja para o estudo dos aspectos
urbanísticos. No caso da Prainha é notável que grande parte das transformações ocorrem na
arquitetura e nos monumentos, o que impacta diretamente a leitura da forma urbana. O traçado
urbano e sua estrutura parcelar são os aspectos mais conservados, renovado ou substituído em
diferentes processos de sedimentações do tecido. O tempo trouxe inúmeras transformações a forma
urbana, no entanto, as permanências são fundamentais para a memória do lugar. Apesar de
escassas, são essas permanências que constituem o patrimônio da Prainha. Os resultados dessa
pesquisa visam contribuir para o avanço de pesquisas morfologia urbana e para a compreensão
desse importante sítio histórico capixaba, de modo a contribuir sobretudo para a preservação desses
remanescentes que contam a história desse lugar tão importante para o Espírito Santo quanto para
a história do Brasil colonial.
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A Paisagem Natural e a Habitação Social
A área onde hoje se encontram os bairros de Fradinhos e Maruípe, ambos residenciais, e o segundo
abrigando também comércio, serviços e instituições públicas e militares, teve sua história da
ocupação ligada a duas fazendas. A região se tratava parte de uma cidade que ficava fora dos seus
limites coloniais, e, portanto, era considerada um arrabalde, termo que hoje seria substituído por
subúrbio, no entanto, se pode afirmar que atualmente a região faz parte de um todo contínuo da
mancha urbana do município de Vitória.
No Esboço do da Planta da Ilha de Victoria (Figura 1) é possível observar os quarteirões existentes
em preto e projetados em vermelho, respectivamente Centro e Moscoso. Também é possível
verificar, a olhos mais atentos, a nomenclatura Morro do Frade na região onde hoje se localiza o
bairro de Fradinhos e Maruhype escrito junto à linha que determina, pela legenda, um caminho para
tropas. Há também de se observar à margem desta linha, pontos pretos salpicados que marcam a
existência de habitações na região. A área, um vale entre morros é guarnecido de linhas de talvegue
e, portanto também apresenta córregos.
Embora a urbanização do Bairro Jucutuquara (percurso natural para Maruípe e Fradinhos) tenha
ocorrido na década de 20 do século passado, os caminhos já existiam. À margem do Morro do
Cruzamento a antiga estrada, depois Rua Jucutuquara (hoje Rua Lisandro Nicoletti), com traçado
paralelo à Avenida XV de Novembro (atualmente Avenida Paulino Muller), juntamente com esta
desembocavam no ponto em que em meio a grandes blocos de granito se dividia em dois ramos. O
da esquerda se dirigia para Fradinhos e o à direita, vencendo o riacho, pela ponte de madeira sobre
a fracassada Estrada de Ferro Vitória a Peçanha, atingia a ponte da Passagem por caminhos
lindeiros a propriedades particulares, dentre elas a do Barão de Monjardim.
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Figura 1. Projeto do Novo Arrabalde. Fonte: Arquivo Público do Estado do ES, 1896.

Ao relatar a formação do bairro de Jucutuquara Elton afirma que a primeira função da Avenida
Paulino Müller era servir de acesso à Estrada Velha (atual Avenida Maruípe), que, na época era a
única ligação por terra entre a ilha e o continente (ELTON, 1999, p. 24). Na mensagem apresentada
pelo Sr. Presidente do Estado do ES, Dr. Florentino Avidos ao Congresso Legislativo, em 1923,
Jucutuquara constava apenas da antiga rua desse nome com sete metros de largura, tortuosa, sem
drenagem e desnivelada (GEES, 1928, p. 286).
De acordo com a mensagem a principal artéria de Jucutuquara passou a ter 26 metros de largura,
inclusive 4 metros do canal que a divide em dois leitos. Recebeu a linha de bondes da Praia
Comprida construída pela Comissão de Melhoramentos (GEES, 1928, p. 286).
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Segundo Monjardim na parte central da grande montanha que separa Jucutuquara de Maruípe
ergueu-se o Solar Monjardim. Esse grande maciço que se inicia na Avenida Vitória e segue até o
Pico do Frei Leopardi é conhecido em Maruípe por morro da Pedra Mole (MONJARDIM, 1995, p.56).
Hoje museu, o Solar Monjardim, localizado no bairro próximo, Jucutuquara, teve sua origem como
sede da Fazenda Jucutuquara. “A residência começou a ser construída no final do século XVIII e
teve sua obra concluída em 1805. Em 1816 a propriedade passou a pertencer à família Monjardim
por ocasião do casamento de Ana de Paula, filha do capitão, com o Coronel José Monjardim.”
(GEES, 2014).
Monjardim destaca quatro diferentes nomenclaturas para o mesmo acidente geográfico: Pico de
Jucutuquara, Pedra dos Olhos, Pico João de Leão e Frei Leopardo ou Leopardi e justifica cada uma
delas (MONJARDIM, 1995, p.74). Desta forma o primeiro se justifica por estar o acidente localizado
na fazenda de mesmo nome e que na língua tupi: jucu-ita-quera, significa pássaro do buraco da
pedra, pela conformidade da mesma que na face leste apresenta dois orifícios. Outra crença popular
vem do nome derivar da palavra, também indígena, Yticu-tuquara que significa conchas suspensas
pela sua forma que acrescida dos referidos orifícios a nomeiam de Pedra dos Dois Olhos. Ainda o
terceiro significado está relacionado a um possível exilado espanhol que ali se escondia cujo nome
era João de Leão e por fim do Frade Leopardo, porque lembra um frade com capuz ou um leopardo
sentado, dependendo do ponto que é avistada, também a Prefeitura Municipal de Vitória confirma
esta versão.
O site da Prefeitura Municipal de Vitória assim justifica o nome Fradinhos:
O nome Fradinhos surgiu por volta de 1750. Na época três frades jesuítas (o
francês Pierre de Bergue, o espanhol Alessandro e inglês Honeley) moravam
num grotão, que hoje é conhecido como Sítio Todos os Santos. Durante o
reinado de D. João I, dois frades foram repatriados pelo Marquês de Pombal,
ficando apenas Honeley (PMV, 2019).

De acordo com Saiter o nome Fradinhos teria vindo de uma promessa:
Havia uma criança que na época era portadora de tuberculose, que foi
medicada pelos jesuítas com remédio homeopático. Com a melhora, a mãe
cumpriu a promessa de vesti-lo como um jesuíta. Os moradores do sítio
Itaquara, hoje em dia Jucutuquara, curiosos identificaram que o fradinho
morava dentro da grota. (SAITER, 2001, p. 1).
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O acidente geográfico que bem caracteriza o bairro de Fradinhos é o Pico do Frei Leopardi e para
Monjardim este se projeta quase no centro da Ilha de Vitória, ao se confrontar as distâncias de seus
pontos extremos (MONJARDIM, 1995, p. 84). Até mesmo estudos recentes como o de Klug
enfatizam o destaque deste elemento natural na paisagem, bastante citado pelos viajantes que
estiveram visitando o litoral capixaba no século XIX, e que deve ter sua visibilidade garantida de
diferentes pontos da cidade (KLUG, 2009, p. 76).
Derenzi ao citar os engenhos existentes na ilha no século XVII cita roças extensas em Jucutuquara
ou Jocutaquara, onde uma língua de mar sobe até a confluência dos rios Fradinhos e Maruípe
(DERENZI, 1995, p. 61). A descrição da propriedade por Saint-Hileire, naturalista francês, que se
hospedou no Solar Monjardim no início do século XIX, acrescenta informações importantes sobre a
região:
“A habitação de Jucutuquara, para a qual me dirigia, estava construída na
localização mais agradável. Era grande, regular e erguia-se à meia encosta
sobre o monte coberto de erva rasteira. Em frente à casa estende-se um vale
cortado por um regato ladeado por montanhas cobertas de mato, a mais
notável das quais era a que dá nome a própria habitação. Grandes rochedos
estão dispersos pelo vale. Um engenho e choupanas de negros foram
construídos à direita e à esquerda, abaixo da residência do dono. Na
extremidade do vale, havia uma plantação de cana-de-açúcar, no meio da qual
a vista pousa sobre um grupo de elegantes palmeiras; vêm a seguir os
mangues; mais adiante divisa-se parte da baía e, além, algumas montanhas
que a limitam ao sul. ” (SAINT-HILAIRE, 1974, p. 39-40).

Também a imagem do príncipe Maximiliano de Wied-Neuwied que esteve em Vitória no período
(1816), durante a sua expedição botânica ao litoral do Espírito Santo, descreve os arredores do
Solar Monjardim no século XIX.
Na região de Fradinhos, que era uma antiga aldeia indígena, a Prefeitura Municipal de Vitória
identificou um sítio arqueológico (BOTECHIA, 2018, p. 113-114). Segundo Saiter a história que os
jesuítas, ao serem expulsos, esconderam um tesouro sob uma laje, uma espécie de salão, em algum
lugar da Pedra dos Olhos ocasionou escavações que eliminaram importantes vestígios
arqueológicos (SAITER, 2001, p. 3). A ocupação de Fradinhos também está ligada ao
abastecimento d’água. Os córregos Jucutuquara e Maruípe foram propulsores para o
desenvolvimento da região. “O córrego Jucutuquara corta os bairros Fradinhos, Jucutuquara e Ilha
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de Santa Maria é o segundo maior curso d’água da Ilha de Vitória, atrás apenas do Maruípe, também
oculto. A ocultação do Jucutuquara ocorreu na década de 60.” (GONÇALVES, 2019, p.1).
Um conjunto de casas foi edificado na “entrada do bairro” pela COHAB (Companhia de Habitação).
Em meados de 60 o governo do estado, a partir de recursos do SFH (Sistema Financeiro da
Habitação), inicia o desenvolvimento dos programas habitacionais sociais, no entanto, as iniciativas
irão ocorrer fora da área central e na parte continental do município em função do custo da terra.
Em 1965 foi criada a COHAB-VT (Companhia da Habitação de Vitória) com o objetivo de reduzir o
déficit habitacional, contribuir com números que buscavam a redução da pobreza e proporcionavam
mais segurança, conforto e dignidade à população de baixa renda. Cruz afirma que dez anos depois
a companhia é transformada em COHAB-ES (Companhia de Habitação do Espírito Santo) por
intermédio da Lei Estadual n ° 3043 ficando esta vinculada à Secretaria de Estado e Bem Estar
Social (CRUZ, 2010, p. 134).
A COHAB-ES construiu conjuntos habitacionais em cidades do interior do Espírito Santo e na grande
Vitória. A capital demandava por um número maior de unidades, estas planejadas em conjuntos de
maior porte. Na região central do município não havia lotes compatíveis com os mesmos, logo em
Fradinhos foram construídas apenas casas e em Maruípe condomínios com blocos de apartamentos
de pequeno e médio porte. Os grandes conjuntos seriam locados em Jardim da Penha e Jardim
Camburi.
“As casas, construídas em 1973 - uma vila - contribuíram para movimentar a área. Fradinhos foi
criado pela lei nº 1.689/66.” (PMV, 2019). Localizadas na parte baixa do vale, às Ruas José Malta e
Zemínio de Oliveira e ramificações eram conhecidas, afirma Saiter, como pombal. A autora descreve
o “pombal” como constituído de casas pequenas, no estilo duas águas, com um único pavimento,
seguindo o alinhamento da rua e todas branquinhas, assemelhando-se a casinhas de pombos
(SAITER, 2001, p. 4). A Figura 2 apresenta o conjunto.
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Figura :2 Conjunto da COHAB em Fradinhos.
Fonte: Arquivo Público do Município de Vitória

A necessidade ampliada de moradia para trabalhadores se deu pela política contemporânea da
industrialização efetivada a partir das décadas de 60/70. O reerguimento econômico do Estado se
deu neste contexto. Em 1969 o decreto-lei federal 880 criou o FUNRES (Fundo para Recuperação
Econômica do Estado do Espírito Santo) cujos recursos provinham do Imposto de Renda e da
dedução de 5% do ICM (CAMPOS JUNIOR, 1998, p. 27). Os recursos do fundo, geridos pelo Grupo
Executivo para Recuperação Econômica do Espírito Santo (GERES) foram destinados ao setor
industrial, agropecuário, turismo, pesca, serviços e comércio. O estado também se beneficiou do II
Plano Nacional de Desenvolvimento, de descentralização que objetivava a industrialização das
cidades de médio porte.
Diante deste quadro o governo necessitava adquirir terras e, em Fradinhos, relata Saiter, comprou
uma grande área das mãos de terceiros que haviam adquirido de herdeiros do Barão de Monjardim
(SAITER, 2001, p. 4). O bairro nasceu com características de bairro popular, no entanto, nos anos
80 seu perfil foi alterado, seja pela proximidade do Centro ou por se tratar de um local de beleza
natural que refletiu na criação do Parque Estadual da Fonte Grande.
Atualmente a vizinhança próspera, casas de médio e alto padrão, valorizou o conjunto da COHAB
e ao visitar o local estas melhorias são visíveis em suas fachadas e coberturas. Ao todo são cerca
de dez casas que guardaram as características arquitetônicas originais.
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O Desenvolvimento Urbano e a Arquitetura dos Conjuntos Habitacionais
O bairro de Maruípe, também formado a partir de uma fazenda - a Fazenda Maruyphe, apresentou
vocação para habitação social, no entanto, diferente de Fradinhos, abriga edifícios de serviços
educacionais, da saúde e da segurança. As terras da fazenda de Maruípe, conforme Kulg, planícies
arenosas a nordeste da ilha foram também o sítio físico encontrado por Saturnino de Brito para o
Projeto de um Novo Arrebalde em 1896 (KLUG, 2009, p.27).
Durante o Império, a fazenda pertenceu ao Dr. Inácio Accioli de Vasconcelos, ouvidor da comarca
de Vitória, nomeado por D. Pedro I para o governo do estado (MONJARDIM apud VIEIRA, 2019, p.
1). Vieira afirma que em alguns livros e recortes de jornais consta como proprietários de parte da
Fazenda um nobre inglês, Mr. Bhering, que ao falecer não deixou herdeiros passando as terras ao
domínio do estado (VIEIRA, 2019, p.1). Também Nestor Gomes era proprietário em Maruípe.
Derenzi cita que Nestor Gomes tomou interesse marcante pelas estradas suburbanas, melhorando
algumas e construindo outras como a de Fradinhos e Maruípe, acrescenta o autor que o governador
residia em Maruípe (DERENZI, 1995, p. 173). A Estrada de Maruípe foi sendo, segundo Botechia,
retificada e urbanizada, convertendo-a em avenidas (BOTECHIA, 2018, p. 61). A Ponte Maruípe
(atual Ponte da Passagem) na extremidade da estrada, e que faz ligação com o continente, foi
durante vários governos reparada.
Para a autora o eixo Maruípe é “um trajeto matriz” com basicamente duas
tipologias de edificação agregadas: o “tipo-base” formado por edificações
ordinárias postas em fileira, associadas diretamente às margens do trajeto; e
o “tipo edificação especializada” (o Solar Monjardim, a escola, a fábrica, o
hospital e o quartel) implantados desassociados do percurso principal, em lotes
localizados em pontos mais altos e dependentes de trajetos secundários
(BOTECHIA, 2018, p. 139).

As três primeiras edificações especializadas localizam-se em Jucutuquara, e as duas últimas em
Maruípe. A construção do Sanatório Getúlio Vargas, atual Hospital das Clínicas, ocorreu na década
de 40 do século passado. Já o quartel foi transferido para o bairro durante o período da intervenção
(1930-1945), anteriormente era localizado junto ao Parque Moscoso. O horto de Maruípe é
contemporâneo ao quartel no bairro. Conforme Vieira, na década de 30, o então presidente do
Estado, Aristeu Aguiar, ao tomar conhecimento da existência do pequeno horto, que fazia a
arborização da cidade, o desmembrou de parte da fazenda e o projetou como um jardim botânico
(VIEIRA, 2019, p. 1).
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De acordo com Marvilla o Parque Municipal Horto de Maruípe, com 60.000m²
de área, foi criado em 1995. Possui uma coleção botânica predominantemente
de espécies da Mata Atlântica, assim como numerosas espécies já adaptadas
ao nosso clima. Os elementos paisagísticos desse parque são as palmeiras
seculares, o bromeliário, que concentra uma grande variedade de espécies
endêmicas do Brasil, e o recanto do lago, cujo paisagismo baseia-se na grande
diversidade de plantas do local, que convidam à contemplação (MARVILLA,
1998, p. 31).

Para os moradores de Fradinhos e Maruípe, estas duas áreas verdes, o Parque da Fonte Grande e
o Horto de Maruípe, são áreas de lazer e espaços para contemplação que valorizam os bairros e
atende a população de todo o município.
A construção de casas populares em Maruípe é noticiada desde 1933. “A prefeitura, ciente da
existência da ocupação nos morros, subdividiu uma área no Bairro do Maruípe e a destinou aos
pobres. Os menos favorecidos tinham o direito de ocupar para residir um dos 215 lotes da Villa
Maruhype sem precisar pagar pelo terreno, no entanto, precisariam arcar com o custo da
construção.” (GEES, 1933, p. 149). O texto do O Município de Vitória sob o Regime Revolucionário
– Triênio 1930 -1933 assim descreve o projeto:
Bairro Operário: um dos serviços de maior benemerência, deixados pelo Dr.
Asdrúbal Soares, é a criação deste bairro destinado à pobreza. Tendo a
administração do município proibido a construção de palhoças nos morros que
circundam o centro urbano, na Praia do Suá ou Santa Lúcia, necessário era
que se resolvesse de pronto a localização da pobreza em ponto acessível e ao
mesmo tempo próximo da cidade. O Estado cedeu uma área de terreno em
Maruípe, com 90,537 m². Pela comissão de cadastro foi feito o projeto de
arruamento e loteamento. A construção é inteiramente livre e a nenhum
imposto ou taxa ficam sujeitos os moradores. A Prefeitura concede os lotes
desde que seja provado o estado de miserabilidade do pretendente e as casas
são construídas pelo interessado mantendo apenas o alinhamento dado
previamente pela Diretoria de Obras. As pessoas inteiramente sem recursos
concede a Municipalidade não só o terreno como a própria casa. Água farta
em todos os cantos, local alto e saudável. O número de construções já
acabadas é de 162. Lotes vagos: 118. Homens: 122. Crianças: 187. Total: 427.
(GEES, 1933, p. 149).
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Figura 3: Distrito de Vitória.
Fonte: Arquivo Público do Município de Vitória

Sobre a Villa Maruyphe, ao centro e acima na Figura 3, Miranda apud Botechia afirma ter sido:
elaborado pela empresa Santos Soares & Paiva, composto por 209 lotes, de 200 m² em média,
representado à escala 1/1000 pelo Cadastro Territorial de Vitória e de autoria de Asdúbral Martins
Soares, prefeito de Vitória (BOTECHIA, 2018, p.67).
Vieira informa que em 1930, a firma Santos Soares e Paiva, aprovou o loteamento Vila Maria, com
209 lotes e área total de 90.537m². Atualmente este loteamento está inserido entre Tabuazeiro e
Eucalipto (VIEIRA, 2019, p.1). Logo o loteamento abordado em GEES, Miranda e Vieira pode ser o
mesmo. Ao se analisar o Mapa Distrito de Vitória, elaborado na escala de 1:25.000 é possível
visualiza-lo principalmente pelo seu desenho urbano, característico das cidades jardins.
O traçado do loteamento com uma praça central e seis ruas lembra as cidades jardins Ebenezer
Howard, que tinham uma estrutura radial com seis bulevares que a cruzavam até a periferia,
dividindo-a em seis partes iguais e no centro um jardim.
Acrescenta Vieira que à medida que área de Maruípe foi sendo ocupada e
parcelada, diminuiu progressivamente a abrangência do que se convencionou
chamar bairro Maruípe. Isto pode ser explicado pelo fato de novos
parcelamentos possuírem outros nomes como: Santa Cecília, Penha, Itararé,
São Cristóvão, Tabuazeiro, entre outros. (VIEIRA, 2019, p.1).
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Segundo Botechia a Vila Maria estava quase que completamente implantada em 1946 e alternavamse lotes urbanos e rurais com áreas variadas (BOTECHIA, 2018, P. 68). A informação da autora é
reforçada pelo mapa Projeto de Urbanização executado sobre a Planta Cadastral da Cidade de
Vitória em 1947 na escala 1:2000.
“Os nomes Maruípe e Vila Maria também são citados pela Associação de Moradores quando na
década de 60 tentou-se imputar ao pedaço o nome de Vila Maria, influência religiosa que não
perseverou.” (VIEIRA, 2019, p. 1).
A Associação de Moradores relata em sua página que o nome anterior do
bairro era Muxinga, uma relva da qual os cavalos se alimentavam ou chicote,
açoite também ligado à criação de equinos. Mas, o lugar ficou conhecido pelo
nome Maruípe, nomeando a estrada, derivado do maruim, um mosquito. Para
os moradores era constrangedor ser identificado como habitante de uma área
infestada de mosquitos. A palavra Maruípe' é derivada do tupi-guarani, e
significa "Mosquito no Caminho" (VIEIRA, 2019, p. 1).

A influência religiosa no bairro se verifica no nome dado a praça: São José Operário. Também se
ressalta o fato do santo operário em um bairro propulsor para habitação de baixa renda, ou seja,
para a classe proletária.
No cadastro imobiliário da PMV, constam dois loteamentos localizados próximos a Vila Maria. O
primeiro de 1957 - propriedade do Sr. Américo Martins Figueiredo, e o segundo, sem dados sobre
o proprietário, com área total de 18.272m² (VIEIRA, 2019, p. 1). “Nas proximidades do loteamento
Villa Maruyphe, as primeiras quadras lindeiras à avenida não estão executadas, embora aquelas
situadas em cota superior já estivessem.” (BOTECHIA, 2018, p.67-68). A autora justifica a afirmação
pela necessidade das obras de infraestrutura da Avenida que ainda não haviam sido realizadas. O
recorte da planta do Plano de Urbanização de Vitória realizado pela ETUC (Empresa de Topografia
Urbanismo e Construções Ltda) em 1946 mostra esta ausência de ligação do loteamento com a
Avenida Maruípe. Outro ponto de destaque feito por Botechia é o fato de nos quarteirões mais
afastados do eixo as casas são isoladas, enquanto na avenida as casas são diretamente voltadas
para a rua (BOTECHIA, 2018, p. 74). Tal afirmação faz valer a regra do acesso aos transportes e
serviços, assim os lotes mais afastados ganham maior metragem quadrada para, ainda assim, se
tornarem atrativos.
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Em pesquisa de campo localizar a Villa Maruype não demandou dificuldade em função do desenho
urbano que possui longa permanência no tempo, no entanto, as casas para operários em Maruype,
três imagens que constam no relatório Governo do Estado do Espírito Santo e Prefeitura Municipal
de Vitória - O Município de Vitória sob o Regime Revolucionário – Triênio 1930 -1933, uma delas
apresentadas na figura a seguir, foram localizadas. Apesar da disposição em fileira, a comparação
com marcação dos imóveis na Planta Distrito de Vitória, Figura 3, norteou a pesquisa, porém, por
não se tratar de casas geminadas, que confere a característica de conjunto e facilita a localização,
em função do número reduzido de casas, pela fotografia apenas cinco, e também em função do
tempo decorrido, aproximadamente 90 anos a localização foi demorada, no entanto, foi possível
encontrá-las, como registra-se na Figura 4, a foto antiga e a atual que apresenta a casa que guarda
os traços da arquitetura.

Figura 4: Casas para operários em Maruípe / casa em Maruípe
Fonte: Arquivo Público do Estado do ES, 1933 / NEMER, 2019

Posteriores as casas, os blocos de apartamento marcaram a paisagem do bairro de Maruípe. Com
imóveis mais acessíveis e financiados pelo BNH (Banco Nacional da Habitação) e em seguida pela
CEF (Caixa Econômica Federal), levaram população operária para o bairro, agora ocupando
conjuntos habitacionais. O Residencial Orion, de 1972, é representante da arquitetura moderna no
bairro; especificamente seu endereço aponta para Fradinhos; possui apartamentos sem garagem,
blocos com quatro pavimentos dispostos em U em relação à rua, com janelas de madeira
apresentando bandeiras em veneziana e Cobogós cerâmicos na circulação vertical. O conjunto na
Avenida Maruípe, em frente à Praça Vicente Guida, Figura 5, é composto por 64 apartamentos
locados em blocos de quatro andares e apresenta solução arquitetônica de fachadas de maior
simplicidade que o anterior. Também utiliza esquadrias de madeira e Cobogós cerâmicos nas
circulações verticais, estas são encimadas pela caixa d’água que confere destaque a mesma.
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Figura 5: Conjunto na Avenida Maruípe nº 1338
Fonte: Arquivo Público do Município de Vitória / Nemer, 2019.

O período da construção é o mesmo do da Rua José Cassiano dos Santos, inidentificável pelos
automóveis, mas também pela assinatura de Mazzei, fotógrafo responsável por diversas imagens
de Vitória nos anos 70.
Os blocos são assim nomeados: 1 – Armando Rabelo, 2 – Milton Caldeira, 3 – Philocomiro Lanes e
4 – Antonio Dias de Souza. Alguns guardam a numeração antiga e a nova na fachada, como o 2 e
o 4. O estado de conservação se difere bloco a bloco o que faz concluir que são condomínios
independentes. Ainda em Maruípe se destacam outros dois conjuntos que se pode classificar como
de médio porte: Residencial Alfredo Chaves na Avenida Coronel José Martins de Figueiredo nº 265
e Residencial Antônio Dias de Souza na Avenida Adolfo Cassoli nº 1575.

Conclusões
O bairro de Fradinhos e de Maruípe estão relacionados ao processo de ocupação que sofreram ao
longo de sua história, de fazendas às áreas urbanas consolidadas foram berço da habitação social
moderna dentro da região insular do município. O bairro de Fradinhos, um vale, que na sua porta
de entrada foi ocupado inicialmente pela COHAB, mudou completamente o perfil social tornando-se
moradia de classes média e alta. Ambos, Fradinhos e Maruípe possuem paisagem natural carregada
de símbolos, como a Pedra do Frade e áreas verdes relevantes para Vitória, como o Parque da
Fonte Grande e o Horto de Maruípe. Os rios, mesmo canalizados, retomam a questão do
abastecimento e do sanitarismo.
O eixo Maruípe, ou Avenida Maruípe, tão estudada desde caminho para as tropas, como a nomeou
Saturnino de Brito, à ligação arterial municipal, é relevante nos fluxos do transporte. Embora Maruípe
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tenha sido, em 1933, o lugar para instalação da pobreza, o bairro evoluiu e acomodou em sua
estrutura urbana serviços importantes para a cidade em prédios institucionais. Quanto à habitação
se apresenta diversificada, das classes mais baixas à média. Os conjuntos habitacionais
contribuíram para a dinamização do bairro, incrementando o quantitativo populacional e, portanto,
demandando acréscimos no comércio, serviços e transportes. As intervenções das décadas de 30
a 70, com vistas às habitações promovidas pelo governo, contribuíram efetivamente para a
transformação dos bairros através de uma miscelânea de linguagens edilícias e traçados urbanos
que refletem os diferentes períodos de suas histórias.
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Processos de mudança ao longo do tempo
É seguro admitir que o tempo é uma dimensão crucial quando se discute o tópico da morfologia
urbana. Vivemos num mundo de ciclos, cada um definido por um conjunto de ideais específicos.
Estes, por sua vez, determinam que características queremos ver nas nossas cidades. Estes ciclos,
regidos pelas circunstâncias socioeconómicas, tendem a seguir uma lógica repetitiva, alternando
entre dois contextos a nível urbano: o de expansão e o de contração (Ver Figura 1). Os motivos por
detrás destes contextos são variados, resultando em representações espaciais distintas.
Contudo, ao nos focarmos nas características gerais, certos padrões parecem manter-se ao longo
dos séculos. Os períodos de expansão são caracterizados por uma urbanização crescente,
expandido os limites das cidades e englobando características espaciais e tipologias construtivas
cada vez mais distintas. Pelo contrário, os períodos de contração caracterizam-se por um abandono
destas áreas e uma maior concentração de recursos nos centros urbanos (Pais, 2017).

Paradigma de intervenções urbanas
Período Histórico

II – I a.C.

Império de Alexandre, o
Grande

I – III

Império Romano

IV – IX

Primórdios dos reinos
europeus

X – XIV

Senhorialismo e feudalismo

XV

Reestruturação Renascentista

XVI – XVIII

Descobertas e Restruturação
Barroca

Expansão

Encolhiment
o

Reabilitação
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XIX
XX
XXI

Êxodo rural e vilas industriais
Contemporaneidade

Figura 18 - Paradigma de intervenções urbanas ao longo dos séculos. Adaptado de (Pais, 2017).

Em certas cidades, o atual momento enquadra-se nesta última descrição. Neste caso, a estagnação
do crescimento demográfico apresenta-se como o maior contribuinte para a recente tendência de
contração urbana em certos centros. Contudo, há todo um conjunto de fatores socioeconómicos
responsáveis por esta estagnação, nomeadamente a fuga da população para os subúrbios, seja por
ideais de um certo estilo de vida ou empurrados pelo aumento dos valores imobiliários em espaço
urbano. Deve-se também considerar as atuais alterações a nível de sectores de emprego, de
secundário para terciário, como responsáveis pela alteração de estilos de vida e,
consequentemente, modos de habitar. Por último, alterações sociais na educação, saúde e
equidade, especialmente para as mulheres, resultaram em alterações a nível de ideais familiares,
resultando em menos nascimentos (Martinez-Fernandez et al., 2012; Pais, 2017; Sousa & Pinho,
2016).
Também é necessário considerar o restante contexto em que nos encontramos, nomeadamente a
crise ambiental e o papel que as cidades representam nesta nova problemática. Inúmeros processos
e modelos urbanísticos têm sido criados com o intuito de responder a estes novos ideais, o que
levanta a seguinte questão: como considerar estas operações urbanísticas, que por norma se
cingem a processos práticos e locais, à escala dos ciclos temporais e paradigmas socioeconómicos
que agem sobre o espaço urbano?
O presente artigo irá debruçar-se sobre esta questão, focando-se na presente conjetura temporal e
nas suas circunstâncias. A nível prático, o ponto fulcral a considerar será a Colmatação Urbana, um
processo urbanístico que visa simultaneamente gerir os recursos urbanos de um modo sustentável
e regenerar o espaço existente. Operações de Colmatação procuram preencher as lacunas no
tecido urbano, criando cidades mais consolidadas e colmatando lacunas a nível de serviços urbanos.
O objetivo é perceber como esta operação se integra a nível teórico entre os paradigmas temporais
e socioeconómicos presentes. Pretende-se deste modo encontrar sugestões neste enquadramento
teórico para aplicações práticas mais eficientes.
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Neste sentido, quatro conceitos serão aprofundados neste artigo. Em primeiro lugar será
apresentado o conceito de Contração, introduzindo o atual ciclo temporal. Este será seguido pelo
conceito de Adaptação, clarificando a necessidade de aceitar os constantes processos de mudança
inerentes a estes conceitos. Em seguida será detalhado o conceito de Colmatação Urbana, de modo
a apresentar as suas capacidades e revelar o seu papel no atual paradigma. O último conceito a
aprofundar será o de Parcela, um elemento aparentemente físico, mas com grandes repercussões
teóricas associadas aos restantes conceitos. A última secção irá refletir sobre a relação entre estes
quatro conceitos e sobre as suas implicações para a prática de desenho e planeamento urbano.
Contração - a perda da urbanidade
É difícil definir um único momento em que se pode determinar a entrada num novo ciclo nas nossas
cidades. As alterações vão-se sobrepondo, criando um cenário que progressivamente se torna mais
distinto. Quando as tendências se clarificam torna-se possível compreender quais os seus impactos
e como lidar com eles. Presentemente é possível reconhecer que, em certas cidades, entrámos num
novo paradigma, o da Contração.
Por norma, este é associado à perda, nomeadamente da densidade populacional. Por sua vez, esta
redução põe o espaço urbano numa nova perspetiva. A infraestrutura existente torna-se
sobredimensionada para a população sobrante e, consequentemente, subutilizada. Do mesmo
modo, a esfera pública perde parte da sua dinâmica, associando uma ideia de declínio à inovação
e criatividade que lhe são intrínsecas (Pinho, 2014; Sousa & Pinho, 2015).
Estas alterações iniciam uma cadeia de eventos que se reforçam mutuamente. Uma redução em
população, associada a uma perspetiva de redução de oportunidades, resulta na redução de
atratividade. Ao verem os motivos que os atraíram às cidades a desaparecer, as restantes empresas
e pessoas também se afastam. Para trás ficam edifícios e terrenos vagos, alguns deixados ao
abandono. Serviços urbanos, desprovidos de utilizadores e do seu investimento, reduzem a sua
capacidade, deixando a população que depende deles mais restrita e com menos motivos para
permanecer na cidade (Martinez-Fernandez et al., 2012; Sousa & Pinho, 2002).
À medida que a situação se deteriora, a necessidade de aplicar medidas que melhorem a situação
cresce em urgência. Desta necessidade surgiram duas linhas de ação distintas. A primeira foca-se
no aumento da densidade populacional e aplica medidas que procuram atrair e sediar pessoas às
áreas em contração ao melhorar as condições de vida (Sousa & Pinho, 2016). No geral, as medidas
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enquadram-se em três áreas distintas, a renovação de infraestruturas, o fortalecimento de estruturas
socioeconómicas e a melhoria da governação.
A primeira medida foca-se na renovação do imobiliário e do espaço público. Esta área abarca
diferentes meios, como a inclusão tipologias de edifícios que promovam a diversidade social, ou a
aplicação de estratégias que melhorem a qualidade ambiental, nomeadamente planos de
mobilidade sustentável. A segunda área foca-se no emprego e inclui estratégias de promoção de
ações empresariais. Aqui incluem-se medidas de educação e formação da população, de modo a
capacitar a força de trabalho e de encorajar desde cedo a criação de negócios e ideias inovadoras
Estas, em conjunto com medidas de renovação do imobiliário, agem também como pontos de
atração para empresas e, consequentemente, para mais pessoas. Por último, a terceira área
concentra-se em renovar os processos e instrumentos governamentais ao incluir uma maior
participação da população. Estas ações teriam como propósito, não só a criação de estratégias mais
informadas sobre as necessidades e capacidades da população abrangida, mas também a de atrair
mais residentes ao lhes oferecer um papel mais envolvido nas estratégias de gestão das suas
cidades (Martinez-Fernandez et al., 2012).
Assim, esta linha de ação abrange um conjunto de opções variadas, mas age sobre o pressuposto
que a perda da população é algo negativo e deve ser evitado. Por outro lado, a segunda linha de
pensamento aceita esta perda e procura adaptar-se a esta nova realidade (Sousa & Pinho, 2016).
A segunda linha vê a redução em população, não como uma perda, mas antes como a oportunidade
de resolver os problemas da densificação, providenciando melhores condições de vida. Aqui
também se incluem medidas de renovação de espaço público, contudo estas focam-se antes no
controlo da dispersão urbana. Neste âmbito, os edifícios e espaços vagos são vistos como uma
oportunidade para colmatar as lacunas a nível de serviços e criar cidades mais compactas. Surgem
também oportunidades para a integração de espaços verdes na cidade. O abrandar a nível de
procura permite rever a mobilidade urbana e de a adaptar, não só às necessidades da população,
mas também aos ideais de sustentabilidade (Sousa & Pinho, 2015).
Apesar de as duas linhas terem um ponto de vista completamente diferente sobre a Contração,
ambas aceitam que as cidades tipicamente densas que conhecemos até aqui, estão, em certos
casos, a mudar. A necessidade de agir foi reconhecida, segue-se a necessidade de definir até que
ponto é necessária a adaptação. Devem criar-se novas estratégias, mas manter-se o mesmo
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objetivo de densificação? Ou deve aceitar-se a mudança demográfica como um sinal de que todo o
paradigma de planeamento deve ser revisto?
Adaptação - a capacidade de sobrevivência
Apesar das suas divergências, as duas linhas demonstram a necessidade de rever, não só as ações
e processos humanos, como também o espaço que os rodeia. Aqui, o conceito de Adaptação de
Lynch (1981) permite-nos aprofundar esta relação entre ser-humano e contexto. Lynch associa a
adaptação de um aglomerado populacional com “(…) o modo como o seu padrão espacial e temporal
corresponde ao comportamento habitual dos seus habitantes.” Contudo, este comportamento
também é definido pelas circunstâncias que os rodeiam, “Os locais são modificados para se
adequarem a comportamentos e os comportamentos são modificados para se adequarem ao local”
(Lynch, 1981). Pode-se então afirmar que todo o processo de desenvolvimento de uma cidade é
uma relação cíclica, em que as pessoas são moldadas pelo espaço, mas também o moldam para
este se aproximar das suas preferências. Uma vez que estas estão em constante alteração (Figura
18), falar de Adaptação é também falar de Flexibilidade, de Substituição e de Reversibilidade.

Como nos indica Lynch (1981), “Um mundo flexível é aquele que permanece aberto à evolução”.
Assim, construir de um modo que facilite a transição para outros usos permite que os espaços
possam ser continuamente utilizados. Tendo em conta o exemplo do atual paradigma de contração,
esta flexibilidade pode ser útil para transformar habitações em excesso noutros usos mais úteis para
a população, como espaços de trabalho, de modo a atrair empresas, ou até mesmo novas
habitações, mas mais adequadas em escala e condições à atual distribuição demográfica (MartinezFernandez et al., 2012). Contudo, é necessário ter em conta o custo de alterar e manter os mesmos
espaços, em comparação com o custo de os substituir de raiz. Lynch (1981) relembra-nos que
construir de modo a facilitar a eventual substituição da construção também se enquadra no âmbito
da adaptação.
Não se trata apenas de considerar a adaptação do existente no momento atual, mas também de
planear e agir no espaço tendo em conta as adaptações feitas no passado e as que serão feitas no
futuro. Reversibilidade surge aqui como a capacidade de remover as alterações prévias, retornando
o espaço, senão ao seu estado anterior, pelo menos a um estado mais eficiente (Lynch, 1981).No
atual paradigma, reversibilidade poderia ser associada à ideia de demolir edifícios abandonados e
de retornar o espaço a um ambiente o mais natural o possível, criando mais espaços verdes de lazer
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e colmatando a necessidade da população de aceder a espaços abertos para promover o convívio
e estilos de vida mais sustentáveis.
À medida que as novas relações entre pessoas e espaço surgem, é necessário responder a um
equilibro entre as necessidades atuais e as necessidades futuras. Cada vez mais se torna clara a
vantagem de considerar pequenas alterações no espaço, que permitam a sua adequação ao
momento atual sem criar barreiras para uma alteração futura.
Colmatação urbana – preencher os vazios
É neste âmbito, de aproximar o espaço às necessidades dos seus utilizadores, que surge o conceito
de Colmatação Urbana. É definido como uma operação de expansão que procura a regenerar ou
requalificar o espaço urbano. Ao se focar em espaços com construção prévia, intervenções de
Colmatação são associadas ao aproveitamento da cidade existente. Similarmente, ao fortalecer as
relações entre elementos urbanos, a Colmatação age sobre o funcionamento da cidade em si. Este
conceito torna-se mais evidente no início do século XXI, quando a crescente noção do crescimento
urbano desmesurado e a fragmentação deste resultante se unem a uma necessidade de rentabilizar
os recursos financeiros e de melhorar a cidade (Pais, 2017).
A sua intervenção em parcelas inseridas em tecidos consolidados permite preencher lacunas
existentes nos serviços e equipamentos da zona em questão, contribuindo para a diversidade
socioeconómica. Do mesmo modo, ao constituir uma operação de expansão, ainda que limitada, a
Colmatação contribui para a criação de cidades mais densas e compactas, condições privilegiadas
na literatura em geral pelas suas vantagens a nível de economia de recursos (Carvalho, 2013),
acessibilidade e, consequentemente, da mobilidade sustentável (Silva, 2008).
Alguns exemplos da possível aplicação da Colmatação já foram identificados nas secções
anteriores. Dentro desta operação inserem-se projetos de reabilitação de edifícios abandonados,
seja com a intenção de criar mais habitação para atrair mais residentes, de criar novas tipologias de
habitação, para adequar a oferta à procura atual, ou de capacitar outras atividades, como escritórios
ou espaços de co-working, para atrair a colocação de mais empresas. Por outro lado, Colmatação
também age sobre parcelas vazias, podendo focar-se na definição e gestão de novos espaços
públicos de lazer, em oposição a edifícios. Trata-se de adaptar o espaço e os recursos existentes
às necessidades da população.
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A sua capacidade simultânea de reabilitar e consolidar revela potencial na Colmatação de adaptar
a cidades às novas necessidades da população. O seu foco pontual, agindo sobre os espaços
subutilizados, sugere uma abordagem gradual e, por conseguinte, com mais tempo e recursos para
agir apenas sobre o necessário e ao ritmo necessário. Em contrapartida, esta característica pontual
e gradual também sugere questões a nível dos ciclos de construção e desconstrução à escala
pontual, ou mais especificamente, à escala da parcela. Tendo em conta que a Colmatação age tanto
sobre edifícios como sobre parcelas vagas, é importante enquadrar a operação dentro do sistema
de parcelas existente e assegurar que respeita as necessidades da população atual, a lógica do
tecido urbano e a sua capacidade de se regenerar no futuro.
Parcela – a malha que determina a cidade
Compreender a parcela, e o sistema em que esta se enquadra, depende de compreender que esta
age em dois planos, o físico e o jurídico. Segundo Kropf (1997), a parcela age simultaneamente
como “(…) uma área de terreno, uma área de terreno com alguns edifícios, uma unidade de uso de
solo e uma unidade de propriedade. ” Estas definições estão associadas à ideia de parcela como
propriedade, que por sua vez varia consoante a sua utilização e os agentes que beneficiam desse
uso específico. Por exemplo, o direito de vender, lucrar ou usar a parcela podem ser aplicados por
agentes completamente diferentes e, por conseguinte, podem representar barreiras no espaço
completamente diferentes. Esta diferenciação exemplifica a relevância da parcela como elemento
definidor do uso de espaço e das atividades humanas (Kropf, 2018, 1997; Scheer, 2018).
Como analisámos previamente, a atividade humana está sujeita a constantes alterações, consoante
o paradigma em que se encontra. Por sua vez, estas atividades são definidas pelo espaço que lhes
é proporcionado na cidade. Consequentemente, o modo como este espaço é estruturado e a
evolução desta estrutura, ou mais especificamente a malha de parcelas, são cruciais para
compreender e intervir sobre as atividades urbanas. É importante considerar que a malha de
parcelas é um dos elementos mais duradouros na cidade, exercendo uma forte influência na
tipologia de edifícios permitidos e, logo, nos seus usos (J.W.R.Whitehand, 2001; Phelps, 2013;
Scheer, 2015, 2020).
Esta ideia está particularmente clara no conceito de “burgage cycle” da abordagem históricogeográfica desenvolvida por Conzen e a sua escola morfológica. Aqui, a parcela age como a moldura
sobre a qual os edifícios são criados, vão crescendo e multiplicando-se com anexos. Este ciclo
termina com o desimpedimento da parcela, num período de contração urbana como aquele que
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atravessamos (J.W.R.Whitehand, 2001; Oliveira, 2016). A sua configuração determina o quanto o
edifício pode ou não expandir-se e, por conseguinte, adaptar-se às necessidades do paradigma em
que se encontra. Esta longevidade pode surtir sentimentos contraditórios. Tal como discutido na
secção 3, a capacidade de adaptar os espaços às necessidades da população é necessária para
garantir a sua utilização contínua. Há quem argumente que manter esta estrutura base ao longo dos
vários ciclos evolutivos da cidade pode ter consequências negativas, nomeadamente atrasar o
desenvolvimento urbano e incentivar este mesmo desenvolvimento nas periferias, criando o familiar
tecido disperso, com as suas próprias consequências negativas sobre o espaço e o ambiente. Este
argumento tem base nas dimensões estreitas e reduzidas que habitualmente definem os centros
urbanos (Scheer, 2020).
Contudo, uma estrutura composta por parcelas compactas e de pequena dimensão é associada a
um melhor e mais sustentável desenvolvimento urbano. A sua multiplicidade de elementos permite
que a cidade se adapte através de mudanças incrementais. Pelo contrário, a aglomeração de
parcelas em elementos maiores e de área dispersa iria aumentar o preço do terreno e de qualquer
operação sobre o mesmo, dificultando a sua evolução.
A multiplicidade tem também repercussões a nível da repetição de atividades e a capacidade desta
repetição de assegurar a resiliência económica: se um negócio falhar, haverá outros similares e
perto que poderão sobreviver e assegurar que a população tem acesso a este serviço. Em adição,
parcelas de maior dimensão dificultam a acessibilidade pedonal, com possíveis repercussões para
a atração desse local (Feliciotti et al., 2016; Scheer, 2010). Assim, tal como nos indica Lynch (1981),
a flexibilidade desempenha um papel importante, inclusive à escala da malha de parcelas. A
capacidade das parcelas de se dividirem e unirem consoante a necessidade é extremamente
relevante para a capacidade de regeneração da cidade (Bobkova, 2019).
Focando mais nas dimensões das parcelas em si, Bobkova (2019) confirma que parcelas de menor
dimensão e fachada e área mais compacta estão relacionadas com uma maior concentração de
atividades económicas. Similarmente, áreas com acesso a mais parcelas têm maiores níveis de
diversidade económica, apesar desta variar entre diversidade geral e atividades específicas
consoante a escala. Estes dados salientam a relevância da parcela na discussão sobre a
regeneração e revitalização dos centros urbanos. O modo como estes estão desenhados influencia
o seu potencial para manter uma constante regeneração de usos e, consequentemente, evitar a
estagnação que acompanha e agrava as consequências da Contração.
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Em consequência, um maior conhecimento sobre as definições jurídicas e físicas das parcelas pode
ajudar a identificar as áreas mais ou menos propensas à regeneração de usos. Esta informação
permite criar políticas orientadas a cada um destes contextos. Ao combinar políticas dirigidas com
as ações pontuais da Colmatação Urbana, é possível criar um plano de adaptação progressiva da
cidade às necessidades da população.
Colmatação como ferramenta para atingir novo paradigma
Ao longo dos progressivos ciclos de crescimentos e decrescimento socioeconómico em cidades,
torna-se claro que novas necessidades socioeconómicas geram novas necessidades espaciais. A
capacidade de adaptação surge aqui como crucial para qualquer cidade eficiente.
Independentemente das intenções face o novo paradigma (aceitá-lo ou evitá-lo), trabalhar com o
espaço existente irá permitir atingir novos ideais sem recorrer ao uso excessivo de recursos.
Neste caso concreto, a Contração Urbana tem como legado uma bolsa de imobiliário e
infraestruturas subutilizadas e uma população reduzida, facilmente caracterizável. Em conjunto, esta
duas valências permitem identificar melhor as necessidades da população, compreender as suas
necessidades e identificar o melhor modo de satisfazer essas necessidades através da configuração
das cidades. É necessário considerar que uma nova população tem a possibilidade de gerar novas
necessidades. Por exemplo, uma população jovem e com bastantes crianças poderá ver a sua
necessidade de grandes habitações com muitas divisões reduzir, se a população começar a
envelhecer e a experienciar a migração dos jovens para outros centros. Pode então surgir a
necessidade de adaptar o edificado existente à população idosa que permaneceu, criando
habitações com dimensões e acessibilidades mais apropriadas às suas condicionantes.
O principal benefício da Colmatação Urbana, neste paradigma de mudança, é a capacidade de olhar
para este imobiliário subutilizado e devoluto, não como um empecilho, mas como matéria prima para
uma cidade nova, adaptada às necessidades da sua população. É importante salientar que, apesar
da Colmatação agir sobre edifícios ou parcelas únicas, de um modo pontual e gradual, é necessário
que o faça considerando o papel destes elementos no tecido urbano mais abrangente. Como o
próprio nome indica, colmatar pressupõe a existência de uma lacuna, que por sua vez indica a
existência de um sistema complexo. Daí a importância de compreender a malha urbana, a sua
evolução até o momento e o papel da Colmatação na sua evolução futura.
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A aplicação eficiente da Colmatação depende da compreensão do seu papel na cidade e das suas
consequências. Futuros estudos deverão concentrar-se em identificar quais os resultados concretos
da Colmatação para a população existente e para o uso do espaço. Considerar diferentes estruturas
urbanas e socioeconómicas será útil para compreender como os efeitos podem alterar consoante o
contexto em que estas operações urbanas são aplicadas.
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Introdução
Neste artigo apresentam-se os resultados parciais da pesquisa de iniciação científica, desenvolvida
no contexto da Universidade Federal do Espírito Santo, que pretende elaborar um banco de dados
acerca dos usos do solo, especialmente de perfil não residencial, no centro da cidade de Vitória,
Espírito Santo, Brasil,
na primeira metade do século XX. Tal banco de dados será constituído pela produção de
informações geoespacializadas a partir da análise dos usos não-residenciais em anúncios
publicitários publicados na Revista Vida Capichaba (1923-1954).
Trata-se de publicação de maior circulação no Estado do Espírito Santo, entre as décadas de 1920
e 1950, cujo conteúdo abarca temas tão distintos quanto complementares: política, saúde, literatura,
moda, vida social. Ao longo de sua existência esta revista totalizou aproximadamente 700 números,
acervo este que se encontra, em parte, digitalizado e custodiado pela Hemeroteca Digital do Arquivo
Nacional do Brasil.
Ocorre que na observação preliminar das propagandas publicadas na referida Revista há diversos
anúncios que expõem dados relacionados a localização de usos comerciais e de serviços (ou seja,
não residenciais). Nota-se que a referência a localização feita aqui não é gratuita. Trata-se de fato
da publicação de diversos endereços, com indicação de rua, número, tipo de atividade, telefone,
dentre outras. Em que pesem especificidades mais ou menos detalhadas desses usos do solo, os
dados constantes nas propagandas são suficientes para elaboração de um banco de dados.
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Além do argumento documental, também se justifica a escolha da variável de usos do solo (em
especial o não residencial) pelo grande potencial de interpretação e ligação com a origem das
cidades e por consequência das áreas urbanas centrais (Munford, 1998; Vargas, 2000; Rodrigues,
2012). Tal conexão inquestionável pelo vasto arcabouço teórico publicado leva a afirmativa acerca
do alto nível de conexão entre o comércio e a constituição da vida urbana.
A partir dos referidos autores também se compreende a diversidade de escalas e categorias que
podem abranger a temática do uso comercial (comércio tradicional, comércio ambulante, centros
comerciais, shopping centers). Este entendimento leva a um segundo recorte conceitual uma vez
que esta pesquisa se concentrou sobre o estudo do comércio tradicional, ou de rua, a partir da
publicação de anúncios em revistas.
Assim, o trabalho desenvolvido foi de analisar, estudar e catalogar os usos não-residenciais no
centro de Vitória, levando em conta todos os pormenores deste processo, o cuidado com o trabalho
histórico e a aplicação das tecnologias digitais. Desse modo, atuou-se como intermediário entre o
objeto em toda sua complexidade e o resultado apresentado por meio de dados, tabelas e mapas
que podem ser lidos por diferentes pessoas (mesmo aquelas que nunca tenham tido contato com o
objeto).
Cabe ainda registrar que neste primeiro ano as atividades de investigação foram concentradas em
documentos da década de 1930, totalizando consulta a 242 revistas, excetuando os anos de 1936
e 1937 que não foram localizados nos bancos de dados digitais disponíveis.

Referencial teórico
Para dar suporte a esta pesquisa foram selecionados dois campos teóricos interrelacionados. O
primeiro refere-se às relações intrínsecas e históricas entre usos comerciais e cidades, o segundo
ao campo teórico das Humanidades Digitais, trazendo desta forma para dentro da pesquisa autores
como Costa (2007), Sampaio e Mattos (2020), Latour (2016, 2017) e ainda Conzen (1960), Vargas
(2000) e Rodrigues (2012). Para MRG Conzen, principal expoente da abordagem morfológica
histórico-geográfica (Kropf, 2009), a investigação acerca das estruturas urbanas deve estar
amparada na visão tripartite da paisagem considerando: aspectos bidimensionais (o plano urbano),
aspectos tridimensionais (o tecido urbano) e o padrão de uso e ocupação do solo.
Reconhece-se, portanto, os usos e atividades como variável de compreensão e análise das formas
urbanas. Dentre os usos possíveis, aqueles caracterizados como comerciais e/ou serviços veem
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identificando a cidade, e sendo por estes identificada, numa relação indissociável ao longo de
séculos. A atividade comercial, por assim dizer, está relacionado à própria formação dos primeiros
núcleos urbanos: cidades portuárias, cidades industriais, cidades mercantis (Freeman, 2019).
Uma das classificações de uso do solo mais diretamente associadas a várias áreas centrais, no
contexto brasileiro, é a do comércio varejista, caracterizando diversidade e movimentando fluxo
diário de deslocamentos de pedestres e veículos (motorizados ou não), de finanças e impostos,
sendo inclusive indicador de vitalidade urbana. A atividade varejista atua ainda como polarizadora e
conectora de áreas no contexto intraurbano e mesmo metropolitano. Este fator pode vir a oferecer,
quando relacionados a determinada localização, comércios muito específicos como é o caso dos
mercados municipais nos centros urbanos ou venda de pescado em bairros tradicionais e lindeiros
à cursos d 'água.
Isto ponto, a categoria de comércio trabalhada nesta pesquisa é a do comércio de rua caracterizado
como o tipo mais tradicional desta atividade, aquele que surge junto à cidade, estando intimamente
ligado a todos os fluxos e dinâmicas que a percorrem. Aquele tipo de comércio anterior as franquias,
redes de supermercados e lojas de departamentos, anterior aos grandes varejistas, configurado por
pequenos negócios e perfil definido pela própria economia urbana que se constituía: “O Comércio
tradicional que acontece através de lojas de ruas, ao qual chamamos de comércio independente,
por não pertencer a cadeias de lojas ou estar inserido em Shopping Centers, é a alma da cidade.
Ele nasce com ela” (Vargas, 2000, p. 2).
Assim como se associa comércio a formação de centralidades, pode-se também associar o
comércio à rua. Deste modo destaca-se ainda a importância da leitura de Rodrigues (2012, p. 17)
para compreender a formação e permanência no tempo das ruas comerciais:
O encontro das atividades comerciais com a cidade deu origem a um conjunto
de espaços terciários, entre os quais a ‘rua comercial’ – uma das importantes
instituições da vida econômica urbana. Sua história se mescla com a da
cidade, dos mercados, da forma urbana, dos planos urbanísticos idealizados
em cada época e lugar, com o surgimento das lojas, com a introdução de
tecnologias, com as transformações nos formatos de varejo, constituindo-se
num objeto complexo de ser analisado.

Quanto ao campo das Humanidades Digitais, constituindo de um segundo grupo de autores
consultados no decorrer da pesquisa, Guerreiro e Borbinha (2014) caracterizam-no como um "[...]
conjunto de pesquisas e experiências que visam facilitar a utilização dos recursos digitais no âmbito
das ciências sociais e humanas [...]", que "[...] implicam uma mudança na forma de trabalhar [...]",
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conciliando [...] os conhecimentos e os métodos utilizados nas ciências sociais e humanas com o
mundo digital".
Bruno Latour (2016), por sua vez, afirma que "[...] devemos passar de forma progressiva do simples
recorte de documentos à investigação mais profunda e, depois, ao comentário". Entendeu-se
também com isso que dar um novo sentido ao objeto (Costa, 2007) é um aspecto que tangencia
esta pesquisa, uma vez que, os anúncios publicitários da Revista Capichaba passaram a ter um
novo significado além daquele de expor uma loja ou produto. Esta informação passou a ser vista
como a chave possível para criar uma base de dados construir uma análise histórica. De modo igual,
os anúncios históricos selecionados atuam nesta pesquisa não como peça publicitária, mas como
suporte documental usado para criar uma base de dados para estudar a história da cidade:
Tanto assim que lhe é impossível ver no cachorro que olha de pé o mesmo
cachorro que olha sentado, incorporando a experiência de vida, assimilada
entre um relato e outro, que lhe transforma e modifica a memória e o juízo que
faz do cachorro. Encontrar uma versão que sintetize o significado deste
cachorro é impossível porque o objeto deixa de sê-lo no momento mesmo em
que ganha o sentido de novo objeto (Costa, 2007, p. 21).

Procedimentos metodológicos
Trata-se de uma pesquisa que envolve além da formação de base teórica, obtida por meio de
consulta a documentos textuais, os procedimentos de recolha documental cartográfica, redesenho
em software de geoprocessamento, classificação e análise comparativa dos elementos urbanos.
Na proposta metodológica de Vasconcelos (2009, p. 154), em geografia histórica urbana e acerca
do estudo de caso das cidades brasileiras, ficam identificadas quatro bases a serem seguidas, das
quais neste artigo destaca-se a importância da interpretação do “[...] desenvolvimento espacial em
cada período, tomando como referência principal a cartografia original (e a iconografia existente),
mas complementada pelas informações escritas (inclusive as estatísticas), e de preferência de
fontes primárias [...]”.
Para o Professor Pedro de Almeida Vasconcelos (2009, p. 148) a fonte documental, em especial a
cartográfica, apesar das imprecisões e dos métodos de registro, pode ter protagonismo nas
pesquisas diacrônicas uma vez que “[...] os próprios mapas são marcos definitivos de etapas das
transformações espaciais da cidade, nos dando uma informação precisa (em diferentes graus) do
que já existia, do que estava consolidado, e do que tinha importância em ser registrado e mapeado
[...]”. Considerando como protagonista a documentação histórica, o procedimento adotado para
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coleta de dados passou por dois estágios. O primeiro compreendeu etapas de identificação, recolha
documental, periodização. Neste estágio foram consultados os bancos de dados digitais de
instituições federais e estaduais, tais como Biblioteca Nacional do Brasil, Arquivo Público do Estado
do Espírito Santo.
No segundo estágio transformou-se dados visuais (imagem de cada uma das peças publicitárias)
em dados alfanuméricos. De cada propaganda foram filtrados e tabulados dados: nome do
comércio, proprietário, endereço (rua, número, andar), tipo de comércio ou serviço, revista em que
está a propaganda, data da publicação. Neste momento foi tomada uma iniciativa de correlacionar
endereços antigos e atuais. Entretanto, dada a mudança de toponímia das ruas e dos números
ocorrida ao longo do século XX no contexto local verificou-se esta atitude como sem efeito tendo
sido, portanto, descartada.
No terceiro estágio, procedeu-se com o georreferenciamento histórico utilizando o software QGIS.
Como chave de conexão entre dados alfanuméricos (endereços) para geoespacialização foram
usados dados cartográficos tendo como referência a planta digitalizada do levantamento cadastral
do ano de 1917 e o shape de lotes disponibilizado no portal da Prefeitura de Vitória (Geoweb).
Além do já exposto, a referência às Humanidades Digitais auxilia nos métodos e recursos para
percorrer da etapa de levantamento de dados, a partir da consulta das edições da Revista Vida
Capichaba em acervo digital e posterior coleta das publicações referentes a comércio/serviços
endereçadas no centro de Vitória. Com isso, os aspectos metodológicos desta pesquisa podem ser
identificados com aqueles utilizados nas pesquisas morfológicas de caráter qualitativo, como as
realizadas pela abordagem histórico-geográfica (Kropf, 2009).

Resultados e discussões
Como resultado principal desta etapa de pesquisa desenvolvida foi realizado o registro de 2.032
propagandas, compreendendo a verificação de 242 revistas digitalizadas, a partir do critério de
propagandas com identificação de endereços localizados em Vitória (Figura 1). Excetuaram-se,
dessa forma, propagandas de produtos específicos (sem endereços) e de comércios localizados em
outros Estados. No intervalo temporal estudado e compreendido como década de 1930, as revistas
dos anos 1936 e 1937 não foram digitalmente localizadas, o que certamente impacta no quantitativo
total. Estes dados deverão ser complementados no posterior momento de confinamento decorrente
da pandemia Covid19.
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Figura 1 – Exemplos de propagandas publicadas na revista Vida Capichaba (década de 1930). Fonte:
Disponível em: Hemeroteca Digital, Biblioteca Nacional do Brasil. Acesso em: 03 set. 2020.

A partir dessas cerca de 2.000 propagandas foram filtradas as repetições, chegando-se a um total
de 248 endereços com potencial de mapeamento (Figura 2). Segundo o que foi verificado, pode-se
afirmar que o comércio tradicional e de rua, evidentemente relacionado à classe consumidora
emergente da época (uma vez que estes chegam a publicar peças publicitárias na referida revista
periódica), durante a década de 1930, estava concentrado ao longo de três principais eixos viários:
Ruas 1º de Março, Jeronymo Monteiro e Capichaba. Todas estas ruas, por sua vez, localizadas fora
dos limites da colina histórica, região esta que não aparece senão em endereços relacionados à
serviços como de médicos, advogados e aulas particulares. Tal característica denota a formação de
um eixo comercial de borda, na região baixa da cidade, com tendências a linearidade, continuidade
e acessibilidade.
As diversas manifestações de endereços comerciais registrados estão concentradas na oferta de
vestuário (incluindo aqui tecidos, calçados, chapéus) e de produtos alimentícios (seccos e molhados,
vinhos e bebidas, chocolates, cafés, charutos) abrangendo aproximadamente 50% das ocorrências
mapeadas. Entretanto, é na diversidade de outras categorias que a vida social da época também
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se expressa tendo em vista a existência de lojas de brinquedos, de eletrodomésticos, de máquinas
de escrever e fotografar, de instrumentos musicais, além daquelas de produtos diversos englobando
louças, porcelanas, cristais e higiene (perfumes, talcos, sabonete, loção para barba). Estes pontos
comerciais estão concentrados ao longo das Ruas Primeiro de Março e Jerônimo Monteiro. Entendese tal localização pela proximidade física da colina histórica fundacional (Figura 2).
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Figura 2 – Mapeamento georreferenciado das propagandas publicadas na revista Vida Capichaba (década
de 1930). Em destaque a poligonal da colina histórica. Fonte: autores, 2021.

Nesta década estudada e por meio do mapeamento notam-se, também, as tendências de expansão
do eixo comercial: uma à direita no sentido da Avenida Capichaba (inclusive com os investimentos
para criação de um novo Mercado Central inaugurado em 1926) e outra à esquerda no sentido da
criação da Rua do Commercio. Esta segunda direção leva a interligação com o setor da Vila Rubim
responsável por concentrar o comércio de verduras, legumes, peixes, carnes e derivados.
Além dos registros pontuados, durante o mapeamento foi possível observar diferentes
abrangências, entretanto as ocorrências de comércios atacadista e/ou varejista foram observadas
sem concentrações espaciais perceptíveis, estando distribuídas igualmente por todo trecho
pesquisado.
Havia uma expectativa de concentração de comércio de importação exportação de café (atividade
econômica forte no Estado durante o período) dada a presença do Porto de Vitória, mas esta não
se confirmou. Por outro lado, observou-se a especialização de alguns proprietários no comércio de
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importação/exportação de mercadorias e de alguns endereços relacionados ao comércio de café
como é o caso do Edifício Glória (Figura 3).

Comercio Cafe

Comercio Diversos

Comercio Vestuário

Figura 3 – Predominância dos topos de comércio verificados na década de 1930. Fonte: autores, 2021.

Outros destaques: O primeiro refere-se a presença do padrão de comércio com filial e matriz, com
relativa proximidade, caso esse do comércio de roupas (Casas Pernambucanas) e de farmácias
(Drogaria popular). Outro registro a ser realizado é de comércio de máquinas (fotográficas,
fonográficas, de escrever e de calcular) a partir da segunda metade da década de 1930. Na mesma
categoria de comercialização de máquinas, ao final da década pesquisada, aparecem ocorrências
em relação à endereços de vendas de veículos, peças automotivas e até mesmo de um posto de
gasolina (este último, infelizmente, não localizado na cartografia consultada).
Do total geral, além dos pontos comerciais, aproximadamente 45% dos endereços passíveis de
mapeamento fazem referência a serviços tais como atendimento médico e jurídico, além de serviços
de alfaiataria, fotografia, financeiros e de encomendas daí o título do artigo fazer referência a
“atividades não comerciais”. Contando com uma população em torno de 21.866 (IBGE, 1920),21 a
cidade de Vitória à esta época possuía, pelos registros de propagandas, pelo menos 6 cafés, 1 posto
de gasolina, 1 hotel, 5 serviços de aulas particulares (de datilografia à molde e costura), 2 empresas
de “excursões de luxo”, 2 loterias, 5 seguradoras, 4 bancos, dentre outros exemplos. Com isso,
afirma-se que não somente o comércio, mas os serviços aparecem como âncoras da vida pública.
Quanto à médicos, estes aparecem com frequência associados aos endereços profissionais (dos
consultórios) e particulares (das residências) destacando-se os doutores Adolpho Bruno, Adolpho
21

O Censo do IBGE foi executado nos anos 1920, constando 21.866 e em 1940, 45.212 moradores (dados
disponíveis no website oficial do Instituto).
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Starke, Azevedo Pio, Dório Silva, Hilton Nogueira, Jayme dos Santos Neves, Mário Batalha, Raul
de Oliveira Neves. Seus endereços aparecem espacialmente associados não só entre si, como é o
caso da Rua Primeiro de Março n. 20, quanto com a prática de comércio de produtos farmacêuticos.
Outra profissão enfatizada é a de advogados. Por outro lado, foi identificada apenas 1 endereço
relacionado a empresa de construção civil localizada à Rua Antônio Aguirre, 137. Ainda sobre
serviços. Há evidências do serviços de transporte, de passageiros ou de cargas, por via terrestre,
marítima e aérea com, por exemplo, anúncio de venda desde passagens de navios e “excursões de
luxo”. É apresentado com frequência também a importação e exportação de produtos como é o caso
do café. Há neste caso uma referência direta entre serviços e comércio caracterizando uma prática
de encomendas de produtos via caixa postal, “produtos importados” “chegando de navio”.
Para fins de discussão foi possível elencar diversos temas que darão sustentação aos próximos
anos de pesquisa. Apontam-se aqui dois deles que, neste momento, tiveram um caráter para o grupo
de estudos de “descoberta”.
A primeira discussão aberta pela investigação realizada gira em torno do protagonismo da
(desaparecida) Rua Primeiro de Março, localizada frontalmente ao Palácio do Governo Estadual e
entre a colina histórica e o cais comercial. Esta via, incorporada atualmente como trecho da Avenida
Jerônimo Monteiro, possuía pouco mais de 330 metros de extensão, indo desde a Rua General
Osório até a Ladeira da Misericórdia (referências atuais). Apesar da pouca extensão, no contexto
da vida pública da década de 1930 esta aparece como uma centralidade comercial. Pode-se afirmar
isso a partir da constatação da concentração de 20% de todos os endereços pesquisados e da
diversidade de tipos encontrada: comércio de roupas e calçados; serviços jurídicos, médicos e
fotográficos; seguradoras; comércio de discos, perfumes e excursões marítimas.
Outro endereço em destaque é o da Rua Jeronymo Monteiro, trecho de cerca de 270 metros de
extensão, incorporado também à atual Avenida Jerônimo Monteiro. Este endereço tinha como limites
a Ladeira da Misericórdia indo até o Edifício Glória (referências atuais) e abrigava serviços
financeiros (seguradoras e bancos) e o comércio do café (exportação) com empresas como: Irmãos
Vivacqua & Cia, A. Prado & Cia, Oliver Santos e Filhos. Faz-se notar que a década de 1930, no
contexto local pesquisado, é precedida por diversas obras de engenharia das quais se destacam a
formação do núcleo urbano em torno da criação da Praça Costa Pereira, inaugurada em 1928, e do
Mercado da Capichaba, inaugurado em 1926. Embora tidos pela história como lugares de referência
para a vida pública, do ponto de vista da publicação de propagandas, estes aparecem muito pouco
como endereço comercial. A Praça Costa Pereira (também denominada por um tempo como Praça
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da Independência) é referenciada apenas 3 vezes e o Mercado, 2 vezes. Isto posto, interpretou-se
que o deslocamento da centralidade comercial do trecho Rua Primeiro de Março-Jeronymo Monteiro
para Costa Pereira-Mercado até aquela década ainda não havia se firmado apesar das obras de
final da década de 1920. De modo geral o endereço identificado pelas praças (8 de Setembro, João
Clímaco e Independência) aparece em apenas 5% do total de endereços pesquisados. A grande
protagonista era a rua.
A segunda discussão ocorre em função da questão metodológica adotada englobado questões
sobre a numeração cadastral dos lotes e a outra sobre a concentração de atividades em alguns
números gerando o edifício com perfil comercial (Figura 4).

Figura 4 – Um dos pioneiros edifícios de escritórios na Rua Jeronymo Monteiro, ano 1932, arquiteto Ricardo
Wright, 5 pavimentos. Fonte: Desconhecida. Disponível em: @historia.capixaba. Acesso em: 12 jan., 2021.

Em relação à numeração cadastral verificou-se a correspondência entre os endereços das
propagandas e a planta cadastral da cidade de 1917. Especificamente sobre a numeração dos eixos
comerciais esta variou na Rua Primeiro de Março entre 1-29 e 2-52; na Rua Jeronymo Monteiro
entre 1-81 e 2-24; na Avenida Capichaba entre 1-45 e 2-70. Uma numeração sempre decimal com
indicação de números pares a Norte e ímpares a Sul. A numeração centesimal aparece somente ao
fim da segunda metade da década de 1930 e pelas pesquisas realizadas correspondem a atual
numeração da via (embora com diferenças notáveis nas toponímias). No trecho de via entre as ruas
Jeronymo e Capichaba não há indicação numeral o que denota indícios de obras em curso. Nos
trechos no atual limite do bairro Parque Moscoso infelizmente não foi possível estabelecer conexões
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numéricas e espaciais. Quanto ao endereço com indicação de “andar” ou de “sala”, surge uma ponta
para investigação futura. Tendo como principal referência o Edifício Glória, inaugurado em janeiro
de 1932, com cinco pavimentos, o edifício comercial era descrito nas propagandas em endereços
diversos das Ruas Jeronymo Monteiro (tais como: 11-1º andar; 21-sala 6; 26-1º andar; 27-Edifício
Panamericano; 221-2º andar; Edifício Glória) e Primeiro de Março (16-1º andar; 20-1º andar; 46-1º
andar; 12-sobrado) dentre outros. Mas quando surgiu? Quais foram os primeiros usos incorporados
à arquitetura de múltiplos andares?

Considerações finais
O processo de arqueologia digital e urbanística aqui realizado ao escavar as camadas preexistentes
do espaço analisado firma-se na importância de se pesquisar o passado uma vez que a cidade não
é estática, não pertence apenas à contemporaneidade, e sim constitui-se pela acumulação de
formas e sobreposições de diferentes momentos de sua história. Como citado anteriormente, da
mesma maneira que Latour (2017) relata sobre a passagem “do campo à coleção” de amostras de
plantas extraídas numa expedição para que fossem estudadas em laboratório, aqui foram reunidos
elementos para formar uma coleção sobre a cidade do passado, não mais possível de ser visitada
em sua totalidade, embora seja visualizada a partir dos vestígios que encontramos.
O estudo realizado a partir da catalogação e análise dos anúncios contidos na Revista Vida
Capichaba foi de fundamental importância para conhecer a forma urbana do bairro destacado, e
desse modo, construir um entendimento da metamorfose formal promovida pelos projetos urbanos
desenvolvidos durante o século XX na região. Tal estudo, atribuiu um novo significado ao objeto
(Costa, 2007), abrindo vários caminhos a serem percorridos. Assim, estabeleceu-se uma relação
entre a catalogação e análise realizada e o estudo da morfologia urbana, que busca compreender a
lógica das transformações dos elementos urbanos a fim de possibilitar formas mais adequadas de
intervenção na cidade. Considera-se a pesquisa aqui relatada um trabalho longo e contínuo, visto
que a região do centro de Vitória é uma região extensa e de grande potencial devido ao seu rico
valor histórico e transformações urbanas ao longo dos anos. Além disso, deve-se destacar o enorme
potencial da fonte documental utilizada. Uma análise considerando as informações de revistas não
disponíveis digitalmente ofereceria um olhar mais amplo do comércio na região, podendo agregar
às informações colhidas na presente pesquisa, o que possivelmente será feito num momento póspandemia. Num próximo passo, também será desenvolvida pesquisa semelhante acerca das
revistas disponíveis publicadas em décadas anteriores ao período estudado.
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Introdução
O tema desse artigo refere-se à análise da relação entre forma urbana e usos em espaços públicos,
em especial a praça pública, um dos principais elementos morfológicos da cidade, que, segundo
Lamas (2010), representa historicamente um lugar ligado a aspectos de socialização da vida urbana.
A praça eclética surge no Brasil na passagem do século XIX para o século XX, momento de transição
entre o modelo de urbanização colonial e o modelo de cidade republicano, sendo este apoiado em
parâmetros de modernização, salubridade e embelezamento inspirados nas intervenções
urbanísticas europeias (ROBBA e MACEDO, 2003; QUEIROGA, 2012). As praças tratadas neste
artigo contextualizam as transformações ocorridas nas cidades brasileiras nesse período, dadas as
devidas ressalvas em relação ao contexto de inserção urbana destes espaços públicos.
Praças localizadas em centros históricos se destacam no cenário urbano, visto que se inserem em
processos evolutivos de maior duração, que possibilitaram o acúmulo de camadas em sobreposição
ou em substituição ao formato de ocupação original, culminando na manutenção ou alteração da
forma urbana e dos usos ali presentes.
Localizada em Vitória (capital do Espírito Santo) – cidade cuja origem se refere ao período colonial
brasileiro no século XVI – e inaugurada em 1922, a Praça Costa Pereira apresenta
aproximadamente 2900m², desenho orgânico de canteiros e se configura de forma distinta da praça
da Liberdade, localizada em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Esta, por sua vez, foi fundada
no final do século XIX, inaugurada em 1897 e contém traçado clássico e aproximadamente 23000m²
de área. Apesar das evidentes diferenças, não só em tamanho e desenho, mas no contexto da
origem das praças – a praça capixaba ligada à reformulação urbana, a partir de contexto colonial e
a praça mineira ligada a um Plano Urbanístico do período republicano –, ambas compartilham
elevada significância e prestígio social entre os espaços livres públicos das cidades em que estão
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inseridas, alto grau de atratividade, intenso fluxo de pedestres e diversificadas dinâmicas de usos e
apropriações. Dessa forma, mostra-se importante a comparação entre esses dois objetos de estudo
distintos, a fim de analisar a relação entre forma e evolução urbana desses espaços e sua
apropriação por parte da população. Almeja-se que o resultado possa contribuir para estudo,
manutenção e planejamento de espaços semelhantes, abrindo reflexão para a própria compreensão
da dinâmica das cidades e da produção do espaço público nos centros históricos brasileiros.
Nesse contexto, o presente artigo tem como objetivo identificar, mapear e analisar, para fins
comparativos, apropriações das praças Costa Pereira e da Liberdade.
Para atingir tal objetivo, a metodologia se baseou no estudo de conceitos de espaços livres e
apropriações, morfologia urbana, praça pública e formação e evolução das praças ecléticas no
Brasil, com destaque para Tângari, Andrade e Schlee (2009), Queiroga (2012), Pereira Costa e
Gimmler Netto (2015), Alex (2011), Robba e Macedo (2003) e Marx (1980). Em relação ao objeto
empírico, estudou-se a contextualização histórica das áreas objetos de estudo por meio de
bibliografia, cartografia histórica e iconografia, pesquisados em acervos públicos, tais como o
Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) e o Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte (APCBH),
e privados, como os sítios eletrônicos Morro do Moreno e Curral del Rey, embasando a confecção
de perspectivas isométricas da evolução histórica das praças e entorno elaboradas em programa
específico (Sketch Up).
Realizou-se, também, visitas de campo em período matutino, vespertino e noturno, nas quais foram
mapeados apropriações, fluxos de pedestres, uso do solo, hierarquia viária e edificações singulares
de elevado potencial de atratividade de pessoas, em bases cartográficas disponibilizadas pelas
prefeituras municipais de Vitória e Belo Horizonte. Por fim, foram registradas, em quadro, as práticas
socioespaciais encontradas nas áreas estudadas nos dias específicos de visitas de campo,
permitindo articulação e análise diante dos dados mapeados e dos aspectos conceituais debatidos.
Espaços Livres e Apropriações
Espaços livres correspondem a qualquer espaço não ocupado por edificações (MAGNOLI, 2006),
seja sua natureza pública – como parques, praças e vias – ou privada – como quintais e jardins
particulares, por exemplo. O conjunto de todos os espaços livres de um determinado recorte urbano
a partir de diferentes escalas compõe um sistema maior denominado Sistema de Espaços Livres
(SEL). Schlee et al (2009) afirma que, para além de suas funções características, os espaços livres
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refletem relações, conflitos e contradições da própria cidade. Tais condições podem ser percebidas,
por exemplo, em apropriações de espaços livres de ordem pública.
Macedo et al (2018, p. 54) considera os espaços públicos como “aqueles mais associados à imagem
da cidade, locais de conflitos e convívio, de permanência ou rápida circulação, da sociodiversidade
e da biodiversidade”. Já Carlos (2011, p. 113) define o espaço público como “aqueles de
possibilidades de apropriações múltiplas, como lugar de encontros/desencontros, da comunicação,
do diálogo e da sociabilidade, do exercício da cidadania”.
Nesta linha, segundo Carlos (2007), a produção efetiva de um espaço público está associada de
modo intrínseco à produção cotidiana da própria vida, que, por sua vez, liga-se à ideia de
apropriação, ou seja, das relações sociais que ocorrem no plano do morar, sejam elas domésticas,
de trabalho ou lazer, criando necessidades e desejos que norteiam a reprodução da vida. Cabe
ressaltar que certas práticas podem ser consideradas como não cotidianas quando se pensa em
atos corriqueiros e diários, mas cotidianas quando se considera uma escala temporal maior, dotada
de certa periodicidade.
As apropriações dos espaços públicos, no entanto, vão sendo adaptadas aos novos modos de vida
da sociedade. Angelo Serpa (2007) diz que o espaço público deve conter uma acessibilidade
generalizada e irrestrita, que muitas vezes é articulada com uma acessibilidade simbólica definida
por diferença e desigualdade no processo de apropriação do espaço. Acredita-se, no entanto, que
as formas de apropriações façam parte da dinâmica dos espaços públicos, revelando processos de
contradição e conflito da própria sociedade.
Por fim, vale ressaltar os estudos de Queiroga (2012) que, inspirados principalmente nos filósofos
Hanna Arendt e Jünger Habermas, considera “espaço público” uma expressão de caráter
polissêmico e abre reflexão para o conceito de “esfera pública”, que acaba abrangendo outros
espaços para além daqueles tradicionalmente classificados como públicos. Estes, por sua vez, ficam
entendidos, segundo o autor, apenas a título de propriedade pública, vinculados à esfera pública ou
não. O autor indica então, que a noção de “esfera pública” foi dada inicialmente por tais filósofos,
cujos estudos nos levam a apreender a “esfera pública” como “esfera da ação” (política). Assim,
pautado sobretudo nas publicações de Habermas, o autor amplia o escopo de análise da esfera
pública para além da ação política, no âmbito de uma esfera pública geral, ambas podendo ser
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apreendidas tanto em espaços de propriedade pública como privadas. O autor argumenta tal
condição pela possibilidade da linguagem verbal e não verbal intrínseca à comunicação em público.
A partir dessas referências, presume-se que os espaços públicos tradicionais sejam estruturas em
potencial para a vida pública e acredita-se que as apropriações presentes possam ali sustentar o
sentido público como reveladoras das dinâmicas de relações, conflitos e contradições. Isso induz
interpretar a importância das apropriações como habilidade comunicativa nas praças públicas, tendo
convicção de que as mesmas possam ter desdobramentos públicos para além dos espaços livres
ali envolvidos (vias e passeios) e de seu entorno edificado, já que a esfera pública não está restrita
à condição fundiária da propriedade, pulverizando-se em um contexto muito mais abrangente, que
deve ser apreendido.
Morfologia Urbana
Costa e Netto, (2015) apontam a dificuldade de elaboração de uma definição do termo “morfologia
urbana”, que seja amplamente aceita por pesquisadores do tema. Segundo as autoras, a etimologia
da palavra “morfologia”, cujo sufixo “logia” significa “estudo de algo”, nos leva a compreensão de
que o termo corresponda ao estudo da forma urbana, definição ainda passível de questionamentos.
Baseadas em uma série de estudos, entre os quais se destacam os do geógrafo M.R.G. Conzen em
meados do século XX, as autoras conceituam o termo como “o estudo da forma urbana,
considerando-a um produto físico das ações da sociedade sobre o meio, que vão edificando-a, ao
longo do tempo” (COSTA e NETTO, 2015, p.31). Ressaltam ainda, a forma urbana como um registro
da sobreposição de camadas históricas de ações civis e públicas realizadas durante a evolução
urbana de uma região, processo denominado “palimpsesto”, conceito apresentado por Conzen em
1962, remetido para um número de períodos morfológicos em centros históricos diretamente
proporcionais à formação de períodos sucessivos de formas variadas na paisagem urbana ali
presente (CONZEN, 1962, apud COSTA e NETTO, 2015).
O conceito de “morfologia urbana” utilizado por Vitor Oliveira se assemelha ao das autoras,
definindo-a como o estudo da forma urbana e dos processos e agentes que a transformam.
Entretanto, com “forma urbana” refere-se aos principais elementos que compõem a cidade, sendo
eles o tecido urbano, contexto natural, quadras, ruas, lotes e edificações (OLIVEIRA, 2016).
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A definição de Lamas (2010) se msotra em sintonia com Costa e Netto (2015) e Oliveira (2016), ao
descrever a “morfologia urbana” como o estudo da forma urbana através dos elementos
morfológicos externos que a constituem (semelhantes aos destacados por Oliveira), da sua
produção e transformação ao longo da história. Além disso, destaca a capacidade da forma urbana
revelar a ideologia dominante por trás dos projetos urbanos ao longo do tempo, conforme também
consideram Costa e Netto.
As definições concedidas pelos autores são distintas, mas confluentes, destacando os elementos
formais que compõem determinado objeto de estudo na morfologia urbana atualmente e a
necessidade de apreensão de sua evolução e transformações ao longo do tempo. Desse modo, tais
estudos permitem compreender a conformação atual, as ideologias incidentes sobre sua origem e
as transformações, contextualizadas em áreas urbanas centrais configuradas, sob viés histórico,
como palimpsestos.
Praça Pública
Considerada como espaço coletivo de elevada significação morfológica e cultural, as praças se
constituem, segundo Lamas (2010), como um dos elementos morfológicos que compõem o espaço
urbano. Suas características variam desde aspectos formais, como tamanho, geometria e traçado
interno, até aquelas relacionadas à função, relevância no contexto urbano, escala de abrangência,
usos e apropriações (ROBBA e MACEDO, 2003). Os autores definem as praças como “espaços
livres públicos urbanos destinados ao lazer e ao convívio da população, acessíveis aos cidadãos e
livres de veículos” (ROBBA e MACEDO, 2003, p.17).
Já, para Lamas (2010, p. 102), “a praça é o lugar intencional de encontro, da permanência, dos
acontecimentos, de práticas sociais, de manifestações de vida urbana e comunitária e de prestígio,
e, consequentemente, de funções estruturantes e arquiteturas significativas”.
Segundo Alex (2011, p. 23) “a praça não é apenas um espaço físico aberto, mas também um centro
social ligado ao tecido urbano”, de elevada relevância histórica e na manutenção da vida urbana.
Tal conceito abre reflexão sobre a articulação da praça com sua própria inserção urbana, cuja
análise deve abranger para além da praça e sua delimitação física, o entorno que participa de sua
forma urbana. Nesta linha, Queiroga (2002) observa que a praça guarda estreita relação com os
edifícios do seu entorno imediato, na sua condição de síntese dos lugares.
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Em decorrência do uso do termo “praça” para denominar qualquer espaço ajardinado da cidade no
Brasil (como rotatórias e canteiros), Robba e Macedo (2003) observam a necessidade de
estabelecer duas premissas para a delimitação desse objeto de estudo: o uso e a acessibilidade.
Assim, no contexto apresentado, considera-se que a praça, enquanto elemento morfológico imbuído
de caráter público, ao apresentar apropriações diversificadas, pode revelar a própria dinâmica do
contexto no qual se insere.
Praças Ecléticas no Brasil
No final do século XIX, com o advento da República e consequente ascensão da elite burguesa, a
cidade brasileira sofreu inúmeras transformações, dentre elas o surgimento de uma nova tipologia
de praça: a praça ajardinada. Considerada uma fusão dos jardins e dos largos das igrejas, essa
tipologia planejada de praça foi marcada pelo fim da multifuncionalidade de articulação urbana, com
a perda das funções comerciais e militares, e inclusão de atividades de contemplação, descanso e
passeio fundamentadas em regras de condutas rígidas e hierarquizadas (Robba e Macedo, 2003),
marcando, como ressalta Queiroga (2002), o momento do Ecletismo no país e da busca por padrões
europeus. A praça eclética torna-se um ícone social do espaço urbano, sendo caracterizada pelo
seu ajardinamento nas áreas centrais e bairros de elite (ROBBA e MACEDO, 2003).
Em relação a este período, Marx (1980) salienta que, nas cidades brasileiras no início da República,
os prédios públicos voltados à educação e à cultura tiveram amplo significado político, econômico e
social como importante marco do viver urbano e da relação entre o homem e seu tempo livre, sendo
os teatros, “pontos de honra da cultura urbana” (MARX, 1980, p.82), principalmente das elites das
capitais. Assim, a praça ajardinada surge no momento de transição entre o modelo de urbanização
colonial e o modelo de cidade apoiado em parâmetros de modernização, salubridade e
embelezamento, contextualizado nas praças Costa Pereira e da Liberdade, analisadas a seguir.
Análise comparativa das praças Costa Pereira (ES) e da Liberdade (Belo Horizonte, MG)
I.

Origem e evolução

A Praça Costa Pereira originou-se do largo da Conceição, largo colonial assim denominado após a
construção da igreja de Nossa Senhora da Conceição (figura 1A) na antiga Prainha em 1755. A área
passou a ser reformulada na administração de Muniz Freire (1892-1896), com a demolição da igreja
em 1895 em prol da construção do Teatro Melpômene, inaugurado em 1896 (figura 1B). Espaço de
atividades culturais na cidade, o teatro era até então, a única edificação de destaque no entorno
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margeado por casarios de até dois ou três pavimentos. O Jardim Municipal de Vitória construído em
1882 (figura 1A) foi transformado em 1905 no Éden Park (figura 1B).
A proclamação da República em 1889 e as intervenções urbanísticas europeias e cariocas
influenciaram transformações na cidade de Vitória entre o final do século XIX e meados do século
XX, a fim de torná-la republicana por meio de projetos de caráter higienista, racional e moderno.
Dentre eles está a reformulação do largo da Conceição que, a partir da desapropriação de casarios,
inaugurou-se enquanto praça, definitivamente em 1928 (apesar de ser assim denominada desde
1922), com jardins de influência inglesa de traçado regular e limite quadrado que prevalece até hoje.
Destacam-se, também, a demolição do teatro Melpômene entre 1925 e 1926, após sofrer um
incêndio em 1923, a construção do teatro Carlos Gomes entre 1925 e 1927, a construção da avenida
Jerônimo Monteiro na década de 20 a partir do Éden Park e a construção do teatro Glória em uma
das áreas remanescentes do parque popular em 1932 (figura 1C), reforçando, assim, o
aburguesamento da área e a expulsão de classes humildes que a frequentavam.
A partir da década de 1940, observou-se o início da verticalização no entorno da praça, com a
construção dos edifícios Antenor Guimarães (que já consta na figura 1C), a antiga sede do Instituto
Nacional do Seguro Social, e na década de 1950, dos edifícios do Palácio do Café e a sede do Clube
Álvares Cabral. Ao passo que a área verticalizava-se, a praça deixava de ser um espaço de uso
exclusivo da elite capixaba e voltava a assumir conotação mais popular com a intensificação do
comercial e de serviços (informais e formais) em seu entorno (figura 1D).
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Figura 1.A: À esquerda Largo da Conceição em 1882; à direita hipótese volumétrica de uso e ocupação do
solo da região em 1895. B:À esquerda Largo da Conceição em 1920 (Teatro Melpômene do lado direito da
seta), à direita hipótese volumétrica de uso e ocupação do solo da região em 1910. C: À esquerda Praça
Costa Pereira em 1930, e à direita volumetria de uso e ocupação do solo da praça em 1946. D: À esquerda
Praça Costa Pereira em 1950, e à direita volumetria de uso e ocupação do solo da praça em 1970. E: À
esquerda Praça Costa Pereira atualmente, e à direita volumetria atual de uso e ocupação do solo da praça.
Fonte fotografias: https://bityli.com/FzqhGY, acesso em junho/2019; encurtador.com.br/lpGW5, acesso em
maio/2020; encurtador.com.br/ewBEJ, acesso em maio/2020; encurtador.com.br/jrS79, acesso em
maio/2020; encurtador.com.br/uzMU1, acesso em maio/2020. Fonte isometrias: adaptado a partir do acervo
da PMV/SEDEC/GPU/CRU.
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A origem da Praça da Liberdade confunde-se com a origem da própria cidade em que se encontra,
Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, planejada no final da década de do séc. XIX e inaugurada
em 1897.
Projetada para sediar o Palácio Presidencial do estado de Minas Gerais (atual Palácio da Liberdade)
– antiga sede do governo e residência do presidente de Estado –, a praça também abrigava três
secretarias de Estado – de Educação, Fazenda e Agricultura –, compondo o centro do poder
executivo do estado e o principal símbolo republicano da cidade. Em contraste com a Praça Costa
Pereira, cuja origem retoma ao período colonial brasileiro e se associa como largo na presença de
uma igreja, a praça mineira não conta com uma igreja no seu entorno, o que, segundo Marx (1980,
apud CALDEIRA, 1998), evidencia o poder do estado republicano e laico. Em 1903 a praça sofreu
sua primeira reforma, na qual são construídos jardins de traçado orgânico e características bucólicas
típicas do paisagismo inglês.
Em 1920 uma segunda reforma ocorreu na praça, consolidando-a como local de sociabilidade
urbana frequentado por todos os estratos da população, por meio de um novo projeto paisagístico,
de traçado geometrizado e retilíneo, de influência francesa (figura 2A). Soma-se ao novo projeto o
início da construção da secretaria de Segurança Pública (concluído em 1930) e a construção do
Palácio Episcopal em 1937, demarcando a instalação do poder religioso na praça (figura 2B).
O processo de verticalização da cidade tomou impulso na década de 1950. Em 1956 foi construído
o icônico edifício Niemeyer, representando o estilo moderno e rompendo com a paisagem
neoclássica e escala volumétrica da região. Em 1961 foi construída a Biblioteca Pública Estadual de
Minas Gerais, os edifícios Mape (1959) e Campos Elíseos (1965). Na década de 1960, o Palácio da
Liberdade foi gradeado e a praça sofreu outra reforma, que retirou o trânsito de veículos da alameda
central e alterou seu perímetro e vias laterais a fim de melhorar o tráfego na região.
A partir de 1969 a praça passou a ser palco de inúmeras feiras, como a Feira de Arte e Artesanato
(Feira Hippie), que recebem um grande número de pessoas, passando por degradação e
descaracterização de seu paisagismo.
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Figura 2. A: À esquerda Praça da Liberdade na década de 1930, à direita volumetria de uso e ocupação do
solo da praça em 1928. B: À esquerda Praça da Liberdade na década de 1940, à direita volumetria de uso e
ocupação do solo da praça em 1942. C: À esquerda Praça da Liberdade atualmente, à direita volumetria
atual de uso e ocupação do solo da praça.
Fonte fotografias: encurtador.com.br/fkOT5, acesso em maio/2020; encurtador.com.br/bdiFI, acesso em
maio/2020; encurtador.com.br/qtKS7, acesso em maio/2020. Fonte isometrias:
adaptado a partir do acervo do Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte (APCBH).

O estudo da origem e evolução das praças permite a percepção de que, apesar de serem espaços
extremamente distintos quanto à forma, desenho e dimensão e de se situarem em cidades que
diferem desde sua concepção, ambas acompanham as características de formação e evolução dos
contextos urbanos em que se inserem, sendo espaços de sociabilidade urbana notórios no
desenvolvimento das cidades desde sua formação.
II.

Inserção urbana

O estudo da inserção urbana pretende estabelecer relações com uso e apropriação em ambas as
praças. Para fins de análise, traçou-se raio de 500 metros a partir dos objetos de estudo para
observar e comparar aspectos relacionados a hierarquia viária, uso do solo e presença de
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edificações singulares no entorno. Entende-se por edificações singulares aquelas de significativo
destaque sociocultural ou laboral, de modo a possuir elevada capacidade de atração de pessoas.
O estudo da hierarquia viária do entorno da praça Costa Pereira identificou seis categorias de vias,
a saber: arteriais, coletoras primárias, secundárias, terciárias, quaternárias e locais. A praça Costa
Pereira é tangenciada pela Avenida Jerônimo Monteiro e localizada próxima a outras avenidas de
elevada importância metropolitana, por interligarem o centro de Vitória a outros bairros da cidade e
aos municípios vizinhos (Cariacica e Vila Velha), todas categorizadas como arteriais. Quanto à
análise viária da Praça da Liberdade, nota-se a convergência de fluxos de vias de intenso tráfego,
como as avenidas João Pinheiro, Brasil, Cristóvão Colombo e Bias Fortes, classificadas como
arteriais. A área estudada também apresenta elevada diversidade de classificação viária, sem, no
entanto, vias de caráter local. Em relação ao uso do solo, a praça Costa Pereira contém usos do
entorno imediato mais ligados ao comércio, e usos mistos e institucionais localizados na porção
noroeste. O uso residencial também é notório, mas em uma área mais afastada. A praça da
Liberdade concentra no seu entorno usos institucionais. O uso habitacional é expressivo nas
imediações da praça, assim como o uso misto. Constata-se ainda que, diferentemente da Praça
Costa Pereira, a Praça da Liberdade se mostra como único espaço livre de caráter público na área
analisada.

Figura 3. À esquerda, uso do solo na região da Praça Costa Pereira (Vitória, Espírito Santo). À direita, uso
do solo na região da Praça da Liberdade (Belo Horizonte, Minas Gerais)
Fonte: autoras
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Dado o exposto, apesar da notória diferença de traçado urbano entre as áreas estudadas das
cidades e particularidades quanto ao uso do solo, percebe-se que as praças Costa Pereira e da
Liberdade se localizam em áreas centrais de elevada variedade de usos, próximas a importantes
avenidas e a edificações singulares.
III.

Usos e apropriações

Realizaram-se visitas de campo às praças Costa Pereira e da Liberdade nos períodos matutino,
vespertino e noturno para mapeamento das apropriações e fluxos de pedestres encontrados. As
apropriações observadas foram representadas conforme a natureza das práticas socioespaciais
(divididas em interações sociais, moradia, práticas econômicas e religiosas) e a quantidade de
indivíduos envolvidos (variando entre baixa, média, alta e altíssima aglomeração de pessoas). Os
fluxos foram simbolizados por linhas cuja espessura varia conforme a intensidade de uso do
percurso. A figura 4 mostra os resultados dos mapeamentos das apropriações nas praças Costa
Pereira e da Liberdade, sendo esta última em menor escala.
A partir da análise dos mapas das praças, compreende-se que elas se comportam de maneira
distinta no que diz respeito à intensidade de apropriações durante o dia. A Praça Costa Pereira se
apresenta mais ativa durante o período vespertino, seguido do matutino e, por último, do noturno,
sendo expressivas as diferenças entre os momentos de maior e menor movimento. Já a Praça da
Liberdade exibe maior homogeneidade de apropriações durante todo o dia, sendo o período noturno
o de maior atividade e o vespertino o de menor. Em relação às práticas socioespaciais, ambas
apresentam predomínio de interações sociais; entretanto, atividades econômicas e ligadas à
moradia se destacam na praça capixaba. Na praça Costa Pereira, práticas de moradia se
concentram no espaço físico da praça, que supre de modo mais significativo a necessidade de
abrigo para o sono de pessoas em situação de rua do que o objeto de estudo mineiro; já, as
atividades econômicas ultrapassam seus limites, ocupando calçadas do entorno com comércios
fixos informais. A Praça da Liberdade, por sua vez, conta com a presença de práticas habitacionais
registradas em menor número. Observa-se que comércios ambulantes não foram mapeados, dada
sua condição itinerante e não pontual. Práticas religiosas, por sua vez, foram constatadas somente
na Praça Costa Pereira, possivelmente vinculadas ao elevado fluxo de pessoas que passa pelo
espaço em questão.
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Figura 4. Apropriações na Praça Costa Pereira e na Praça da Liberdade, respectivamente.
Fonte: autoras

Observou-se número significativo de interações sociais nas áreas internas dos canteiros da Praça
da Liberdade. Já, na Praça Costa Pereira, verificou-se a utilização desses espaços apenas uma vez,
por atividade ligada à moradia. Essa diferença pode ser estimulada pela ausência de barreiras
físicas na maioria dos canteiros da praça mineira, tornando-os mais convidativos ao uso do que os
da praça capixaba, delimitados por pequenas cercas que, apesar de facilmente transponíveis,
causam o efeito simbólico da proibição do acesso.
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Quanto aos deslocamentos de pessoas, na praça capixaba destacam-se os fluxos que ocorrem
tanto pelo interior, quanto pelo perímetro do local analisado. Já na praça mineira destacam-se os
deslocamentos que conectam as quadras dos museus – que também abrigam pontos de ônibus –,
e em todo o perímetro do espaço, majoritariamente associados à prática de exercícios físicos
favorecidos pela dimensão e relevo plano do local.
Executaram-se, também, visitas contínuas (da manhã à noite) durante dois dias consecutivos, para
vivenciar os espaços como usuário e registrar as atividades observadas exclusivamente nesses
dias, apontando sua presença ou não (figura 5). Nelas pôde-se observar que a Praça da Liberdade
apresenta maior variedade de categorias e práticas socioespaciais, e que a Praça Costa Pereira
exibe maior equilíbrio entre as atividades de diferentes categorias.

Figura 5. Categorização de atividades observadas em visitas a campo.
Fonte: autoras

Destaca-se, por fim, a integração entre as praças e as edificações do entorno, com nível térreo sem
barreiras físicas (grades ou muros) e com atividades comerciais ou institucionais, aumentando, a
interação entre os edifícios e os espaços públicos estudados, bem como a sensação de segurança.
Considerações finais
O artigo aqui apresentado estimula a reflexão sobre o conceito de esfera pública nas praças de
áreas centrais de capitais brasileiras, ressaltando a importância de determinados elementos urbanos
que, em conjunto com inserções estratégicas das duas praças estudadas, protagonizam um
contexto de apropriações diversificadas e potencializam o caráter público destes espaços para além
de seus limites físicos.
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As praças Costa Pereira e da Liberdade são espaços notoriamente distintos; entretanto suas
semelhanças ultrapassam o caráter histórico e a expressividade urbana entre os espaços públicos
das cidades em que se inserem. Ambas se localizam em áreas centrais, em regiões de uso do solo
diversificado, próximas a importantes avenidas e a edificações socioculturais ou laborais singulares
e apresentam expressivo uso comercial ou institucional no pavimento térreo dos edifícios que
compõem seu entorno imediato, aspecto que o torna mais permeável e ativo, contribuindo para a
sensação de segurança e vivacidade nas praças.
Colabora para esse cenário o grande fluxo de pedestres que passa por ambas as praças – tanto por
seu interior, quanto por seu perímetro –, supostamente associado aos usos específicos nelas
presentes, às edificações notórias e aos pontos de ônibus em suas imediações, tornando-as locais
de passagem de expressiva intensidade. Além dos deslocamentos de pedestres, as praças abrigam
práticas socioespaciais diversas, dadas as devidas ressalvas em relação as especificidades de cada
uma. Tais práticas vão desde interações sociais tipicamente associadas a esses espaços, como o
ócio e o passeio, até apropriações não previstas na ocasião dos projetos, mas relacionadas às novas
ordens sociais e econômicas em vigor, como a presença de comércios fixos informais, comerciantes
ambulantes e de pessoas em situação de rua utilizando a praça como abrigo para o sono.
Assim, conjectura-se que o destaque e expressividade simbólica das praças Costa Pereira e da
Liberdade se deva à associação de aspectos como a inserção urbana e a capacidade que ambas
exibiram, desde sua origem, de acompanhar e acolher os processos evolutivos das cidades em que
se encontram, adaptando-se ao longo do tempo aos novos contextos socioeconômicos vigentes e,
desse modo, fortalecendo-se enquanto espaços potenciais da esfera de vida pública.
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Introdução e o contexto de formação das cidades ao norte do Estado de Mato Grosso
Após a década de 1950, o Brasil passou por processos de mudanças no escoamento da produção
brasileira, onde adotou-se prioritariamente o meio rodoviário para esta atividade. Dessa forma,
houve investimentos em rodovias para facilitar a locomoção, a mobilidade e interligar os municípios
para favorecer os acessos. Sendo assim, com o incentivo do governo observou-se o crescimento e
a expansão de cidades sem planejamento efetivo. Em Mato Grosso o processo de expansão
rodoviária culminou no surgimento de cidades em pontos estratégicos que favoreciam o escoamento
da produção, sendo o principal veículo no Estado de Mato Grosso a rodovia BR-163.
Sobre a formação dessas cidades novas ao norte do estado de Mato Grosso elabora-se um percurso
histórico de ocupação com o surgimento destas no perímetro dessa rodovia, que liga Cuiabá-MT a
Santarém-PA. A rodovia é um elemento que estrutura urbanisticamente as cidades a partir da sua
importância no deslocamento da produção local e também no recebimento da produção processada
de estados do sul do país. A cidade evidenciada nesse momento é Nova Mutum, de formação
agroindustrial, que apesar do alto potencial econômico e da pouca idade, sofre dos problemas atuais
das cidades consolidadas urbanisticamente, como a dispersão periferização e baixo adensamento
das áreas consolidadas e infraestruturadas. Muitos dos resultados urbanos são oriundos de
característica da colonização desta cidade, de origem privada e capitalista o que favoreceu a
retenção imobiliária de suas áreas centrais e expansões do perímetro urbano para alcance de certas
propriedades rurais.
A investigação tem como objetivo verificar como se deu a influência da BR163 na estruturação desse
município, desde sua formação ao seu processo de expansão urbana, pois com a implantação deste
complexo rodoviário ao longo do estado, culminou no surgimento de pontos estratégicos que

397

favoreciam a locomoção e a interligação desses municípios envolvidos na produção agrícola local.
Desse modo, são necessários estudos relacionados a mudança do desenho desses tecidos
urbanizados devido a implantação da rodovia, que servirão de base e método de análise para os
outros povoamentos do interior do estado de Mato Grosso, que tenham o mesmo processo de
formação.
Método e análise
Conhecer uma cidade e sua forma não é algo simples, visto que isso significa o ato de restaurar sua
história e entender seu processo de formação e expansão. Acompanhar a cidade a partir de seu
crescimento, como um organismo que evoluiu ao longo do tempo, viabiliza construir dela uma
imagem de agrupamento, mais ponderada e menos incompleta que aquela oferecida pela
apreensão direta da paisagem. Essa imagem, na qual se associam os estudos de mapas e a
pesquisa de campo, é constituída aos poucos. Sendo assim, aborda em maior ou menor grau a
questão do tecido urbano, reunindo elementos que permitam sua análise.
Para entendimento da formação e expansãodo tecido urbano, foram utilizados referencais teóricos
como Philippe Panerai, José Lamas e Kevin Lynch, possibilitando critérios de estudo e observação
do traçado da cidade. Assim, como a maioria dos municípios da região Centro-oeste possuem a
economia baseada na agroindústria, a rodovia federal mostrou-se essencial para transportar cargas,
e consequentemente proporcionando mobilidade à região e o despertar de novas áreas
habitacionais concentradas ao longo do seu eixo.
A cidade é o resultado de uma somatória de especificidades que nada tinham a ver com problemas
do espaço urbano, sendo basicamente análoga a ideologia do planejamento flexível citada no livro
“Morfologia Urbana e Desenho da cidade” de José Lamas, onde o mesmo conduz a uma anulação
da forma, mudando constantemente sem análise prévia. De acordo com Philippe Panerai no livro
“Análise Urbana” fisicamente, o crescimento das cidades parece ser regulado pela relação entre
dois tipos de polo: aqueles que organizam a expansão (linhas e polos) e aqueles que a mantem
(barreiras e limites). O papel das linhas de crescimento não é apenas fornecer um traçado sobre o
qual irão se alinhar os elementos edificados, mas principalmente, de dar ordem ao tecido urbano e
suas laterais, de controlar os crescimentos secundários e os adensamentos, em resumo, de dispor,
uma estrutura.
Outra importante forma de descrever um espaço é a partir de sua morfologia, que se caracteriza
pelo estudo de formas urbanas e dos atores e processo responsáveis pela sua transformação.
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Demanda a habilidade de detectar um vasto sistema de sinais estruturais que permitam,
dinamicamente, ler, compreender um organismo urbano em todas as suas escalas (MARETTO, M,
2013). Assim, para entender a formação de um local, é crucial retomarmos sua história e entender
sua expansão.
Com o intuito de colocar em prática todos os conceitos de observação da formação da cidade, é
imprescindível entender toda a extensão que a rodovia abrange. A BR-163 se caracteriza como uma
via longitudinal com cerca de 3579 km de extensão. Seu principal trecho vincula os municípios
de Tenente Portela, no Rio Grande do Sul, a Santarém, no Pará, ademais a via conta com um trecho
complementar situado entre os aglomerados de Oriximiná e Óbidos, ambas também no Pará. A
estrada é uma das principais rodovias de acesso ao interior do Brasil, juntamente com a BR158 e BR-364. Seu caminho integra o Sul ao Centro-oeste e Norte do país e contém grande
relevância no escoamento da produção da região norte e centro-oeste do Brasil. A rodovia federal
estende suas vias penetrantes ao longo de todo o estado mato-grossense, identificando algumas
das principais cidades de seu percurso A (Figura 1).

Figura 1 – Percurso da BR 163 pelo interior do estado.
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No trabalho de Muratori (1959), destaca-se o dever de tipificar a forma urbana simultaneamente
como estrutura global e como um aglomerado de especificidades, ou a ideia de apreender a cidade
a partir de uma análise do seu crescimento. Por fim, superando a noção do edifício notado como um
objeto isolado, a passagem de uma tipologia baseada no reconhecimento de arquétipos para
mergulhar numa pesquisa concreta do tecido. Já de acordo com Panerai, um dos métodos de análise
tipológica e morfológica pode se situar em diversos níveis, e uma tipologia concluída deve ressaltar
a articulação entre tais níveis: como a lógica de um nível influi sobre o outro, identificando quais são
os traços característicos de um nível que permanecem sendo pertinentes ao outro.
Atualmente, praticamente todos os municípios que explodiram e quase todos os guias passaram a
incluir um mapa esquemático da cidade, no qual os dados geográficos importantes – rios, florestas,
montanhas – estão misturados com traçados de auto estrada, estações rodoviárias e aeroportos,
permitindo uma orientação de escala territorial, na qual os detalhes da cidade não tem mais tanta
importância.

LEGENDA
Área urbanizada

LEGENDA
Hidrografia
Vias de acesso

BR-163

Figura 2: Sitio de implantação de Nova Mutum

Ao analisar a cidade de Nova Mutum, de acordo com os conceitos de Kevin Lynch, a paisagem
urbana possuía elementos marcantes de percepção. A BR-163, segundo Lynch pode ser
classificada como um limite, pois foi um importante elemento de formação de tecido urbano da
cidade e atua como um limite de expansão da mesma, identificando assim, um alongamento do
tecido no perímetro da rodovia. Da mesma forma o curso d´água também intersepta o tecido urbano
fragmentando a continuidade da malha (Figura 2)
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Em conformidade com Panerai (2006) o crescimento de uma cidade entende-se que é um conjunto
de fenômenos de extensão e adensamento apreendidos de um olhar morfológico, isto é, a partir de
sua inscrição material no território. A primeira forma de adensamento de uma cidade pode ser
determinada como um crescimento sem expansão territorial, seja a escala da cidade como um todo
– a qual se adensa no interior do seu perímetro, de suas barreiras, pelo preenchimento gradual, de
todas as suas reservas fundiárias – seja pela escala quarteirão ou lote, pela lenta saturação dos
espaços.
Trata-se, portanto, de um crescimento cerceado, uma vez que tem limites estabelecidos desde o
início. O autor afirma que o tecido urbano é o constituído de 3 conjuntos: a rede de vias, os
parcelamentos fundiários, as edificações. Esse conteúdo põe em evidência os elementos que
possibilitam as diferentes partes da cidade se desenvolvam, ao mesmo tempo em que são mantidas
a coesão de conjuntos e a clareza de sua estrutura. Ela se aplica tanto a setores mais antigos,
quanto as urbanizações mais recentes, onde a constituição do tecido se apresenta, em geral, em
um estado inicial.
A cidade em questão se desenvolveu a partir do caminho da BR-163 (Figura 3), que está atuando
como um elemento estruturador e morfológico de formação da cidade, tendo seu traçado urbano
original em magenta com a numeração 1. No começo da formação da cidade, a rodovia se
caracterizava como o principal sistema viário, o qual atua não somente como uma das estruturas
suscetíveis de dar uma visão de conjunto, de reunir fragmentos, de permitir um entendimento de
aglomeração, mas também como algo que impulsiona novas lógicas de urbanização. Observa-se,
que houve uma estruturação do tecido urbano com vinculação da mobilidade do automóvel, pois a
localidade desenvolveu seu traçado e sua morfologia de acordo com o deslocamento dos
transportes, levando em consideração que tanto a cidade como a rodovia está voltada para o
atendmento à produção agroindustrial predominante na região, com perfil exportador.
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Figura 3 – Mapa de expansão urbana, a partir do núcleo original de formação
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A cidade cresceu nas proximidades da BR-163 e isso influenciou na sua morfologia, desde seu
traçado ortogonal até sua expansão, ainda seguindo a via principal. Nota-se a relevância do Rio
Bujuzinhos no traçado da cidade, que já foi caracterizado anteriormente como um limite, a partir da
interpretação de Lynch (1960), mas encontra-se transposto, conforme identificado na ocupação
(Figura 3) com a implantação de bairros nos anos de 1999 e 2009. O rio também atua como um
elemento estruturador da forma urbana por se tornar um elemento que corta toda a cidade, interfere
diretamente na mobilidade da região e se encaixa como ponto turístico. Na visão de Lynch (1960),
o rio pode ser também entendido como um ponto nodal, pois eles são como parte dos percursos de
transição entre os espaços públicos e privados. Essas localidades são polos atrativos para usos
diferenciados, potencializando adensamento nestes locais. As nodalidades conceituadas pelo autor,
podem também abrigar equipamentos de referência para a comunidade, tornando-se centralidades,
a partir das quais a estrutura urbana se desenvolve.
Desse modo, Nova Mutum fica como referência de como algumas cidades citadas, que se
desenvolveram ao longo da rodovia BR-163 podem ser analisadas pela sua formação e
desdobramentos através da presença de elementos estruturadores do espaço urbano, utilizando
dos referenciais teóricos também citados neste documento, dando ênfase na morfologia de cada
região e demonstrando a expansão urbana através de mapas. Esses indicativos contribuem para o
planejamento de formações urbanas análogas, pois compartilham dos elementos que tem se
mostrado como obstáculo da expansão ou orientadores de modelos dispersos de expansão o que
tem sido um grande desafio para as políticas públicas urbanas.

Análise do contexto histórico e urbano
Para se aplicar um método de análise, é necessário fazer um levantamento histórico, cultural e
político da cidade em questão, com alguns aspectos do seu surgimento até a atualidade. Assim
também, para compreender os desdobramentos dos mapas e do traçado original do município, é
necessário um breve reconhecimento de formação do território.
Em seu contexto político administrativo, no ano de 1978, e o então trabalhador José Aparecido
Ribeiro recebe terras de Jorge Rachid Jaudy para dar início ao Projeto de Colonização Mutum. O
nome da cidade foi escolhido em homenagem a ave mutum, pois é muito encontrada na região.
A exploração do cerrado trouxe novas possibilidades para a agropecuária do local, duas etapas
iniciais para a agropecuárias, e uma terceira para a futura cidade de Mutum. Os pioneiros chegaram
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à região dia 6 de junho de 1978. A denominação original foi mantida e quem deu o nome à fazenda,
ao projeto, e à cidade foi José Aparecido Ribeiro, mas para gerar a impressão de que o progresso
escapava das mãos da empresa colonizadora, optou-se pelo nome de Nova Mutum. O Distrito foi
então criado com a denominação de Nova Mutum (ex-povoado), pela lei estadual nº 4408, de 2611-1981, subordinado ao município de Diamantino. Foi elevado à categoria de cidade com o nome
de Nova Mutum, pela lei estadual nº 5321, de 04-07-1988, desmembrado da localidade de
Diamantino. Em outra divisão territorial em 1995, o município é constituído com distrito sede, e assim
permanecendo na divisão territorial datada em 2009.
Em sua geografia, a cidade de Nova Mutum se localiza na região intermediária de Sinop, sendo
considerada pequena na região, porém é bem desenvolvida e sua economia é formada
principalmente pelo agronegócio. Conforme o censo estimado de 2020 do IBGE (Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística), a cidade conta com uma população de 46.813 habitantes, apresentando
um censo demográfico 3,31 hab/km².
A média de crescimento anual é 4,14 e está acima da de Mato Grosso que é 1,24 e do Brasil 1,25.
Isso aponta como o crescimento urbano/populacional correlaciona-se com as atividades da
agropecuária modernizada, fazendo-se necessário identificar esse ofício como uma das bases do
crescimento intraurbano. Com a comparação da população urbana e rural ao longo desses anos,
evidencia o aumento do êxodo rural, que é a migração da população da zona rural em direção as
cidades.
A infraestrutura urbana, o município apresenta apenas 32% de domicílios com um esgotamento
sanitário adequado, 63,9% de domicílios urbanos em vias públicas com arborização e
aproximadamente 17,1% de domicílios urbanos em vias públicas com urbanização adequada
(presença de bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio).
De acordo com Mascaró (2005), o traçado urbano é exemplificado pelas avenidas, ruas e passeios
para pedestres, onde cada traçado tem sua especificidade, pois irá depender dos tipos de usuários
e das razões pelas quais as vias são utilizadas. O traçado original de cada cidade é necessário para
observar como se deu a sua expansão urbana, seus aspectos morfológicos e como funciona a
mobilidade da região. O traçado de 1988 identifica a formação urbana original do município (Figura
4), correspondente ao ano de sua criação e desmembrado dos municípios de Diamantino e Nobres
pela Lei Estadual nº 5.321/88. As linhas em vermelho presentes na figura apontam o que era
considerado delimitação do perímetro urbano na época.
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Figura 4 – Perímetro com traçado original da cidade em 1988-ano de emancipação

Na (Figura 5) tem-se um comparativo dos traçados de Nova Mutum nos anos de 1999, 2001, 2008
e 2009. A partir de 1999, o novo município procurou ampliar seu perímetro implantando novos
loteamentos públicos e privados nas áreas habitacionais e de indústrias. Com o intuito de atender a
demanda por novas áreas de ocupação habitacional, a partir de 2008, o desenvolvimento urbano
ultrapassa o córrego do Bujuzinho, o que ocasionou na ocupação do lado posterior da rodovia, lado
leste, com empreendimentos, serviços e comércios. Os estabelecimentos concentrados na rodovia
possuem uma maior facilidade de acesso e visibilidade, por isso a cidade tende a se expandir no
perímetro do seu eixo.
Quanto a análise morfológica, a cidade possui um traçado mais ortogonal, o que segundo Mascaró
(2005), o torna mais econômico, pois as glebas tem uma maior regularidade, o que proporciona seu
melhor aproveitamento de ocupação. Na questão de mobilidade, o município possui malha urbana
mista, a primeira sendo a das vias de penetração com fluxo automobilístico mais intenso, onde
apresentam um traçado mais fechado; e a segunda a das vias secundarias que contém um traçado
mais aberto.
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Figura 5 – Expansão do perímetro urbano da cidade de Nova Mutum entre 1999 e 2009

Considerações Finais
Existem inúmeras formas e ferramentas de entender o espaço urbano, onde o mesmo passa a ser
caracterizado através de sua configuração, do modo como é usado, a sensação que esse ambiente
passa aos seus utilizadores e a produção desse espaço.
Como premissa básica, pode-se relacionar a pesquisa com os estudos sobre a centralidade da
teoria, que afirma que não há uma análise satisfatória do espaço geográfico e das transformações
a ele referentes se não há uma base teórica que possa sustentar. Existe uma forte tendência em
compreender o funcionamento e a dinâmica espacial associada ao sistema capitalista e sua função
nas relações contemporâneas, no duelo tempo X espaço.
A rodovia BR-163 abriu portas para o surgimento de novos polos e investimentos e podemos
entendê-la como símbolo desenvolvimentista, já que a mesma fez eclodir novos objetos de estudos
e revolucionou a mobilidade da região.
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O presente tema da pesquisa partiu das novas cidades do estado de Mato Grosso e as novas
possibilidades que a implantação de uma rodovia federal proporcionou e atualmente se tornou
essencial nas cidades que ela abrange. Conclui-se que a estruturação urbana do município de Nova
Mutum aconteceu nas margens da BR 163 e sua mobilidade se vincula a este elemento. Percebese que sua morfologia se adaptou ao córrego Bujuzinho, onde corta toda a extensão do município,
e atualmente foi transformando em uma área de preservação e um parque ecológico. Conforme o
desmembramento dos traçados, observa-se que a última configuração catalogada, evidencia que
agronegócio é predominante nas médias e grandes propriedades e traz à tona a teoria da dinâmica
espacial do deslocamento como premissa para direcionar a expansão urbana em cidades cuja
produção está voltada para uma política agroexportadora. Esses elementos fundamentais para a
fruição econômica acabam por se tornarem estruturadores da forma urbana, associados a
elementos secundários de origem natural.
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Introdução
Toda cidade, independentemente de seu período de formação e de seu caráter ou interesse histórico
e/ou turístico, é composta por uma sobreposição de elementos históricos, políticos e culturais, em
constante alteração, cujas diferentes composições alteram a configuração urbana e as relações
socioespaciais (RAPOPORT, 1978; MAGAGNIN, 1999).
Ao longo da evolução das cidades, a presença de pessoas no espaço público sofreu diversas
alterações, influenciadas pela configuração espacial, pela qualidade física e pelas características da
sociedade. O espaço público, especialmente a rua, é o lugar mais acessível para o encontro de
pessoas e para a participação na vida pública (JACOBS, 2014).
A rua enquanto um elemento morfológico da cidade, pode proporcionar ao pedestre diferentes
sensações. Associada aos demais elementos que compõe a cidade e a qualidade ofertada podem
influenciar diretamente na maneira como o pedestre se desloca e percebe o espaço (KOHLSDORF,
1996). Caminhar é uma experiência de desfrute estético da paisagem. A vivência e a apropriação
espacial são aspectos individuais de cada pessoa, e interferem na leitura e apreensão do lugar
(KOHLSDORF, 1996; MAGAGNIN, 1999; SCHELLE, 2001; BARRETO; GILSON, 2013;
PUTKONEN, 2015).
As características do ambiente determinam a qualidade do percurso e incentivam olhar o espaço
em detalhes. Em um trajeto a pé, o pedestre está em contato com diversos planos bidimensionais calçada, fachada, cobertura e rua (NYC, 2013) e elementos urbanos que contribuem para sua
orientação e escolha de caminhos podem influenciar em sua permanência no local, dos quais se
destacam: a diversidade edilícia, texturas, cores, pontos de referência, altura dos edifícios,
continuidade das fachadas, uso do solo, acessibilidade, escala humana (MAGAGNIN, 1999;
TONON, 2019).
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Estudos mostram que a composição dos elementos morfológicos proporciona aos usuários da
cidade diferentes percepções e expectativas na utilização do espaço urbano. A forma urbana pode
influenciar nos deslocamentos das pessoas e nas suas escolhas por diferentes trajetos (HAMMER,
1999 apud BARROS; MARTÍNEZ; VIEGAS, 2015). E algumas características das edificações
podem influenciar na dinâmica e vitalidade do espaço público (SABOYA; NETTO; VARGAS, 2015;
MACHRY, 2016).
Fachadas do andar térreo impactam a vida pública, pois fachadas ativas, aquelas que possuem
aberturas e transparência, localizadas em ruas com um número maior de pessoas, podem
influenciar o pedestre a andar mais devagar, parar e realizar atividades (GEHL; KAEFER;
REIGSTAD, 2015; PÉREZ, 2015; ROHMER, 2015; TONON, 2019) e tem potencial contribuição para
melhorar a imageabilidade e a legibilidade espacial do lugar (KOHLSDORF, 1996; NYC, 2013).
O mobiliário urbano (postes, lixeiras, bancos, arborização) e a presença de faixa de estacionamento
de veículos contribui para o aumento da segurança dos pedestres em relação ao espaço da rua
(NYC, 2013; PIRES, 2018). Assim como a presença de toldos, marquises, arborização, varandas,
que fazem parte do plano da cobertura, quando observados na escala do pedestre contribuem para
sua orientação, além da proteção contra intempéries (NYC, 2013; TONON, 2019).
A presença de pessoas nas ruas, a diversidade de funções das edificações e o cuidado dos
moradores com o espaço comum interferem na quantidade de pessoas que utilizam um determinado
espaço e auxilia na percepção da seguridade ofertada (JACOBS, 2014) e na vitalidade urbana
(SABOYA; NETTO; VARGAS, 2015).
Entender como as características da forma urbana e sua configuração, assim como seus elementos
morfológicos e aspectos físicos influenciam nos deslocamentos de pedestres, pode ser um dos
primeiros passos para proporcionar maior qualidade e legibilidade espacial aos usuários da cidade.
Considerando que em uma cidade turística, a qualidade espacial está relacionada à qualidade das
calçadas, à atratividade das fachadas e à segurança oferecida aos turistas, este artigo apresenta o
resultado da aplicação de um instrumento de avaliação da qualidade espacial do ambiente de
pedestres que incorpora indicadores relacionados a quatro planos bidimensionais (calçada, fachada,
cobertura e rua, - incluindo interseções viárias). Objetivando identificar as principais características
do espaço público, que contribuem positiva ou negativamente para a qualidade e vitalidade da região
central da cidade turística de Cesena, na Itália.
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A cidade de Cesena
Cesena, localiza-se na região central da Itália, denominada Emilia-Romagna (Figura 1). Distante
120 km de Florença e 15 km do mar Adriático, possui uma altitude média de 243 metros. A população
da cidade é de aproximadamente 96.875 mil habitantes, e seu território tem 294,47 km² (CESENA,
2021).
O centro histórico de Cesena (Itália), tombado pela UNESCO, conserva além do traçado irregular,
construções dos séculos XIV e XV, com edifícios representativos dos períodos medieval e romano.
A região apresenta grande fluxo de pedestres, ciclistas, transporte coletivo e automóvel. Possui uso
do solo misto, com uso predominantemente comercial e de serviço no andar térreo e uso residencial
no primeiro pavimento. O recorte espacial analisado se encontra dentro do antigo muro que
delimitada a origem da cidade, especificamente nos arredores da Piazza del Popolo (Figura 1),
principal praça da cidade. Esta região possui equipamentos culturais e alta concentração de turistas
(ASSESSORATO TURISMO E COMMERCIO, 2018).

Figura 1 – Mapa da região central de Cesena, com o destaque em vermelho, da área objeto de análise
Fonte: Adaptado de Cesena (2021).
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Metodologia
Para avaliar a qualidade do espaço destinado ao pedestre no centro histórico de Cesena (Itália), foi
adotada uma adaptação do Índice de Qualidade Espacial do Ambiente de Pedestres (IQEAP),
desenvolvido por Tonon (2019). Essa alteração foi necessária, pois o índice foi proposto inicialmente
para a análise de uma malha urbana ortogonal, com tipologias edilícias contemporâneas, de uma
cidade de médio porte brasileira; e o recorte espacial avaliado neste artigo, possui duas
configurações morfológicas distintas, um trecho com malha urbana irregular e tipologia de edifícios
remanescentes do período medieval, denominado neste artigo como “histórico” e outra área com
morfologia urbana similar àquela analisada pelo método desenvolvido por Tonon (2019),
denominado neste artigo como “tradicional” ou contemporânea.
O IQEAP possibilita a avaliação de elementos morfológicos e espaciais que envolvem quatro planos
bidimensionais (calçada, fachada, cobertura e rua, incluindo interseções) na escala do pedestre
(Figura 2a). O instrumento é composto por 41 indicadores que permitem avaliar diferentes aspectos
relacionados ao Conforto, Segurança, Seguridade, Atratividade, Acessibilidade, Diversidade
espacial e Legibilidade do espaço do pedestre.
O IQEAP estrutura-se em cinco etapas: (i) definição e delimitação da área a ser avaliada; (ii)
identificação da unidade de análise; (iii) definição da estrutura hierárquica dos componentes do
índice e respectiva forma de avaliação; (iv) coleta de dados; e (v) cálculo do índice. Neste artigo, as
etapas 2 e 3 do índice foram objetos de adaptação do método original.
Definição e delimitação da área - o instrumento foi desenvolvido para avaliar a qualidade espacial
do espaço do pedestre em uma cidade brasileira de traçado ortogonal e adaptado para a cidade de
Cesena, com características medievais e malha urbana orgânica. O recorte espacial é
compreendido por 15 faces de quadras da região central e histórica. Parte da área analisada está
inserida na zona de tráfego limitado, ou seja, não permite o uso de automóvel.
A numeração das quadras segue o eixo x-y, sendo adotado os seguintes parâmetros: a numeração
das quadras (Q) e interseções viárias (I) é realizada a partir da direção Norte/Sul, da esquerda para
direita (somando uma unidade no eixo X, e uma centena no eixo Y). As faces de quadra são
nomeadas pelas letras alfabéticas maiúsculas (A, B, C, ... n), no sentido horário com início na face
superior ou lateral direita quando não houver a superior (Figura 2).
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Figura 2. Delimitação do recorte espacial com identificação das unidades de análise.
Fonte: Autores (2021), método adaptado de Tonon (2019).

Unidade de análise – o método definido por Tonon (2019) cada segmento de análise é composto
por uma face de quadra e a interseção consecutiva, e apresenta 4 unidades de análise: calçada,
rua (incluindo a interseção), cobertura e fachada.
Em função do recorte espacial envolver duas áreas com características morfológicas distintas, as
faces de quadra foram classificadas de duas formas: (i) quando a face da quadra está associada a
uma rua com divisão do fluxo de pedestres e veículos, ela é considerada tradicional (Figura 3a) e
(ii) quando a face de quadra está associada a uma rua exclusiva ou preferencialmente de pedestre,
onde não há separação do fluxo de pedestres e veículos, é considerada histórica (Figura 3b). Assim,
as unidades de análise avaliadas em cada área também sofreram alterações do método original.
Outra alteração se referiu a nomenclatura dos planos da calçada e da rua na área com morfologia
urbana tradicional, denominado Plano da Via, definido pelo plano bidimensional horizontal quando
não há separação física entre os espaços do pedestre e do automóvel (Figura 3b). Na área histórica,
por ser de uso exclusivo do pedestre, não foram avaliadas as intersecções.
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a

b
Figura 3. Planos de análise que envolvem o pedestre na área tradicional (a) e Planos de análise que
envolvem o pedestre na área histórica (b).
Fonte: adaptado de Tonon (2019).

Estrutura hierárquica dos indicadores – No total, Tonon (2019) propõe a utilização de 41 indicadores
agrupados em 5 unidades de análise: Plano da Calçada (18 indicadores); Plano da Fachada (9
indicadores); Plano da Cobertura (4 indicadores); Plano da Rua (6 indicadores); e Interseções viárias
(4 indicadores). Em função das alterações dos planos, apresentadas no item anterior, associada a
diferenciação de alguns elementos morfológicos distintos da proposta de Tonon (2019), houve a
necessidade de se retirar alguns dos indicadores propostos no método original. No total, foram
utilizados 38 indicadores para avaliar a área tradicional e 30 indicadores para a área histórica
(Tabela 1).

PLANOS

PLANO DA VIA

1.

PLANO DA
CALÇADA

Tabela 1: Estrutura hierárquica do IQEAP para Cesena.
Fonte: adaptado de Tonon, 2019.
ESTRUTURA HIERARQUICA DO IQEAP PARA CESENA
INDICADORES
TRADICIONAL
Presença de calçada
Largura total da calçada
Material do piso
Condição de manutenção do piso
Obstruções permanentes
Obstruções temporárias
Desníveis
Conflitos entre pedestres e veículos

HISTÓRICO

414

PLANOS

Plano da
Rua

Plano da Fachada

Plano da Cobertura

Interseções viárias

LEGENDA

ESTRUTURA HIERARQUICA DO IQEAP PARA CESENA
INDICADORES
TRADICIONAL

HISTÓRICO

Travessia acessível
Inclinação longitudinal
Inclinação transversal
Sombreamento
Presença de pessoas
Presença de moradores de rua
Presença de vendedores de rua
Iluminação pública
Mobiliário urbano
Condição de manutenção do mobiliário urbano
Classificação da via
Largura da rua
Visibilidade nas esquinas
Presença de segurança lateral
Sinalização de trânsito
Orientação e identificação
Dimensão das quadras
Uso misto e residencial
Uso público diurno e noturno
Permeabilidade física
Permeabilidade visual
Aspectos de abandono
Diversidade arquitetônica
Recuo frontal
Escala e proporção
Escala humana
Poluição visual
Obstruções aéreas
Marcos visuais
Semáforos
Tipo de interseção viária
Presença de Faixa de pedestre
Condição de manutenção da faixa de pedestre
inalterado

excluído

modificado

A avaliação dos indicadores é realizada pela análise dos aspectos físicos dos planos bidimensionais
e interseções viárias por meio de auditoria técnica. O critério de avaliação dos indicadores
corresponde a um intervalo numérico entre 0 e 1 ponto, onde cada indicador pode ter uma escala
numérica de avaliação diferente, pois os valores podem ser subdivididos em: (i) 0,00 ou 1,00; (ii) 0;
0,50; ou 1,00; (iii) 0,00; 0,33; 0,66; ou 1,00; ou ainda (iv) 0,00; 0,25; 0,50; 0,75; ou 1,00.
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2.

Coleta de dados - deve ser realizada por meio de auditoria técnica, que segundo Tonon (2019) deve
ser realizada exclusivamente a partir de levantamento in locu. Para avaliar Cesena foi adotado uma
forma híbrida para a coleta dos indicadores. Foram utilizados softwares, baseado em associação de
imagens de rua e mapas geográficos online (softwares Google Maps, Google Street View e Google
Earth Pro) associados com coleta de dados em campo. Adotou-se essa forma híbrida, pois a fase
de coleta de dados ocorreu no período crítico da Pandemia SARS-CoV-2 na Itália.
O Google Earth Pro permite a obtenção de medidas bidimensionais e tridimensionais, enquanto,
outras ferramentas como Google Maps e Street View permitem, respectivamente a coleta por meio
de imagens bidimensionais e tridimensionais. Pesquisas realizadas por Naik et al (2014), Lopes et
al. (2016), He et al. (2017) e Senna, Magagnin e Fontes (2021) demostram que o uso dessas
ferramentas são efetivas para avaliar aspectos relacionados ao uso do solo, mudanças
socioeconômicas e vivacidade de uma área.
O uso do Street View permitiu coletar informações sobre a maioria dos indicadores. Outros
indicadores como Largura total da calçada (2D), Largura total da via (2D), Dimensão da quadra (2D),
Permeabilidade visual (3D), Largura da rua (2D) e Presença de zonas de amortecimento (3D), foram
mensurados utilizando o Google Maps (em 2D) ou pelo aplicativo Google Earth Pro (em 2D ou em
3D).
Alguns indicadores, porém, foram medidos exclusivamente de forma presencial, pois são de
pequenas dimensões ou dinâmicos (variam dependendo do horário e estação do ano): Desníveis,
Inclinação longitudinal, Inclinação transversal, Presença de pessoas e Presença de moradores de
rua. A coleta de dados in locu, em Cesena, ocorreu no período de março e maio de 2020, adotandose os procedimentos escritos por Tonon (2019).
v) Cálculo do índice - Os procedimentos para o cálculo do índice de caminhabilidade são definidos
em 2 etapas: i) cálculo do IQEAP com pontuações obtidas em campo e ii) cálculo do IQEAP com
pontuação máxima dos indicadores (Figura 4). Para esses dois índices são realizados os cálculos:
(a) para cada face de quadra (IQEAP Face de quadra); (b) para um trecho – composto por faces de quadra
definidas pelo pesquisador (IQEAP Trecho); e, (c) para toda área do recorte espacial (IQEAP Área). A
nota final corresponde a soma das porcentagens de cada plano. Esse resultado (valor obtido em
campo) deve ser comparado com a pontuação máxima e com a classificação definida por Tonon
(Figura 4).
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Cálculo do IQEAP
(Pontuação em campo - real)

Cálculo do IQEAP
(Pontuação máxima - ideal)

Cálculo da nota do Indicador
!"#! = &!
A nota do indicador é equivalente à obtida por
meio dos critérios avaliados na auditoria técnica.

Cálculo da nota dos Planos
!"#! = ∑!#$% !"'!

Repetir os cálculos, considerando a
nota máxima para todos os indicadores,
ou seja, 1 ponto.
Os resultados de cada cálculo são
comparados com as classificações
propostas.

ou
!"(! = ∑!#$% !"'!
A nota dos planos e da intersecção viária é
calculada pelo somatório das notas de todos os
indicadores pertencentes a cada um deles.

Classificação do IQEAP

Cálculo da nota do IQEAP Face de Quadra n
!"#$%!"#$ &$ '("&)" * = ()%+",ç"&" *
+ ()%!"#."&" *
+ ()%+/0$)1()" * + ()%2(" *
+ ()! *

A nota do IQEAP fqn é calculada pelo somatório
de todas as notas finais dos Planos (Calçada,
Fachada, Cobertura e Rua ou Via) e da nota final
da intersecção associada a face de quadra.

Cálculo da nota do IQEAP Àrea ou Trecho
*

!"#$%Á)$" /( 4)$#./ = + !"#$% !"#$ &$ '("&)" *
567

A nota do IQEAP Área ou Trecho para um trecho ou
área é calculada pela somatória das notas do
IQEAP fqn do trecho ou de toda a área do recorte
espacial.

Figura 4. Síntese dos cálculos para obtenção do IQEAP. Fonte: adaptado de Tonon (2019).
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Resultados
A partir das análises do IQEAP Global e do IQEAP Face de quadra, que inclui calçada, fachada,
cobertura, rua, via e as interseções das áreas tradicionais e históricas, foi possível identificar os
aspectos positivos e negativos da área analisada, cujos resultados são apresentados na Tabela 2.

HISTÓRICO

TRADICIONAL

Tabela 2. Tabela síntese dos planos de análise e IQEAP geral.

PLANO DE ANÁLISE

NOTA

PERCENTUAL
EM CAMPO

NOTA
MÁXIMA

NOTA

PERCENTUAL
EM CAMPO

NOTA
MÁXIMA

Plano da Calçada

247,47

69%

357,00

386,42

76%

510,00

Plano da Rua

91,25

72%

126,00

75,00

55%

136,00

Plano da Fachada

101,67

61%

168,00

153,88

57%

272,00

Plano da Cobertura

39,50

63%

63,00

64,50

63%

102,00

Interseções viárias

4,75

59%

8,00

-

-

-

484,64

67%

722,00

679,80

67%

1020,00

PÉSSIMO

RUIM

REGULAR

BOM

ÓTIMO

SOMATÓRIO FINAL

Os resultados mostram que os indicadores da região central de Cesena apresentam uma qualidade
espacial classificada como “boa”, atingindo um percentual de 67% da nota máxima ideal, o que
significa que nesta área a Qualidade espacial é favorável ao ambiente de pedestres. A maioria dos
indicadores foram avaliados como ótimo e bom, ou seja, apresentam aspectos favoráveis ao
deslocamento e permanência de pedestres nesta área. A maioria das faces de quadra (62% na área
tradicional e 59% na área histórica) foram classificadas como “bom” (Figura 5).

Figura 5. Mapa síntese do IQEAP geral.

418

As faces de quadra que obtiveram um maior número de indicadores avaliados como bom e ótimo
(calçada com largura adequada; material do piso adequado e de qualidade; a inexistência de
desníveis e inclinações longitudinais e transversais; a ausência de obstruções aéreas e na calçada,
permanentes ou temporárias; e alta condição de manutenção de mobiliário urbano e das edificações
existentes), são aquelas onde há uma maior fluxo de pessoas e correspondem a região de uso
predominantemente comercial e turístico. Elas estão localizadas na área central do recorte espacial,
na Piazza del Popolo e ao longo de eixo viário principal da área representado pelas quadras 11, 12,
13, 14 e 15. Foi identificado que ambos os lugares apresentam uso preferencial pelos pedestres, e
há sobreposição de atividades em diferentes horários do dia, boa iluminação e segurança, além de
diferentes tipologias edilícias (inclusive com o uso de cores) e respeito à escala do pedestre.
Os resultados obtidos corroboram com as políticas de preservação que privilegiam o pedestre
existentes na Europa que vem sendo desenvolvidas desde os anos 90, fazendo com que as cidades
europeias proporcionem simultaneamente qualidade espacial, acessibilidade e preservação a seus
centros históricos (SERPA, 2009; NUNES, 2011).
Apesar de nenhuma face de quadra apresentar a classificação “ruim” ou “péssima”, foi possível
identificar alguns aspectos que podem repelir o pedestre e limitar seu tempo de permanência no uso
do espaço. Em sua maioria, eles estão relacionados ao estilo arquitetônico e às características da
malha urbana.
Esses aspectos negativos, que obtiveram pontuações mais baixas, são materializados nas quadras
que possuem uso do solo predominantemente residencial, comercial ou de serviços, com horários
de funcionamento no período da manhã e tarde; locais com pouca iluminação, que interferem na
segurança do espaço; áreas com compartilhamento entre os fluxos de pedestres e veículos; e
presença de homogeneidade das fachadas (ausência de diversidade tipológica e de cores das
edificações). Essas áreas são representadas por algumas das faces das quadras 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10
e 13 (Figura 5). Esses lugares apresentam menor fluxo de pedestres e, consequentemente, de
turistas.
A partir dos resultados obtidos é possível afirmar que um espaço de qualidade atrai as pessoas, e
de forma inversa, espaços ruins as repelem. É uma observação que encontra respaldo em Cullen
(2002) e Gehl (2013), quando afirmam que o espaço atrai as pessoas, e que espaços monótonos e
sem características marcantes como visualidade, identidade local e ausência de relações
morfológicas com o contexto, tornam a área desagradável e inabitada. Por isso, espaços com baixa

419

qualidade espacial, mesmo que estejam próximos de áreas com resultados bons, não irão atrair o
usuário para este local.
A fragmentação da paisagem e a sensação de estreitamento, podem causar a sensação de
insegurança no pedestre, fazendo-o escolher outros caminhos. Um menor número de pessoas
passando por essa área, haverá menor investimento público no local e, consequentemente, a área
permanecerá com um baixo nível de atração de pedestres locais e/ou turistas. Mapear esses fatores
que causam essa repulsa, pode auxiliar no direcionamento dos esforços e recursos, públicos ou
privados, para melhorias dessas áreas.
A aplicação da ferramenta no centro histórico de Cesena, permitiu identificar que alguns indicadores,
que receberam baixa pontuação (Conflitos entre pedestres e veículos; Sombreamento; Presença de
pessoas; Iluminação Pública; Mobiliário urbano; Permeabilidade física; Diversidade arquitetônica;
Escala e proporção e Marcos visuais), não podem ser alterados espacialmente, em função da área
ser tombada como patrimônio histórico. Entretanto, outros aspectos podem ser adequados para
ampliar a qualidade espacial, como melhoria da sinalização, separação entre os fluxos de veículos
e pedestres, aumento da permeabilidade visual em alguns edifícios, implementação de mais áreas
sombreadas no verão, com equipamentos não permanentes, e melhoria da iluminação pública.
Outro ponto relevante a se considerar nas análises se referem as pressões urbanas, sofridas nas
áreas tombadas pelo patrimônio histórico, em função do uso do transporte individual motorizado,
congestionamento, envelhecimento da população, insegurança viária, declínio de atividades
comerciais, degradação de edifícios ou do próprio patrimônio arquitetônico (LANDIM, 2014). A
Unesco analisa desde os anos de 1970 esses conflitos de mobilidade em centros históricos. Por
isso, a instituição propôs algumas diretrizes para proporcionar um equilíbrio entre planejamento,
gestão de mobilidade e acessibilidade desses centros em seu processo de regeneração e
desenvolvimento urbano, conservando suas funções histórias. Segundo a Unesco, nesses locais
devem ser adotadas medidas para favorecer o tráfego pedonal, o uso de transporte público e a
instituição de perímetros de acesso restrito para automóveis, aprimorando aspectos funcionais e
sociais a partir do encorajamento para a visitação, uso e permanência nesses espaços (UNESCO,
1976).
Assim, em Cesena, a adoção de estratégias e políticas públicas precisa considerar o uso deste
espaço pela população local, incluindo pessoas com mobilidade reduzida que visitam a área. Só
assim as intervenções urbanísticas vão considerar infraestruturas que respeitem a acessibilidade, o
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conforto e segurança para os pedestres sem mudar o significado do espaço, já que reside nele um
sentido histórico e cultural.
São intervenções como estas que possibilitam a melhoria da qualidade do espaço para pedestres e
turistas. Algumas delas são até mesmo intervenções móveis e sazonais, que atendem à diversidade
de uso ao longo do dia e das estações do ano, sem interferir no sentido e tombamento histórico da
região. E que, consequentemente, aumentariam as ofertas de empregos, a atração, os serviços, os
comércios e as opções de lazer da área.
Para isso, é necessário alinhar o planejamento territorial ao desenvolvimento de políticas públicas
como suporte à execução de planos para a população e turistas. Isso porque a relação entre o plano
diretor e o turismo depende das particularidades de cada local, com suas características territoriais
e sociais. Da mesma forma, o planejamento e organização do turismo, por parte do mercado, precisa
incluir recursos e organizar as ofertas turísticas respeitando essas particularidades (BAHL, 2004).
Considerações finais
O centro histórico de uma cidade é composto por elementos físicos e morfológicos, incorporam
elementos estéticos, históricos, econômicos e culturais de uma determinada época, que associados
ao uso e apropriação espacial dos usuários que os utilizam, contribuem positiva ou negativamente
para sua qualidade espacial e vitalidade. Nesse contexto, esse artigo apresenta o resultado da
aplicação de um instrumento de avaliação da qualidade espacial do ambiente de pedestres que
incorpora indicadores relacionados a quatro planos bidimensionais (calçada, fachada, cobertura e
rua, - e interseções viárias), no centro histórico da cidade de Cesena (Itália).
A alteração na ferramenta proposta por Tonon (2019) permitiu avaliar diferentes aspectos
relacionados a qualidade espacial que envolvem um traçado histórico e outro tradicional da cidade
de Cesena. Os aspectos positivos, aqueles que receberam as maiores pontuações na área avaliada,
estão associados a um maior fluxo de pedestres, uso predominante comercial com sobreposição de
atividades em diferentes horários, boa iluminação e segurança, diferentes tipos e cores de
edificações e respeito a escala do pedestre, o que aumenta o fluxo de pessoas na área. De maneira
geral, o centro de Cesena apresentou resultado “bom” em toda sua área de análise, atingindo um
percentual de 67%. Esta pontuação mostra a preocupação com o pedestre na malha urbana
consolidada, mesmo com edificações e elementos de outra época, que também se destacam
positivamente na paisagem urbana.
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Os resultados da aplicação do IQEAP em Cesena, a partir das adaptações apresentadas neste
artigo, apontam para a efetividade do instrumento em identificar aspectos positivos e negativos de
um recorte espacial, independentemente de sua formação urbana, podendo auxiliar os gestores
locais nas etapas de diagnóstico, planejamento, monitoramento e implementação de políticas
municipais.
A coleta de dados de realizada de forma híbrida, online e presencialmente, se mostrou eficiente e
válida, em especial pela quantidade de dados a serem levantados, complexidade de alguns
indicadores e da pandemia do SARS-CoV-2. O resultado satisfatório na coleta de dados pode
subsidiar outros trabalhos. A possibilidade de o método ser adaptável a contextos diferentes foi
essencial para o desenvolvimento da pesquisa em uma malha urbana tão distinta da originalmente
proposta; isso implica repensar e reinterpretar o estudo de Tonon (2019), e não o utilizar de maneira
única e imutável. Assim, a metodologia pode ser aperfeiçoada com a recorrência de aplicações em
diferentes contextos urbanos.
Em síntese, os resultados mostram que os indicadores utilizados permitem identificar aspectos
positivos e negativos de um recorte espacial, independentemente de sua formação urbana, e podem
auxiliar os gestores locais nas etapas de diagnóstico, planejamento e monitoramento e
implementação de políticas municipais para ampliar a qualidade espacial deste lugar.
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Introdução
A configuração espacial tem frequentemente uma representação dual nos assentamentos urbanos:
ao longo do tempo é resultado de uma estrutura de desenho e de muitas intenções entre uma cidade
humana e uma cidade física. Neste entendimento, a sociedade deve ser descrita em termos de uma
intrínseca espacialidade e o espaço, por sua vez, em termos de uma intrínseca sociedade (Hillier e
Hanson, 1984). Segundo Hillier (2004), a sociedade reproduz suas estruturas essenciais, de modo
que a leitura urbana pode ser compreendida a partir da materialização da própria cidade enquanto
instância social. Por essa perspectiva, o entendimento do processo de formação, crescimento e
consolidação urbanos é relevante para a investigação da própria sociedade.
Decodificar as relações de espaço-tempo-sociedade, considerando que o movimento é parte
essencial da vida urbana (Medeiros, 2020), leva a questionar como as implicações cotidianas que
acontecem nos espaços urbanos demandam a leitura da configuração. Além disso, parece relevante
interpretar a correspondência entre a cidade de antes e a cidade de agora, e quais os efeitos do
tempo no espaço urbano enquanto um contexto em que se identificam diferenças e similaridades.
Com base nestas premissas, o artigo objetiva analisar heranças espaciais diacrônicas na cidade
colonial de Tarija, na Bolívia, e avaliar a dinâmica segregação/integração desde o primeiro núcleo
fundacional, em 1606, até 2020, com base em dados comparados para cidades brasileiras
(Medeiros, 2021). Pretende-se discutir a existência de alterações significativas na configuração
espacial para compreender a cidade morfologicamente e funcionalmente enquanto expressão do
processo social. A população projetada do município de Tarija no 2020 foi de 268.400 habitantes
(INE, 2020) em uma área administrativa de 10.456,64ha (aprovada pela Lei Municipal 110/2016): é
sexto maior município do país e sua posição geográfica limítrofe com a fronteira da República da
Argentina a torna uma centralidade regional.
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O método é baseado na Sintaxe Espacial (Hillier e Hanson, 1984; Holanda, 2002), abordagem que
propõe o entendimento da realidade urbana por meio da leitura das articulações existentes entre os
elementos constituintes da estrutura física (Medeiros, 2013). A investigação é desenvolvida em três
etapas sucessivas: a primeira é dedicada ao histórico da cidade sob a interpretação morfológica, a
segunda compreende a análise diacrônica da expansão urbana – em quatro procedimentos: a)
modelagem configuracional, b) representação linear da rede viária (1606, 1967, 1977, 1984, 1997,
2002, 2006 e 2020); c) processamento, em ambiente georeferenciado (por meio dos softwares QGIS
e Depthmap), enquanto mapas axial e de segmentos; e d) obtenção de variáveis geométricas e
topológicas – e a terceira compreende a correlação entre as variáveis obtidas e aspectos físicos da
história da cidade.

Expansão histórica da cidade de Tarija
Tarija foi fundada no dia 4 de julho de 1574, produto do legado colonial espanhol, originalmente
denominada Vila de São Bernardo da Fronteira de Tarixa. Segundo Trigo e Langer (2017), foi nesta
cidade que teve início a guerra da independência do que futuramente corresponderia ao território
boliviano. O primeiro traçado registrado do assentamento foi executado em 1606 por Lorenzo
Calzavarini com a chegada dos padres franciscanos, segundo o arquivo franciscano de Tarija (CED,
1771). O desenho contém a malha urbana articulada por quatro igrejas e duas praças, sendo legível
o tabuleiro de xadrez comum na urbanística colonial de matriz espanhola; além disso, são listadas
123 propriedades agrícolas, o que registra a conformação territorial de caráter rural, incluindo
vinhedos (CED, 1771). O processo, a despeito de uma dinâmica por vezes distinta, contém
elementos semelhantes à urbanística colonial portuguesa, conforme argumenta Albuquerque (2013
p.129), ao apontar que a evolução de diversos núcleos urbanos, independentemente da situação
geográfica e do tipo de traçado, é construída sob uma mesma fórmula que deposita nos edifícios
coletivos, sobretudo religiosos, o primeiro gesto inaugural.
Ao longo dos séculos seguintes (Figura 1), Tarija experimentou um crescimento físico e
populacional gradual, de modo que o núcleo de fundação permaneceu como o eixo estruturador das
novas áreas acrescidas paulatinamente, mantendo-se uma certa de coesão no tecido urbano.
Avançando para o século XX, no ano 1967 a área urbana do assentamento alcançava uma
superfície de 232,30ha, equivalente a 3,21% do município (7.246,18ha), segundo Armella, 2015. Em
1977 a mancha cresceu para 298,70ha, agora atingindo 4,12% do território, a partir das ampliações
em direção ao norte e a oeste, por meio da tendência de cruzamento do rio Guadalquivir. Em
meados da década de 1980 a velocidade de crescimento se acentuou: a cidade se estendeu mais
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velozmente em direção ao sul e atravessou, de fato, o rio, de modo que em 1984 a área urbana
duplicou, chegando a 668,90ha (9,23% da atual área urbana), com uma população aproximada de
50.000 habitantes.
Durante os anos noventa do século XX, a tendencia da expansão acelerada foi intensificada, a partir
da urbanização na região próxima ao aeroporto. Em 1997 a área urbana alcançou uma superfície
de 1.755,30ha (24,22% da atual área urbana), abrigando uma população superior a 90.000
habitantes. Nesta época, a expansão rompeu definitivamente a estrutura vinculada ao núcleo
fundacional e se caracterizou pela falta de planejamento: tornou-se legível um crescimento
desequilibrado que avançou sobre zonas agrícolas do município, comprometendo mais de 190,00ha
até então produtivos. Com a consolidação de novos bairros e urbanizações, foi efetivado um anel
de circunvalação, o que passou, de alguma forma, a segregar o assentamento: as áreas além do
anel caracterizaram-se pela carência de espaços públicos e áreas verdes.

Figura 1. Expansão urbana da cidade de Tarija, na Bolívia. Fonte: PMOT (2010).

Em 2002 a área urbana alcançou 2.291,00ha (31,66% da área urbana), compreendendo uma
população de aproximadamente 135.000 pessoas, momento em que se estabeleceu o Plano de Uso
do Solo – PLUS. No ano 2006, Tarija ocupou 2.709,10ha (37,39% da área urbana) para 160.000
habitantes, quando da aprovação do Plano Departamental de Ordenamento Territorial. Em 2013 a
área urbana chegou a 5.691,00ha (78,54% do município) para uma população de cerca de 210.000
habitantes. A partir desta data entrou em vigência a Lei 247 de regularização do direito proprietário,
incluindo a nova definição de área urbana, estabelecida em 10.246,18ha.
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Atualmente as transformações do tecido vêm acontecendo pelo acréscimo de novos bairros e
assentamentos informais, porém, o traçado urbano regular continua predominante, embora tenham
emergido problemas de “costura”, comprometendo a coesão até então identificada. Além disso, o
conflito entre áreas urbanas e rurais, com as primeiras avançando substancialmente sobre as
segundas, tem se tornado progressivamente relevante no contexto local.
Em estudo comparado entre cidades de Bolívia, De La Fuente e Cabrera (2016) apontaram que,
com o transcurso dos anos, os processos migratórios e espaciais nas cidades e áreas
metropolitanas mudariam drasticamente, o que resultaria em redução de áreas agrícolas impulsados
por processos de ocupação predominantemente informais, atrelados a elevados níveis de
especulação imobiliária. Este cenário parece se adequar ao que vem ocorrendo em Tarija. Sob o
mesmo viés, Antequera (2016, p.133) também refletiu sobre as dimensões do crescimento urbano,
tanto em relação ao tamanho quanto à complexidade, destacando que os processos de densificação
e consolidação são partes relevantes da leitura do crescimento urbano, de modo que se depreende
a necessidade de observá-los para o estudo de caso.

1.Aspectos metodológicos: a teoria da lógica social do espaço

Em termos teóricos, metodológicos e ferramentais, a pesquisa se amparou na Teoria da
Lógica Social do Espaço (Sintaxe do Espaço), a partir da execução de quatro etapas para
cada um dos oito períodos de análise da cidade de Tarija (1606, 1967, 1977, 1984, 1997,
2002, 2006 e 2020), em atenção aos procedimentos recomendados por Medeiros (2013):
1.

seleção da base cartográfica (a mais atual a partir da imagem de satélite disponível na
Plataforma Google Satellite; as demais oriundas de pesquisa cartográfica, conforme mapa
presente na Figura 1),

2.

produção da representação linear da rede de caminhos existente, estratégia assumida
para a leitura da configuração de acordo com a Sintaxe do Espaço,

3.

processamento da representação linear enquanto mapa axial e de segmentos, e

4. obtenção de variáveis configuracionais geométricas e topológicas.
A representação linear da expansão urbana foi baseada em arquivo coletado na base cadastral do
Plano Municipal de Ordenamento Territorial – PMOT de Tarija do ano 2020. Para tanto, toda a rede
de caminhos da cidade foi representada por uma trama de eixos conectados, posteriormente
processada, por meio de técnicas geoprocessamento (software QGIS) associadas ao programa
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Depthmap, capaz de calcular as relações de interdependência entre os eixos. Adicionalmente, foram
adotados os recursos do complemento Space Syntax Toolkit, cujo principal atributo é conectar o
QGIS e o Depthmap.
As variáveis obtidas, todas configuracionais, assumiram uma natureza geométrica ou topológica.
Para o primeiro grupo, foram explorados: área da representação linear (em km2, que difere da área
apontada no item “Expansão Histórica da Cidade de Tarija”, por compreender a modelagem
sintática), número de linhas/eixos da representação linear, comprimento médio das linhas/eixos,
número de segmentos do mapa de segmentos, comprimento médio dos segmentos, compacidade
A (número de linhas/eixos por km2) e compacidade B (comprimento de linhas/eixos em km2). Para
as variáveis topológicas, foram analisadas: conectividade (número médio de cruzamentos entre
eixos do mapa axial), integração global (Rn) (grau de acessibilidade topológica analisada em escala
global, no mapa axial), integração local (R3) (grau de acessibilidade topológica analisada em escala
local, no mapa axial), sinergia (correlação entre integração global e integração local), inteligibilidade
(correlação entre integração global e conectividade), NAIN (integração global normalizada, extraída
do mapa de segmentos) e NACH (escolha global normalizada, extraída do mapa de segmentos).

Resultados e discussão
Os resultados obtidos para Tarija estão expressos na Tabela 1, enquanto as medidas para as
cidades brasileiras oriundas de Medeiros (2021) constam nas Tabelas 2 e 3. Preliminarmente, para
a discussão do estudo de caso, é relevante observar que a distância entre os dois primeiros períodos
de análise, separados por mais de 350 anos, impede uma leitura mais detalhada sobre os séculos
iniciais de Tarija, especialmente no que diz respeito aos impactos e variações dos padrões coloniais.
De toda forma, é possível depreender que a estrutura do núcleo fundacional, de forte regularidade,
se mantém ao longo de todo o referido período – de fato, é apenas a partir do mapa de 1977 que se
verifica uma efetiva ruptura do tabuleiro de xadrez (Figuras 2 e 3), aspecto que se vincula à própria
expansão do assentamento sobre o território, alcançando regiões que obrigam a uma quebra da
trama. Apesar disso, mesmo na representação mais contemporânea, predomina a regularidade,
ainda que o tecido comece a apresentar uma proporção maior de trechos descontínuos e
fragmentados, o que seria previsível, a contar a expansão populacional verificadas nas últimas
décadas.
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Tabela 1. Valores médios das variáveis geométricas e topológicas referentes aos períodos de análise da
expansão urbana de Tarija (Bolívia).
Variáveis/Ano

1606

1967

1977

1984

1997

2002

2006

2020

Área (Km2)
Número de Linhas/Eixos
Comp. Médio das Linhas (m)
Número de Segmentos
Comp. Médio dos Segmentos (m)

0,42
9
372,34
29
115,55

2,35
145
374,50
905
60,00

3,02
220
314,63
1238
55,91

6,75
419
278,93
2120
55,13

17,88
1251
285,13
6409
55,66

23,36
1608
290,03
8282
56,31

27,56
1918
289,08
9636
57,54

47,49
3215
307,09
16277
60,65

Compacidade A

21,43

61,70

72,85

62,07

69,97

68,84

69,59

67,70

Compacidade B
Conectividade
Integração Global (Rn)
Integração Local (R3)
Sinergia
Inteligibilidade
NAIN
NACH

7,98
2,220
0,874
0,979
94,8%
59,9%
0,954
0,462

23,11
5,241
1,557
2,149
82,5%
56,9%
1,402
0,828

22,92
4,627
1,240
1,958
87,9%
48,5%
1,302
0,771

17,31
4,062
1,024
1,845
73,0%
33,7%
1,121
0,7

19,95
4,126
0,926
1,993
48,2%
14,2%
1,086
0,679

19,96
4,152
0,927
2,012
45,1%
12,0%
1,09
0,676

20,12
4,026
0,864
1,945
43,8%
11,4%
1,04
0,66

20,79
4,064
0,794
1,954
38,9%
8,3%
1,004
0,652

O resultado do cenário acima fornece algumas justificativas para o desempenho. Se observadas
inicialmente as variáveis geométricas, percebe-se um sistema urbana que, embora relativamente
contido no intervalo entre 1606 e 1967, passa, a partir de então, a crescer usualmente em torno de
50% da mancha imediatamente anterior, com destaque para os intervalos em que há duplicação de
área (1977 a 1984 e 2006 a 2020). Em relação ao número de eixos e segmentos, percebe-se um
crescimento paulatino, que dialoga com a expansão em área.

Se observados, entretanto, o tamanho médio dos eixos e o tamanho médio dos segmentos,
identifica-se uma certa coesão no processo de expansão: embora nos dois primeiros intervalos o
tamanho médio dos eixos – que pode ser vinculado ao tamanho médio das ruas – alcance
aproximadamente 400m, nos demais momentos situa-se na faixa dos 300m, valor, dada a
recorrência, que pode ser associado ao tabuleiro de xadrez de origem do núcleo urbano. Os
segmentos, por sua vez, associáveis ao que seria o tamanho da face dos quarteirões, situam-se
entre 55m e 60m, com exceção apenas do mapa inaugural, quando alcança quase o dobro da
medida – o que talvez possa estar mais associado aos procedimentos técnicos adotados do que a
um padrão distinto.
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No que diz respeito aos valores que remetem à densidade, as médias obtidas tanto em relação à
compacidade A quanto à compacidade B reforçam o caráter homogêneo do sistema ao longo do
tempo, o tem relação com o poder da grelha inaugural, tão constante no gesto urbano de raízes
espanholas: por quase todo o intervalo identifica-se um número médio de linhas por km2 oscilando
entre 62 e 72, enquanto o comprimento de linhas por km2 situa-se entre 17km e 23km. A reduzida
variação diacrônica, a maior ou a menor, das duas medidas, sempre dentro da faixa estipulada,
reforça a interpretação de continuidade.
Quando exploradas as variáveis topológicas, cenário semelhante é identificado. Apesar do primeiro
momento, em 1606, tender a um desempenho distinto, os demais períodos são relativamente
constantes ao longo do tempo: a conectividade situa-se por volta de 4, enquanto a integração global
varia entre 0,794 e 1,024 a partir de 1984; a integração local dispõe-se, continuamente, próxima a
2,000. A integração normalizada, legível a partir da medida de NAIN, apesar da queda sequencial
nos primeiros intervalos, desde 1997 mantém-se na faixa de 1,000, algo que também acontece com
NACH, neste caso ligeiramente acima de 0,650. Os dados sedimentam o entendimento de uma
relativa manutenção do desempenho configuracional em termos topológicos, embora seja possível
distinguir dois momentos: entre 1606 e 1977, quando há um progressivo declínio, e de 1977 em
diante, quando há uma clara estabilização.

Entende-se que a cidade, ao passar por uma urbanização mais acentuada a partir das últimas
décadas do século XX, expandiu-se rompendo a continuidade da trama original, mas ainda assim
conseguindo resguardar certa coerência, possivelmente vinculada à regularidade dos tabuleiros de
xadrez implantados nos novos acréscimos urbanos. Isso justificaria a leitura em dois momentos,
ainda que o crescimento tenha causado um comprometimento nas variáveis que avaliam a
percepção, como sinergia e inteligibilidade, que decrescem continuamente ano a ano. É necessário
observar, entretanto, que estas duas medidas são sensíveis à escala do sistema.
Por fim, quando confrontados os desempenhos com aqueles das cidades brasileiras (Tabelas 2 e
3), descritos por Medeiros (2013; 2021) como tendentes à regularidade, lançando mão do padrão
em tabuleiro de xadrez, articuladas em “colcha de retalhos”, a performance de Tarija é relativamente
superior e constante. Para as cidades brasileiras, há uma maior variabilidade entre as médias para
cada um dos intervalos analisados, enquanto em Tarija, conforme discutido anteriormente, há uma
relativa constância. A conectividade média da cidade boliviana é superior à brasileira para
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praticamente todo o intervalo analisado, o que acaba por se refletir tanto na integração global quanto
no NAIN mais elevadora (Figura 4). A análise do sistema urbano de Tarija diante da leitura da cidade
brasileiras encontra o melhor desempenho na permanência da homogeneidade do tecido urbano da
cidade boliviana, diante das variações presente nas médias do Brasil.

1701-1800

1801-1850

1851-1900

1901-1910

1911-1920

1921-1930

1931-1940

399,73

0,08
63,00
338,25
80,00
120,70

1,31
32,00
467,81
223,00
104,53

1,52
82,00
392,12
257,00
113,96

5,81
285,00
361,73
647,00
89,22

2,03
175,50
280,59
610,50
85,38

5,69
251,50
372,42
1149,5
94,60

3,83
225,20
547,13
814,80
126,14

787,50

24,39

63,81

44,37

74,18

109,63

59,11

1501-1600

Brasil
(Medeiros, 2021)
Área (Km2)
Número de Linhas/Eixos
C. Médio das Linhas (m)
Número de Segmentos
C. Médio dos Seg. (m)

1601-1700

Tabela 2. Valores médios das variáveis geométricas e topológicas referentes aos períodos de análise da
expansão urbana das cidades brasileiras (Medeiros, 2021) – Parte A.

270,33

Compacidade A
Compacidade B
Conectividade
Integração Global (Rn)
Integração Local (R3)
Sinergia
Inteligibilidade
NAIN
NACH

2,129
0,720

144,55 670,46 279,14 94,79 149,01 33,29
2,849 3,259 3,814 3,398 3,989 3,384 4,156
0,941 0,937 0,969 0,895 1,097 0,961 1,260
0,853 2,800 1,811 1,656 1,735 2,065
92,80% 67,38% 68,32% 67,63% 76,35% 74,57% 73,81%
86,90% 40,11% 52,86% 45,68% 49,15% 44,28% 48,09%
1,127 0,947 1,181 1,076 1,114 1,059 1,252
0,940 0,969 0,910 0,938 0,915 1,007

67,42
4,109
1,104
2,057
74,03%
36,14%
1,117
0,986

Área (Km2)
Número de Linhas/Eixos
Comp. Médio das Linhas (m)
Número de Segmentos
Comp. Médio dos Seg. (m)
Compacidade A
Compacidade B
Conectividade
Integração Global (Rn)
Integração Local (R3)

2011-2019

2001-2010

1991-2000

1981-1990

1971-1980

1961-1970

1951-1960

Brasil (Medeiros, 2021)

1941-1950

Tabela 3. Valores médios das variáveis geométricas e topológicas referentes aos períodos de análise da
expansão urbana das cidades brasileiras (Medeiros, 2021) – Parte B.

9,23
12,80
21,55
43,88
59,96
58,25
89,00
141,88
437,25 802,71 1133,67 1925,00 2457,18 3343,17 4245,25 5979,69
535,15 427,68 425,75 371,86 335,80 274,17 306,48
282,67
2012,25 2282,43 4996,67 7800,00 8214,73 7962,50 12994,38 15758,38
96,29
95,90
93,81
92,58
84,51
79,47
89,76
89,44
67,69
59,25
56,04
42,11
53,55
59,14
50,69
47,00
34,41
22,20
9,89
27,80
10,65
7,39
8,14
5,47
4,651
4,218
4,490
4,028
4,190
3,823
3,592
3,552
1,308
1,053
1,010
0,854
0,901
0,734
0,721
0,697
2,061
1,938
2,059
2,015
1,907
1,709
1,895
1,766
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Sinergia
Inteligibilidade
NAIN
NACH

69,91% 64,87% 54,14% 47,44% 41,29% 44,88%
39,71% 32,60% 23,45% 17,84% 15,99% 17,71%
1,268
1,141
1,124
0,959
1,012
0,974
0,966
0,947
0,940
0,927
0,929
0,904

37,06%
13,08%
0,896
0,933

35,85%
13,68%
0,867
0,901

No que diz respeito a leitura visual do mapa axial (Figura 2) para a variável integração global,
considera-se que os eixos mais integrados são aqueles potencialmente mais permeáveis e
acessíveis no espaço urbano. Representam os caminhos mais curtos para serem atingidos a partir
de qualquer eixo do sistema. Seguindo a interpretação de Medeiros (2013), os eixos mais integrados
tendem a assumir uma posição de controle e, em conjunto, representam o centro morfológico, isto
é, aquele mais fácil de ser alcançado a partir de todos os eixos do sistema. Em estudo sobre as
cidades médias brasileiras, Bognioti (2018), sob a perspectiva socioeconômica, aponta que malhas
em tabuleiros de xadrez resultam em estruturas espaciais de forte dinamismo e copresença, onde
ocorrem trocas em múltiplas escalas e em diversos níveis de influência, porém aprofundam as
desigualdades socioespaciais. Para Arteta (2017), a integração se converte num foco de atração
com efeito multiplicador para converter lugares em ambientes cada vez mais transitados. Para o
cenário de Tarija, observa-se especialmente a partir de 1967 o quanto o centro antigo historicamente
mantém um elevado potencial de acessibilidade – a área mais integrada do sistema, embora cresça
ao longo do tempo, não se desloca, reforçando o desempenho elevado no núcleo histórico, que
permanece como a principal centralidade urbana nos dias de hoje.

Figura 2. Expansão urbana da cidade de Tarija (Bolívia), representada pelo mapa axial na variável
integração global, para os períodos de análise.
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Para o mapa de segmentos (Figura 3), avaliado a partir da variável NACH, que tende a resultar em
uma estrutura compatível com a hierarquia viária, reforça-se o resultado anterior: em Tarija a rede
prioritária de deslocamentos (em vermelho) coincide historicamente com os eixos viários mais
relevantes e que fazem a articulação entre as partes da cidade, inclusive no contexto
contemporâneo de acréscimo de novas áreas. A área central correspondente ao núcleo de fundação
permanece desempenhando um importante destacado no sistema urbano. A partir de 1997 se
identifica, para a estrutura mais complexa, forte coincidência com a hierarquia viária, pelo Noroeste
(a entrada a cidade) que se estende de maneira paralela ao rio até o sul (na saída do núcleo urbano).
Além disso, emergem o anel da circunvalação e outros eixos em direção ao norte que evidenciam a
expansão urbana e a rede primária que estrutura o espaço urbano (Kronenberger et al., 2019).

Figura 3. Expansão urbana da cidade de Tarija (Bolívia), representada pelo mapa de segmentos na variável
NACH (escolha angular normalizada), para os períodos de análise.

Figura 4. Comparação da variável integração global e conectividade entre a cidade de Tarija (linha
vermelha) e a média de cidades brasileiras (linha azul), conforme explorado por Medeiros (2021).
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Os resultados obtidos permitem interpretar a cidade por meio da análise diacrônica da expansão
urbana. O desempenho da acessibilidade configuracional é claramente legível nos mapas axial e de
segmentos, do mesmo modo que é possível constatar, por exemplo, que a centralidade morfológica
de Tarija se mantém no núcleo fundacional. As modelagens, além disso, auxiliam na investigação
dos principais efeitos do crescimento para a consolidação de uma “colcha de retalhos”, produto da
falta de costura entre os acréscimos a partir dos anos 1990, principalmente no setor noroeste, a
ausência de planejamento urbano e o impulso da Lei de Regularização de bens imóveis. Os eixos
de maior escolha, bem definidos no mapa de segmentos na variável NACH, incluído o anel que
circunvala o centro da cidade, atualmente tem como uso prioritário aqueles de caráter comercial,
dinâmica que tem ocasionado a mudança de uso de solo em vários trajetos, similarmente ao que
ocorre com os eixos de expansão recente, rumo noroeste. O grau de segregação no tecido urbano
à margem esquerdo do rio Guadalquivir se aprofunda com o passar do tempo, mas não compete
com a consolidação que ocorre no lado oposto, além de estar muito próxima a comunidades rurais.

Considerações finais
Os resultados oriundos da leitura configuracional diacrônica apontam a existência de uma dinâmica
do tecido urbano em Tarija em torno de centralidades locais e a presença de área de elevada
segregação espacial, produto de uma ausência de planejamento, principalmente no quadrante
noroeste do assentamento. Os padrões mais segregados se articulam ao processo de fragmentação
progressiva a partir do núcleo fundacional o que, por outro lado, resulta em um centro morfológico
que historicamente coincide com o centro histórico. Além disso, percebe-se que os principais efeitos
da expansão urbana ao longo dos séculos são a consolidação de um tecido em padrão de colcha
de retalhos, similar àquele identificado por Medeiros (2013, 2020) para a cidades brasileiras,
caracterizado pela falta de costura entre partes. O cenário é particularmente mais acentuado a partir
dos anos 1990, principalmente no setor noroeste.
Identificou-se, ainda, que os eixos configuracionalmente de maior potencial hierárquico (mais
escolhidos) coincidem com aqueles percursos historicamente mais utilizados, a exemplo do anel
que circunvala o centro da cidade, um histórico eixo comercial. Foi possível identificar ainda, para
vários momentos e regiões, a sincronia entre as transformações de uso do solo e as
correspondentes mudanças nos potenciais das vias. Verificou-se, também, que o grau de
segregação do tecido urbano influencia na consolidação de disparidades sociais a respeito das
condições de infraestrutura e habitação. Os resultados, em perspectiva futura, não permitem
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antecipar um cenário urbano, entretanto observa-se que os níveis de conectividade e acessibilidade
podem piorar, mantidas as tendências, o que é um ponto de atenção para as políticas urbanas.
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Resumo
A partir da década de 1990, houve um boom na criação de condomínios e loteamentos residenciais
fechados nas cidades brasileiras, sobretudo em áreas distantes da malha urbana consolidada.
Usada como justificativa às contínuas expansões do perímetro urbano, a quantidade excessiva
destes espaços tem na permissividade das leis municipais seu principal fomento e é acompanhada
do acréscimo do número de lotes os quais, criados segundo a busca pelo lucro, permanecem
ausentes de ocupação. É tendo em vista essa problemática que o artigo analisa o desenvolvimento
da expansão urbana desregrada através empreendimentos residenciais horizontais de acesso
restrito e leis permissivas em duas cidades situadas na Região Metropolitana de Campinas: Itatiba
e Indaiatuba, assim como seus consequentes cenários de vacâncias fundiárias. Para isso, o texto
se estrutura em quatro partes. A primeira consiste na abordagem do tema dos empreendimentos
residenciais horizontais de acesso restrito, suas definições, tipologias, formas de aprovação e
impactos na cidade no bojo da compreensão das desigualdades socioespaciais e fundiárias.
Aborda-se ainda a produção urbana segundo a lógica do mercado imobiliário, uma lógica de
privatização do acesso a bens coletivamente produzidos e em prol da qual atuam agentes públicos
através da feitura de uma legislação permissiva, da criação de suportes à incorporação de áreas
rurais ao perímetro urbano e da realização de obras de infraestrutura e revitalização nos pontos de
maior interesse especulativo.
Já a segunda parte expõe a constituição dos condomínios e loteamentos residenciais horizontais
fechados na morfologia da Região Metropolitana de Campinas, com destaque para os municípios
de Itatiba e Indaiatuba, a história de formação e as características de ambas as cidades, apontandose a estruturação urbana por meio da urbanização espraiada, do desenvolvimento de núcleos
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isolados de condomínios e loteamentos interligados pelos eixos rodoviários e da atuação do poder
público. Tal contexto de estruturação, por sua vez, é repleto de vazios fundiários e imobiliários
reflexos da urbanização privada e a temática central da terceira parte do artigo, cujo foco consiste
nos vazios urbanos, suas definições e abordagens, assim como no entendimento do processo pelo
qual participam da lógica de especulação da terra urbanizada. Na sequência, a parte final revela a
realidade da expansão urbana privada nos municípios através da análise da constituição das áreas
residenciais de acesso restrito entre os anos de 2005 e 2020, da maneira com a qual elas
impactaram na expansão urbana desregrada, das leis aprovadas pelo poder público municipal que
possibilitaram o avanço desordenado da urbanização sobre as áreas rurais e, por fim, da
apresentação da leitura morfológica interna dos empreendimentos a partir da produção de vazios
urbanos ao longo dos anos de 2005, 2010 e 2020, com o fim de demonstrar o processo de ocupação
destes loteamentos e a identificação do papel dos lotes mantidos vazios.
Empreendimentos residenciais horizontais de acesso restrito e o poder público:
instrumentos e agentes da expansão urbana desordenada
Os empreendimentos residenciais de acesso restrito estão inclusos no arcabouço dos enclaves
fortificados, categoria definida como espaços privatizados, fechados e monitorados cuja demanda
se justifica pelo medo do crime e da violência (Caldeira 1997, 155). Aqui, focalizam-se os enclaves
fortificados com função residencial, espaços geralmente direcionadas às classes médias e altas,
caracterizados pela presença de muros, sistemas e equipamentos de monitoramento, pelas regras
internas de inclusão e exclusão e que podem incluir em seu perímetro espaços destinados não
apenas à moradia, mas também à realização de atividades de lazer, consumo, trabalho e até mesmo
educacionais (Dacanal 2004, 4). Basicamente, ao utilizar esta denominação, referimo-nos neste
artigo aos loteamentos e condomínios fechados, tipologias fundamentais no processo de expansão
urbana à medida que demandam a instalação de novas infraestruturas pelo poder público, obras
que transcorrem desde a área urbana consolidada até a área do parcelamento, passando-se
estradas, sistemas de drenagem e outros beneficiamentos por áreas mantidas como reserva
especulativa.
Alguns aspectos diferenciam os condomínios dos loteamentos fechados, podendo-se destacar aqui
a legislação que os regulamenta e o objeto de venda. O loteamento consiste em uma categoria de
parcelamento do solo segundo a Lei Federal n°6766/ 1979 e, portanto, implica a doação de áreas
públicas em porcentagens definidas pela legislação municipal, as quais podem ser fechadas para
usufruto exclusivo dos moradores a partir da Concessão de Uso do Solo. Neste caso, consideram-
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se como produtos e objetos de venda os lotes, isto é, parcelas com matrícula de propriedade
individualizada prontas para receberem uma edificação. Já quanto ao condomínio horizontal
fechado, apesar de na prática ser constituído por lotes urbanizados, tem como regime de
propriedade a fração ideal, isto é, as parcelas não têm matrículas individualizadas, consistindo em
partes de apenas uma matrícula, e são comercializadas já construídas. Segundo esta definição, os
condomínios horizontais não produzem lotes e, portanto, nunca foram considerados uma categoria
de parcelamento do solo ou implicaram a doação de áreas públicas. Este cenário, contudo, foi
alterado com a aprovação da Lei Federal n° 13.465/ 2017, que regularizou os loteamentos e
condomínios fechados como categorias de parcelamento do solo ao incluir nesse grupo o
loteamento de acesso controlado, a ser regulamentado pelo município, e ao prever que o lote
poderia ser constituído sob a forma de imóvel autônomo ou de unidade imobiliária integrante de
condomínio de lotes (Leonelli, Marinho e Medeiros 2019, 63-67). Mesmo com essa alteração,
ressalta-se aqui a irregularidade das leis em âmbito municipal que regulamentaram a criação de
condomínios horizontais até o ano de 2017, à medida que instituíam uma nova categoria de
parcelamento do solo, atividade ilegal segundo a Lei n°6766/ 1979. Como consequência destes
avais, podemos ressaltar o grande interesse pela criação de condomínios por parte dos
empreendedores, que veem nesta tipologia a possibilidade de criar loteamentos de acesso restrito
sem a necessidade de doação de área públicas e sem ficarem à mercê da Concessão de Uso do
Solo.
Já na diferenciação entre os loteamentos e condomínios fechados nota-se a importância da atuação
do poder público em âmbito federal e municipal. No caso da primeira categoria, a atuação deste
agente se faz ainda mais clara, à medida que ele concede o uso de áreas públicas exclusivamente
aos moradores, por mais que os loteamentos tenham sido aprovados em sua forma aberta,
possibilitando assim a privatização do espaço público socialmente produzido. Tendo em vista o
papel central deste ator, logo se nota a necessidade de nos atentarmos à gestão municipal e sua
coligação com o mercado imobiliário, relação revelada já na década de 1980 pela teoria da máquina
de crescimento urbano, instrumento que daria às “elites rentistas a possibilidade de produzirem a
cidade conforme seus interesses, provocando a valorização fundiária por eles prevista, trazendo
enormes lucros pessoais e favorecendo o crescimento de suas cidades” (Ferreira 2007, 153-154).
Em outras palavras, trata-se de uma estratégia onde o Estado é agente central na dinâmica de
produção urbana, unindo-se às elites interessadas nos ganhos decorrentes da atuação dos poderes
públicos.
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No caso da RMC e seus municípios, esta relação não se expressa diretamente na obra de grandes
redes de infraestrutura em prol do beneficiamento de áreas privadas, como ocorre nas cidades
estudadas por Logan e Molotch, mas sim na elaboração de leis em acordo com os desejos da
iniciativa privada, principalmente no que se refere ao aumento do perímetro urbano (Bueno e Pera
2017, 7). Em outras palavras, a aliança se firma por meio da flexibilização das normas em âmbito
municipal. O conjunto de leis mais atingido é o de uso, ocupação e parcelamento do solo, normas
continuamente revistas em nome da instituição de um caráter permissivo quanto ao
desenvolvimento de empreendimentos residenciais fechados, cuja implantação passa a ser possível
em áreas que representam maior ganho de renda fundiária independentemente de sua relação com
a malha urbana constituída, como é o caso das áreas rurais. Esta dinâmica, por sua vez, resulta no
prolongamento do perímetro urbano de modo desenfreado e, por conseguinte, na expansão da
mancha urbanizada por áreas cada vez mais abrangentes e descontínuas e na imensa formação de
vazios urbanos.

Urbanização desordenada na Região Metropolitana de Campinas e os municípios de Itatiba e
Indaiatuba
Não é recente na Região Metropolitana de Campinas a junção entre mercado imobiliário e poder
público em prol da criação de loteamentos e condomínios fechados em áreas rurais e, portanto, da
intensificação do processo de expansão urbana desordenada. Diferentes trabalhos que analisam a
expansão das áreas urbanizadas dos municípios da RMC verificaram intensa segregação
socioespacial e um tecido urbano esgarçado repleto de aglomerados com baixa densidade
populacional. Também foi verificada a presença de diversos vazios metropolitanos e intra urbanos
além de uma maciça ação do Estado na construção de infraestrutura urbana com o objetivo de
beneficiar áreas de interesse privado (Pera e Bueno 2017, 7). O cenário de intensa expansão da
mancha urbanizada também foi observado na cidade sede da RMC, o município de Campinas, o
qual já registrava descontinuidades em seu tecido urbano desde 1940. O fenômeno se intensificou
nas décadas de 1950 e 1960, com a instituição do Aeroporto Internacional de Viracopos, tendo como
condicionantes fundamentais os empreendimentos implantados ao longo das principais rodovias,
agora ressignificadas como lócus de indústrias, shopping centers e empreendimentos residenciais
fechados (Matias e Silva 2008, 286).
Nos anos 1990, esta variedade de configurações urbanas promotoras da urbanização espraiada em
Campinas se estendeu aos municípios vizinhos, inclusive à Itatiba e Indaiatuba. Com isso,
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formaram-se os vetores de expansão urbana da RMC, eixos marcados e orientados pela forte
influência que as rodovias exercem sobre o espraiamento das cidades, dentre os quais podemos
destacar dois. O primeiro se conforma pela Rodovia Dom Pedro I (SP-065), conexão entre o
município de Itatiba e Campinas, e é caracterizado pela presença abundante de habitações
direcionadas às classes médias e altas, pelo caráter paisagístico e pela presença de antigas
fazendas de café. Já o segundo transcorre a Rodovia Santos Dumont (SP-075), conexão entre
Indaiatuba e Campinas, onde há uma concentração de fábricas de importância regional e exercem
influência o Aeroporto Internacional de Viracopos e o acesso à região de Sorocaba (Caiado e Pires
2006, 282-285). Observando os principais eixos de expansão da RMC, notamos como Itatiba e
Indaiatuba se explicitam enquanto importantes vertentes da urbanização espraiada.
Segundo censo do IBGE de 2020, ambos os municípios são de grande porte e, quanto aos seus
históricos, têm nos séculos XVIII e XIX os momentos iniciais da ocupação de áreas que futuramente
comporiam sua mancha urbana. Ao longo dos séculos, podemos destacar suas participações nos
ciclos da cana de açúcar e preponderantemente do café, cultivo cujo rendimento monetário propiciou
a construção de estradas férreas e, posteriormente, de rodovias de importância alçada à escala
regional, eixos de mobilidade fundamentais para a instalação de indústrias já nas primeiras décadas
do século XX (Araujo 2019, 67-77 e Bredariol 2014, 29-59). Devido a esses processos, tanto Itatiba
quanto Indaiatuba se instituíram como pontos de forte influência no interior da RMC, destacando-se
pela sua localização privilegiada, já que cortados por rodovias de acesso a localidades de grande
importância na hierarquia urbana da região. Por contarem com a presença destes eixos, atrativos
tanto para indústrias quanto para inúmeras iniciativas do mercado imobiliário, tais qual a implantação
de empreendimentos residenciais fechados, os municípios dispõem de uma quantidade
considerável destas tipologias e, portanto, de engrenagens a serviço da urbanização espraiada.
Tendo em vista a ocorrência do processo de expansão urbana desordenada no cenário geral da
RMC e em seus municípios constituintes, além da presença considerável de empreendimentos
residenciais de acesso restrito nos municípios de Itatiba e Indaiatuba e da importância dessas duas
cidades no cenário geral dos vetores de expansão da RMC, ambas foram definidas como objetos
de interesse cuja análise se deu segundo os processos anteriormente descritos, tanto da produção
de empreendimentos residenciais horizontais fechados quanto da atuação do agente público
municipal na feitura de leis permissivas. Vale ressaltar ainda outro aspecto que foi de vital
importância para as análises e que, através de uma lógica de autovalorização, configura-se como
uma das principais causas e consequências da expansão urbana desregrada, os vazios urbanos.
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Vazios urbanos especulativos: causas e consequências da urbanização desregrada
Os vazios urbanos consistem em uma categoria polissêmica, detentora de diversas nomenclaturas
e estudada por numerosos nomes do meio científico. Alguns os consideram espaços residuais do
crescimento da cidade, evidências de falhas no processo de urbanização ou até mesmo locais
expectantes, dotados de potencialidade de transformação e decisivos para a revitalização e
reurbanização. A mesma diversidade também se manifesta na maneira com a qual nos referimos
aos vazios urbanos, podendo ser denominados como terrain vague, friches urbaines, tierras
vacantes, wastelands, dentre outros. Contudo, apesar da pluralidade, todos os tipos de vazios
urbanos, sejam eles referentes a espaços com construção ou ausentes dela, abandonados, em
degradação ou subutilizados, compartilham o atributo da improdutividade e da ausência do
cumprimento da função social da propriedade, mesmo que detenham potencialidade para sua
efetivação. A presença de vazios urbanos se relaciona ao processo de esvaziamento e decadência
das áreas centrais e à própria expansão urbana e criação de novos parcelamentos em áreas
distantes das consolidadas, como forma de gerar especulação dos terrenos vazios no interior destes
empreendimentos e também nas grandes áreas mantidas entre as novas localidades e a cidade
existente. Aqui, focalizam-se os “vazios especulativos”, gerados pelo segundo processo descrito
acima e propositalmente deixados ausentes de ocupação e/ou construção como forma de se
aguardar pelo processo especulativo da terra e, assim, obter-se maior garantia de lucro com a venda
dos lotes e das edificações (Maia 2019, 60-69).
Neste processo, os vazios urbanos constituem parte fundamental de uma lógica de autovalorização.
Segundo ela, a presença de vazios urbanos em áreas próximas a loteamentos e condomínios de
acesso restrito, muitas vezes já valorizadas pela presença de infraestrutura urbana construída em
razão da demanda gerada pelo empreendimento existente, fomenta a instalação de novos
empreendimentos em áreas distantes da malha urbana consolidada e, portanto, zonas com menor
valor agregado em razão da ocupação incipiente e até mesmo do caráter ainda rural das parcelas a
serem loteadas. Observando a grande possibilidade de lucro na ocupação destes territórios, os
empreendedores os ocupam com empreendimentos residenciais fechados, gerando assim
especulação do valor dos lotes ausentes de edificação e/ou ocupação em empreendimentos já
implantados e de extensões em maior escala nas proximidades das áreas muradas e que também
se encontram vazias. Segundo este processo, o grande interesse em manter os lotes vazios se
justifica pela espera da valorização dessas parcelas e contribui para a geração de um espaço urbano
progressivamente fragmentado e esgarçado (Beltrame 2013, 123).
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A mesma lógica de autovalorização motiva a proximidade entre os empreendimentos, destacandose como principais zonas escolhidas para a concentração das tipologias de acesso restrito aquelas
mais distantes da malha urbana consolidada, mas que são ao mesmo tempo bem servidas de vias
de fluxo rápido, majoritariamente rodovias e avenidas que dão acesso a outros municípios da região
ou possibilitam deslocamento rápido pelas diferentes áreas da cidade. Com a constituição de uma
malha urbana fragmentada e extremamente dependente do transporte individual, o cotidiano da
população fica dependente dos fluxos pendulares.
Expansão desordenada nos municípios de Itatiba e Indaiatuba: a realidade dos loteamentos
e condomínios fechados, da legislação permissiva e dos vazios urbanos
A criação do primeiro empreendimento residencial horizontal de acesso restrito data da década de
1970 em Indaiatuba e 1960 em Itatiba. No primeiro município, a aprovação destes espaços foi mais
reduzida até a década de 1990 e sofreu um boom entre 2000 e 2010, período no qual foram
aprovados 36 casos, um valor correspondente a quase três vezes o número de áreas residenciais
fechadas existentes desde 1975. A partir de 2010, o número de aprovações continuou elevado,
chegando ao patamar de 21 novos casos. Já em Itatiba, os loteamentos e condomínios são mais
antigos, haja vista que metade deles foi implantada antes de 1990. Apesar disso, como em
Indaiatuba, houve uma grande quantidade de aprovações entre os anos de 2000 e 2010, intervalo
no qual se implantou o equivalente a 4/5 de todos os empreendimentos criados desde 1962. Em
contraponto à Indaiatuba, a quantidade de aprovações a partir de 2010 foi baixa, consistindo em
apenas três. Analisando a localização destes espaços (Figura 1 e Figura 2), nota-se como são
marcantes nas duas redes urbanas e estão reunidos nas áreas mais distantes, concentrando-se ao
redor de estradas, rodovias e avenidas de fluxo rápido que dão acesso aos municípios vizinhos, à
cidade de Campinas e ao Aeroporto Viracopos.

Figura 1. Empreendimentos residenciais horizontais fechados e principais vias da cidade de Itatiba- SP.
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Figura 2. Empreendimentos residenciais horizontais fechados e principais vias da cidade de Indaiatuba- SP.

Constatada a intensa presença das áreas residenciais de acesso restrito nos municípios, busca-se
compreender como o poder público municipal e os próprios condomínios e loteamentos, enquanto
justificativas para alterações do perímetro urbano, corroboram para a expansão desordenada. Em
Itatiba, o primeiro Plano Diretor (2004) definiu normas orientadas à viabilização do espraiamento
urbano, inclusive referentes aos empreendimentos residenciais fechados. São vestígios da
permissividade legislativa a ausência de definição clara quanto ao controle do uso, da ocupação e
do parcelamento do solo, havendo apenas a divisão do município em quatro Macrozonas: Urbana,
Rural, de Urbanização Específica e de Expansão Urbana, a presença de uma área unicamente
destinada à expansão e cujo formato cortava linearmente a Macrozona Rural, envolvia os principais
eixos viários e implicava, portanto, em uma expansão ramificada e cada vez mais distante do centro
de urbanização original, além do respaldo à possibilidade de alteração do uso rural para que receba
fins urbanos e da ausência de uma descrição clara dos loteamentos fechados, definidos apenas
como “vetores de desenvolvimento" e, consequentemente, vinculados às estratégias de
desenvolvimento econômico da Macrozona de Expansão Urbana. Neste sentido, destaca-se a Lei
n° 3.765/04, vigente menos de um mês após a aprovação do primeiro PD, a qual permitia a inclusão
de áreas rurais em zonas de urbanização específica, desde que fossem comprovados os interesses
econômicos, culturais e de lazer envolvidos na mudança, exigências que se aplicam à definição dos
loteamentos fechados como “vetores de desenvolvimento”.
Há ainda mais uma lei que merece destaque como exemplo mor do caráter ambíguo e facilmente
mutável da legislação municipal de Itatiba. Aprovada antes da revisão do PD em 2011, a Lei n°
3.872/06 criou uma zona de exceção no interior da Macrozona de Urbanização Específica, a qual
estava destinada à implantação do empreendimento residencial “Villa Trump”. O loteamento contaria
com 357 lotes unifamiliares e 35 multifamiliares com área média de 23.000 m², além da previsão de
679 unidades construídas, campo de golfe, hotel, pousada, academia e clubes, espaços que juntos
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totalizariam uma área de 524,37 ha com capacidade para abrigar uma população estimada de mais
de 10.000 pessoas. Instituído pela Lei n° 4.325/11, o segundo PD deu continuidade ao respaldo da
alteração de áreas rurais para que assumissem fins urbanos e, em consonância com o caráter
permissivo das normas concebidas até o momento, no ano de 2018 foi aprovada a Lei n° 5.093,
norma responsável pela flexibilização das exigências para que loteamentos aprovados adotassem
a forma fechada, processo já respaldado pela Lei n° 3.761 desde 2004, mas que agora passou a
valer para loteamentos com lotes menores. Quanto às normas direcionadas aos condomínios
horizontais fechados, tanto no primeiro quanto no segundo PD’s consta a definição do “condomínio
deitado”, categoria não considerada parte das diretrizes do parcelamento do solo por supostamente
não promover a divisão em lotes, mas sim em um conjunto de residências e construções.
Em Indaiatuba, a relação entre poder público e as iniciativas dos agentes imobiliários é visível desde
1985, ano de aprovação da primeira lei de parcelamento do solo na cidade. A norma dividiu o
município também em Macrozonas: Urbana, Rural e de Expansão Urbana e, no que se refere à
descrição desta última, suas áreas foram definidas como territórios rurais que perderam suas
características produtivas, revelando-se desde já um mecanismo em prol do desenvolvimento de
parcelas urbanizadas em zonas rurais. Também já está presente a regulamentação dos loteamentos
fechados, ainda sob a figura das chácaras e dos sítios de recreio, áreas localizadas na Zona de
Expansão Urbana e que contavam com a permissão de fechamento do acesso público às suas vias
de circulação por intermédio da concessão do uso de áreas públicas. Tal permissão, por sua vez,
foi estendida à construção de chácaras e sítios de recreio localizados em todas as áreas internas
ao perímetro urbano, não mais unicamente na Macrozona de Expansão Urbana, através da Lei n°
3.525/98. Ademais, a partir desta norma, a concessão do uso das áreas públicas passou a valer
para todos os loteamentos do município. Como em Itatiba, marca presença a definição da categoria
de condomínios deitados já respaldada pela Lei n° 3.525/98 e destacam-se ainda as Leis n°
4.110/01 e n° 4.237/02. A primeira, ao tratar do Art. 32 da Lei n° 3.525/98 referente à porcentagem
mínima de área pública a ser reservada em áreas loteadas, permite que as áreas institucionais
tenham seu valor em espécie depositado aos cofres públicos, ao invés de fisicamente mantidas. Já
a segunda possibilita a realização do mesmo processo no caso dos desmembramentos (Marinho
2017, 52-80).
A relação intrínseca entre a legislação municipal e os avais à expansão desordenada se mostra
também na maneira com a qual os perímetros urbanos abarcaram áreas originalmente rurais onde
foram implantados loteamentos e condomínios fechados. Em Itatiba, constatou-se que o primeiro
perímetro abrigava todos os empreendimentos já aprovados até aquele ano, inclusive os mais
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distantes da malha urbana consolidada, sendo para isso definidos fragmentos de áreas urbanas, ou
seja, territórios separados por grandes extensões de áreas rurais que sofreram valorização devido
à presença dos empreendimentos de acesso restrito. Nos anos seguintes, com a aprovação de um
novo perímetro em 2011 e 2018, houve redução da área urbana, mas ela continuou sendo definida
segundo a localização dos empreendimentos existentes e passou a ser detentora de uma
fragmentação espacial ainda maior. Assim, conclui-se que o limite das áreas urbanas assumiu uma
conformação gradualmente mais desconexa, constituindo-se de zonas distantes as quais vêm sendo
continuamente ocupadas por empreendimentos fechados cada vez mais próximos da divisão entre
rural e urbano. Todos esses processos e delimitações podem ser analisados na imagem abaixo
(Figura 3).

Figura 3. Perímetros urbanos e empreendimentos residenciais horizontais fechados em Itatiba-SP.

Na cidade de Indaiatuba, podemos observar na imagem abaixo (Figura 4) a maneira com a qual a
expansão foi promovida no município desde o primeiro perímetro definido em 1936 até aquele
constituído em 1974, ano anterior à aprovação de alguns dos primeiros loteamentos e condomínios
de acesso restrito. Analisando este ano, percebemos que os empreendimentos pioneiros já não
consideraram a divisão entre rural e urbano. Quanto aos perímetros definidos entre 1974 e 1993,
foram todos responsáveis pelo aumento da área urbana, além de não serem considerados no
momento de aprovação desses novos enclaves, haja vista o posicionamento de diversos deles em
áreas rurais. O perímetro de 1993 foi o primeiro a promover a inserção de um empreendimento
originalmente localizado na área rural em área urbana, sendo o mesmo processo percebido nos
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anos de 2001 e 2010, à medida que alguns dos empreendimentos surgidos entre 1993 e 2001 e
entre 2001 e 2010 também foram implementados em áreas rurais. Nos anos subsequentes, os
empreendimentos continuaram a se distanciar da malha urbana consolidada, chegando até mesmo
às bordas do perímetro urbano instituído em 2010, o último ao qual se teve acesso.

Figura 4. Perímetros urbanos e empreendimentos residenciais horizontais fechados em Indaiatuba-SP.

Analisados os empreendimentos residenciais de acesso restrito e a atuação do poder público, restanos a compreensão da morfologia dos loteamentos fechados segundo a presença das vacâncias
fundiárias, consideradas aqui como lotes ausentes de edificação. A partir da análise dos dados
quantificados (Tabela 1), podemos concluir que, no ano de 2005, Indaiatuba contava com um
número de lotes vazios superior ao de construídos em um valor de 1.606 unidades. Nos anos
seguintes, o número de parcelas com edificação ultrapassou a de vazias, entretanto, ao analisar a
quantidade de lotes efetivamente ocupados por construções entre os anos de 2005 e 2010,
percebemos que as vacâncias existentes no início deste período seriam mais que suficientes para
sanar a demanda, afinal, foi de fato construído em 2.398 parcelas, enquanto já estavam disponíveis
3.874. Já quanto ao número de unidades ocupadas entre 2010 e 2020, ele superou o de vazias
existentes em 2010 em um total de 854 parcelas, mas vale ressaltar que foram criados novos 8.959
lotes, um valor que ultrapassa o necessário em mais de dez vezes. Em outras palavras, a partir de
2010, o número de lotes produzidos durante um intervalo de dez anos correspondeu a mais de 98%
do total existente até aquele período, ou seja, foi possível produzir quase a mesma quantidade de
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unidades criadas ao longo de mais de três décadas em um curto espaço de tempo. Dados como
esse demonstram o aumento hiperbólico da quantidade de lotes produzidos nos loteamentos
residenciais fechados nas últimas décadas. Em 2020, a área de todas vacâncias fundiárias chegou
a corresponder a aproximadamente 2,88% do total da área urbana.
Tabela 1. Dados referentes às vacâncias fundiárias nos loteamentos fechados do município de Indaiatuba-SP.

INDAIATUBA
ANO/ PERÍODO

2005

2010

2020

2005-2010

2010-2020

N° DE LOTES OCUPADOS 2.268

4.666

9.991

N° DE LOTES VAZIOS

4.471

8.105

N° DE LOTES CRIADOS

2.995

8.959

N° DE LOTES OCUPADOS

2.398

5.325

3.874

Em Itatiba (Tabela 2), não percebemos o mesmo aumento do número de lotes produzidos durante
a última década, haja vista que surgiram apenas novas 1.159 unidades, enquanto que de 2005 a
2010 foram criadas 3.226. Todavia, ficou ainda mais clara a falta de relação entre a demanda e a
formação de novos condomínios e loteamentos de acesso restrito, uma vez que existiam 2.770 lotes
disponíveis em 2005 e deste ano até 2010 apenas 1.055 receberam construções. A situação é ainda
mais visível no intervalo entre 2010 e 2020, quando apenas 1.627 parcelas receberam edificações,
em contraposição com as 4.941 disponíveis no início deste período, uma quantidade, portanto, três
vezes superior ao necessário para suprir a demanda. Tanto no ano de 2005 quanto de 2010, a
quantidade de lotes vazios superou a de construídos em valores de 694 e 1807 unidades,
respectivamente. No último ano de análise, aproximadamente 15% do total da área urbana
consistiam em vacâncias fundiárias.
Tabela 2. Dados referentes às vacâncias fundiárias nos loteamentos fechados do município de Itatiba-SP.

ITATIBA
ANO/ PERÍODO

2005

2010

2020

2005-2010

2010-2020

N° DE LOTES OCUPADOS

2.079

3.134

4.761

N° DE LOTES VAZIOS

2.770

4.941

4.473

N° DE LOTES CRIADOS

3.226

1.159

N° DE LOTES OCUPADOS

1.055

1.627
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Conclusão
Através da análise da legislação municipal e de suas inúmeras modificações, assim como da
implantação dos loteamentos e condomínios residenciais fechados e do cruzamento de suas
localizações com os perímetros urbanos continuamente redefinidos, foi possível concluir que todas
estas variáveis são sim fatores combinados em prol do espraiamento de Itatiba e Indaiatuba e do
prolongamento desregrado da barreira entre rural e urbano. Em ambos os municípios, é visível a
permissividade assumida pela legislação municipal quanto às normas reguladoras da aprovação,
localização e até mesmo fechamento das tipologias habitacionais de acesso restrito, assim como o
total amparo à criação da categoria dos condomínios horizontais. O elevado número destes
empreendimentos também não pode ser ignorado, sendo seus locais de implantação grandes
motivadores da expansão do perímetro urbano, uma vez que se concentram em áreas muito
próximas ou que estão até mesmo além deste limite. Com base nestas afirmações, podemos notar
como o poder público municipal atuou e atua como um agente promotor do espraiamento urbano
nas cidades, unindo-se aos agentes imobiliários que promovem a compra dos terrenos, o
planejamento, a construção e a venda dos loteamentos e condomínios referidos. Como principal
consequência deste processo, saltam aos olhos os cenários das vacâncias fundiárias nos
municípios onde cada vez mais lotes são criados sem vínculos com a demanda e segundo o objetivo
de concentração de parcelas cujo valor aumenta pela presença de infraestrutura urbana implantada
com uso dos recursos públicos.
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Introdução
Os espaços livres públicos são elementos essenciais na estruturação das cidades e na manutenção
da qualidade de vida, responsáveis por estimular interações sociais, práticas esportivas e de lazer,
bem como a qualidade do microclima urbano. Quando bem planejados, possibilitam a permanência
das pessoas, contribuindo para a vitalidade urbana e a segurança pública (Mendonça, 2015).
Entretanto, nos últimos anos, as cidades brasileiras vêm passando por um processo constante de
adensamento populacional e crescimento urbano que vem afetando a utilização do solo e
contribuindo para a fragmentação do tecido urbano e modificações nas configurações espaciais.
Medeiros (2013) ressalta que as cidades brasileiras são consideradas as mais dispersas e
segregadas do mundo. Os espaços públicos são fragmentados e com configurações dispersas,
resultando em cidades com baixa acessibilidade espacial. Essa carência de espaços livres públicos
afeta tanto a saúde, quanto o meio social, uma vez que esse adensamento pode alterar o microclima
do local e interferir na qualidade do ar. Além disso, o ambiente torna-se cada vez mais vazio e
inóspito, possibilitando, assim, o sentimento de insegurança entre as pessoas.
Hillier e Hanson (1984) afirmam que a morfologia urbana interfere diretamente na vitalidade dos
espaços livres de uso público uma vez que os acessos a esse local podem facilitar ou não o
deslocamento da população pela cidade. O uso e acessibilidade são para Robba e Macedo (2002)
diretrizes importantes para a qualidade do espaço público, na medida em que este seja destinado à
população e não aos veículos. Os autores afirmam que um espaço público que permite acesso até
eles, em um curto período de tempo, implicando pouco deslocamento, promove a utilização do
espaço por várias pessoas.
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Praças são espaços de interação social, pontos de encontros para diversas atividades, além de
serem palcos de debates e manifestações públicas. Segundo Queiroga (2012) podem configurar-se
de diferentes tipologias e dimensões e são presentes, em maior número, nos bairros de classe média
e alta. Tais espaços são classificados por Kelly e Becker (2000) também como “espaços de
vizinhança” por atendem a uma parcela pequena de quadras e lotes, com raios de abrangência
inferiores a 400 m (Berke et al 2006). Essa medida corresponde a um intervalo de tempo médio de
cerca 5 minutos de caminhada, o que evita grandes deslocamentos e incentiva a presença de
pessoas nos espaços. Diante desse quadro e dando sequência aos estudos sobre o sistema de
espaços livres de uso público de Vila Velha/ES, o presente artigo apresenta uma análise
comparativa e reflexiva da distribuição socio-espacial e da abrangência das praças da Regional 04
- Grande Cobilândia.
Metodologia
No primeiro momento foi realizada a contextualização do tema no intuito de compreender aspectos
conceituais, classificatórios e qualificadores dos espaços livres de uso público, em seguida, houve
a identificação e o mapeamento desses espaços por meio do software ArcGis, com auxílio do Google
Earth e visitas locais. Na sequência, foram realizadas análises sobre a disponibilidade e abrangência
das praças no contexto da Grande Cobilândia, considerando um raio de atendimento de 400 metros
(Berke et al 2006). Com a finalidade de compreender o cenário socio-espacial e econômico no qual
as praças estão situadas, houve o levantamento de dados socio-econômicos da Regional, como a
densidade demográfica e a renda per capita daquela população, além de análises a respeito das
instituições e hierarquias viárias no entorno das praças.
Caracterização da Regional
A Grande Cobilândia (Figura 1A), região de estudo, é a terceira regional mais populosa e adensada
do município, com cerca 74 (setenta e quatro) habitantes por hectare (IBGE 2010)22. O município
de Vila Velha é dividido em cinco regiões administrativas: Regional 01 - Grande Centro; Regional 02
- Grande Ibes; Regional 03 - Grande Aribiri; Regional 04 - Grande Cobilândia; Regional 05 - Grande
Jucu (Vila Velha 2008).

$$! População

de 65.970 (sessenta e cinco mil e novecentos e setenta) habitantes, apresenta uma extensão territorial de 8.963.554 m² (oito milhões,
novecentos e sessenta e três mil e quinhentos e cinquenta e quatro) e renda média per capita, em 2010 de R$ 1.107,24 (mil cento e sete e vinte e quatro),
o que corresponde a 2,17 salários-mínimos (IBGE, 2010).!
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A Regional 04 conta com 14 (quatorze) bairros, sendo parte da região cortada por rios e canais e,
portanto, apresenta diversas áreas alagáveis, com exceção das porções de topografia acentuada,
além de deter de um contexto de vulnerabilidade socio-ambiental e econômica, uma vez que quase
toda a extensão do seu território é cortada por canais abaixo do nível do mar, que somada a
impermeabilização do solo e as ocupações espontâneas em áreas de relevo acentuadas e de
preservação ambiental, registra altos índices de alagamento (Figura 1B).

Figura 1. Regional Grande Cobilândia. A) Localização da Regional. B) Mapa físico-ambiental da Regional

Distribuição socio-espacial das praças da Regional
Segundo o Plano Diretor Municipal (Vila Velha 2018), a Grande Cobilândia, possui 12 (doze) Zonas
de Interesse Público (ZEIPs), que correspondem “áreas do território municipal, de propriedade ou
interesse público, onde é fundamental a manutenção e qualificação dos espaços livres de uso
público ou voltados à implantação de equipamentos públicos” (Vila Velha 2018, 59). Entretanto, em
visita técnica ao local, foram constatadas que 7 (sete) delas não apresentam infraestrutura de praça.
No bairro Jardim Marilândia, foi encontrada uma Escola Municipal de Ensino Fundamental no
espaço destinado à praça. As demais ZEIPs são terrenos vazios ou demarcados com potencial para
receber infraestrutura de praça. A Figura 2, a seguir, ilustra a distribuição espacial das ZEIPs no
contexto da Regional, evidenciando as praças em verde e suas denominações, bem como as ZEIPs
sem infraestrutura de praça em vermelho. Apenas 05 (cinco) das ZEIPs apresentam infraestrutura
de praça, localizadas nos bairros: Cobilândia, Jardim Marilândia, Nova América, Vale Encantado e
São Torquato.
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A Figura 2 ilustra também, por meio de uma gradação de cores (azul ao vermelho), a distribuição e
quantidade de praças presentes nos bairros da Grande Cobilândia, sendo em azul os bairros com a
presença de praças, aqueles em rosa representando os bairros com ausência de praça, porém com
ZEIPs sem infraestruturas de praça, mas representando espaços públicos potenciais e, por fim, os
bairros na cor vermelha com a ausência total de praça e/ou qualquer tipo de ZEIPs.
Nota-se uma distribuição não homogênea das praças pelo território da Grande Cobilândia, com
maior concentração na parte central e plana da Regional, onde se situam os bairros mais
consolidados, datados da década de 50, originadas de projetos de loteamentos tais como os bairros
Cobilândia e Vale Encantado, terras que antes pertenciam à família Laranja (A Tribuna 2003). Em
contrapartida, destaca-se a ausência de praça nos bairros em áreas de relevo acentuado, também
caracterizados por um processo de ocupação espontânea, sem planejamento do solo.

Figura 2. Identificação das áreas sem praça da Regional 04 - Grande Cobilândia, 2021.

Cobi de Baixo, Cobi de Cima, Alvorada, Alecrim, Industrial e Planalto, são alguns dos bairros
identificados na Figura 2, em vermelho, pela ausência de praças. São bairros caracterizados por
apresentarem ocupações espontâneas, em áreas de relevo acentuado, ao longo do Morro da Boa
Vista e Rio Marinho. Os bairros Santa Clara e Jardim do Vale, apesar de planos, também não
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dispõem de praças, entretanto, são bairros vizinhos a Vale Encantado, provido de praça e
contemplados parcialmente pelo raio de abrangência da praça de Vale Encantado.
A Tabela 1 ilustra a abrangência das praças na Regional, por meio da técnica de vetorização de
feições espaciais. As análises consideram, dentro do raio de abrangência de 400 metros, a
população contemplada bem como a área de influência, tanto em relação as praças (ZEIPs) com
infraestrutura as ZEIPs sem infraestrutura, porém com potencial para tornarem espaços públicos de
práticas sociais e o somatório de ambas.
Tabela 1. Acessibilidade das praças da Regional 04 - Grande Cobilândia, 2021

Observa-se que somente 27,25% da extensão territorial da Grande Cobilândia e menos de 23% da
população da Regional 04 é contemplada por praças, quando considerando o raio de influência de
400 metros. Quando considerada as ZEIPs sem infraestrutura de praça, tal porcentagem aumenta,
mas ainda permanece baixa, resultando em 38,50% de área de influência e 37,23% da população.
Para melhor compreensão da distribuição socioespacial das praças, foi também realizada uma
análise da relação de área total de praça por habitante da Regional, indicando uma relação de 0,23
m² de área de praça por habitante da Grande Cobilândia. Tal resultado apresenta-se com indice
bem inferior a 1 e também quase três vezes menor que o sugerido por Jantzen (1973 apud
Cavalheiro e Del Picchia) que é de 0,75 m² de área mínima de parque de vizinhança por habitante.
No intuito de averiguar o contexto socio-espacial das praças, foi realizado um mapeamento das
instituições e da hierarquia viária dentro do raio de abrangência de 400 metros. A Figura 3, abaixo
apresenta a ficha técnica realizada para análise do entorno de cada um dos espaços livres de uso
público, ilustrando as praças Getúlio Vargas, Nova América, Cobilândia, Arárius e Cristalina. Notase, que no entorno de todas as praças da Grande Cobilândia, há presença de instituições religiosas
e escolares com destaque também para a presença de instituições policiais, de saúde e sociais em
algumas delas.
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Figura 3. Instituições e hierarquia viária no entorno das praças da Grande Cobilândia, 2021.

1.
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Dados socio-econômicos
Ainda para compreender o cenário socioespacial e econômico no qual as praças estão inseridas,
com base no Censo (IBGE, 2010), realizou-se um levantamento de dados socio-econômicos
referentes a renda per capita e densidade demográfica de cada bairro da Grande Cobilândia. A
Figura 4 ilustra a distribuição de renda per capita e densidade populacional (hab/ha) por bairros da
Regional. No mapa à esquerda na Figura 4 (renda per capita) a gradação da cor mais clara identifica
os bairros com renda per capita inferior a um salário-mínimo e a cor escura, aqueles bairros com
renda per capita de 2 a 3 salários-mínimos, conforme dados do Censo de 2010 (IBGE, 2010).

Figura 4. Renda per capita e densidade demográficas das praças por bairro da Regional 04, 2021

O mapa da direita da figura 4 (densidade populacional) representa com a gradação mais clara, os
bairros com até 50 habitantes por hectare e a cor mais escura, aqueles com densidades superiores
a 201 habitantes por hectare. É perceptível a presença de praças nos bairros mais consolidados e
planejados, de densidades inferiores e rendas per capita superiores como é o caso dos bairros de
Nova América, Cobilândia e São Torquato, embora este último não tenha sido um bairro planejado.
Ademais, bairros de baixa renda per capita e alta densidade demográfica não apresentam nenhum
espaço livre público, com destaque para o bairro Cobi de Baixo que possui a maior densidade
demográfica da Regional (acima de 201 habitantes por hectare) e renda per capita média de um a
dois salários-mínimos e nenhuma ZEIP, diferentemente do bairro de Nova América que apresenta
uma das menores densidades demográficas, renda per capita de dois a três salários-mínimos e
duas ZEIPS em seu tecido urbano. O bairro de Cobilândia dispõe de uma densidade considerada
baixa (51-100 habitantes por hectare) e detém uma das maiores rendas per capita da Regional. O
bairro possui ainda duas ZEIPs, sendo uma com infraestrutura (Praça de Cobilândia) e a outra sem
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infraestrutura, no entanto, com um projeto para implantação de uma praça para readequação do
espaço, cuja ordem de serviço iniciou em maio de 2021. Tais considerações corroboram as
afirmações de Macedo et al (2018) de que, no cenário brasieliro, há uma maior concentração de
praças em áreas centrais e em bairros de baixa densidade e de renda mais altas em oposição a
bairros mais carentes.

Propostas para aumentar a oferta de ZEIP na Regional da Grande Cobilândia
Nas análises anteriores, foi possível verificar a baixa oferta de espaços livres públicos no
atendimento da população da Regional da Grande Cobilândia. Desse modo algumas propostas
foram elencadas no intuito de aumentar a oferta de zonas de interesse público na Regional. Tais
propostas estão ilustradas na Figura 5 e elencadas na sequencia conforme numeração
correspondente.

Figura 5. Propostas para aumentar as áreas de ZEIPs na Regional 04, 2021.
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(1) A construção de pequenas praças em terrenos vazios, dando-se preferência aos espaços não abrangidos pelo raio de
influência de 400m;
(2) Criação de pequenos parques lineares nas margens de canais existentes na regional;
(3) Fechamento de algumas vias centrais de bairros, nos finais de semana e feriados, para o lazer, em especial aquelas
que interligam as praças;
(4) Previsão de abertura, nos finais de semana e feriados, de pátios escolares e quadras esportivas de escolas públicas,
de nível fundamental e médio;
(5) Aumento da mobilidade ativa nos eixos que conduzem as principais praças, por meio da ciclovia;

Conclusões
A qualidade espacial urbana está diretamente vinculada a existência de números espaços livres
qualificados, desse modo, idealmente, todo contexto urbano, bairro ou vizinhança, deveria existir
praças não muito distantes das residencias, distribuídos ao alcance da caminhada de todos os
moradores. Entretanto, os mapeamentos e análises revelam que a Distribuição socio-espacial - no
que tange a disponibilidade e abrangência das praças considerando o raio de 400 metros - não é
homogênea e, portanto, insuficiente para atender toda a população da Regional 04 - Grande
Cobilândia. Percebe-se a presença de praças em bairros mais consolidadas, de maior renda per
capita e menor densidade demográfica, enquanto bairros de baixas densidades são contemplados
por mais de uma praça, evidenciando um cenário de desequilíbrio na distribuição dos espaços livres
de uso público nos bairros da Regional. As análises revelam ainda que núcleos urbanos situados
em áreas inclinadas e/ou de ocupação espontâneas, não possuem nenhum espaço público. A
exemplo do bairro Cobi de Baixo que apresenta alta densidade, baixa renda per capita e nenhuma
praça, evidenciando a necessidade de distribuição socioespacial dos espaços públicos mais
equitativa em toda a Grande Cobilândia.
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Introdução
O trabalho reporta a investigação e análise da mobilidade urbana em um trecho específico da Zona
Leste do município de São Paulo. O estudo foi motivado pela percepção de que a área urbana
compreendida entre as linhas 11 e 12 da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM,
com cerca de 6Km de largura, tem distâncias compatíveis para serem atendidas por modais de
micromobilidade no acesso ao transporte de massa. Esta faixa selecionada para estudo, cujo início
está situado a 12Km de distância do Centro de São Paulo, prolonga-se por 22Km na direção leste
até o limite do município de São Paulo, abarcando trechos dos municípios de Poá, Itaquaquecetuba
e Ferraz de Vasconcellos. Em São Paulo, a área é parte das Subprefeituras da Penha, Ermelino
Matarazo, Itaquera, Itaim Paulista e Guaianazes.
Alguns dados preliminares reforçam a motivação inicial da pesquisa. A região, que é parte da Zona
Leste paulistana, tem população estimada em cerca de 2,5 milhões de pessoas, sendo
reconhecidamente uma área de concentração de moradias. Da totalidade do município, a Zona
Leste oferece apenas 15,3% dos postos de trabalho, mas detém 35,9% do total de trabalhadores
com vínculo formal, o que significa que a população economicamente ativa exerce suas atividades
em outras regiões da cidade (SEADE, s/d). Neste cenário, as alternativas de transporte e as longas
distâncias a serem percorridas fazem com que o tempo gasto no deslocamento até o trabalho por
moradores da Zona Leste seja o maior dentre todas as regiões do município de São Paulo. Segundo
dados da Rede Nossa São Paulo, o tempo médio gasto em deslocamento por dia pelo morador da
Zona Leste é de 2h39min. Outro dado importante, disponível no mesmo centro de pesquisa, revela
que, devido à renda mais baixa, a Zona Leste é a única região que relata o preço da tarifa de
transporte como o principal problema ligado ao transporte citado pelos moradores, à frente da
lotação e demora dos ônibus, citados nas demais regiões da cidade. Ou seja, além do tempo gasto,
o custo do transporte pesa proporcionalmente mais no bolso do morador da Zona Leste de São
Paulo, devido à sua renda mais baixa, tornando importante buscar alterativas de transporte que
sejam mais econômicas.
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O aprofundamento da pesquisa analisou o distrito do Jardim Helena, pertencente à subprefeitura de
São Miguel Paulista. O distrito é atendido pelas estações Jardim Helena-Vila Mara, Itaim Paulista e
Jardim Romano da linha 12-Safira da CPTM. O Jardim Helena é o distrito com maior taxa relativa
de viagens de bicicleta do município de São Paulo. A presença dos ciclistas constitui um hábito
local que é facilitado pela topografia plana, pelo isolamento físico do distrito, pelas curtas distâncias
e pela condição socioeconômia da população.
O estudo foi realizado através de levantamentos de dados sobre o distrito do Jardim Helena em
sites e plataformas oficiais e de mídia em geral, obtendo-se planos oficiais, legislação, fatores físicos
e humanos e reportagens ligadas ao uso da bicicleta. Os levantamentos permitem compreender o
deslocamento no distrito, considerando as vias e modais existentes (automóveis, ônibus e demais
sistemas) até as estações de trem que compõem o transporte de massa de ligação rápida com a
área central e com as demais regiões da cidade, bem como com municípios vizinhos. Paralelamente,
buscou-se investigar hipóteses para incrementar sistemas de conexão que complementem os já
estabelecidos - composto pelo transporte ferroviário, vias de automóveis e linhas de ônibus -, de
modo a promover as dinâmicas locais e melhorar a ligação entre os bairros, além de constituir
alternativas de mobilidade mais sustentáveis e econômicas para a população. Investigou-se o
sistema cicloviário e a infraestrutura disponível para este modal, já amplamente difundido entre os
moradores do Jardim Helena. Além da caracterização física e do mapeamento do sistema de
ciclovias, ciclofaixas e ciclorotas implantado, foi feita uma leitura do Novo Plano Cicloviário do
Município de São Paulo, atualmente em fase de consulta, analisando-se as propostas oficiais que
foram elaboradas para a região em estudo.

Figura 1. Traçado e estações das linhas 11, 12 e 13 da CPTM, conexões e municípios atendidos.
Fonte: PMSP, s/d - Material de apoio para Revisão Participativa dos Planos Regionais das Subprefeituras.
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O Jardim Helena e a bicicleta
O Jardim Helena configura um bolsão isolado que tem como principais barreiras físicas de transposição
a linha férrea da CPTM, o Córrego Jacú, e o Rio Tietê, na divisa com o município de Guarulhos, cuja
faixa-limite é acentuada pela presença da Rodovia Ayrton Senna. Por se tratar de uma região próxima
a várzeas de rios como o Tietê e o Córrego Jacú, a topografia do Jardim Helena é plana, o que explica,
em parte, a aderência ao uso da bicicleta pela população e o maior número de viagens sem motorização
apresentado pelo distrito. Nota-se que algumas regiões do distrito vizinho de Itaim Paulista ou mesmo
parte de Vila Jacuí e São Miguel têm variação topográfica entre 733 m a 812 m. Nestes locais, não
ocorre tamanha aderência à bicicleta. Também é possível notar, na figura 03, o destaque da rede
cicloviária (em azul) no Jardim Helena, em oposição aos demais distritos vizinhos. A implementação
desta infraestrutura foi decorrente da demanda, pois nota-se nas reportagens de época que esta
infraestrutura veio a reboque dos índices do uso da bicicleta, para facilitar e conferir segurança aos
usuários.

Figura 2. Relevo de São Miguel Paulista.
Fonte: Mapa do Caderno Cicloviário São Miguel Paulista, 2019 manipulado pelos autores.
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Figura 3. Viagens não motorizadas e rede cicloviária.
Fonte: PMSP, s/d - Material de apoio para Revisão Participativa dos Planos Regionais das Subprefeituras.

Quanto ao desenvolvimento urbano, verifica-se, no tocante aos planos de desenvolvimento
estipulados pelo PDE 2014 para a região, que o incentivo à maior atividade e ao adensamento por
índices urbanísticos está localizada no lado sul da linha férrea da CPTM, já que a parte ao norte da
ferrovia, onde se localiza o Jardim Helena, foi classificado como área de proteção ambiental e
redução de vulnerabilidade social (Macroárea de redução da vulnerabilidade urbana e recuperação
ambiental). A recuperação ambiental prevista para o Jardim Helena é compatível com a presença
do Parque Ecológico do Tietê, e representa uma possibilidade de incremento ainda maior de uso da
bicicleta para o Jardim Helena. O aproveitamento das faixas de proteção ambiental junto ao Rio
Tietê para implementação de parques poderá fazer uso da bicicleta voltada ao lazer e permitir novas
conexões urbanas que extrapolam os limites do distrito.
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Figura 4. Macroáreas, PDE 2014. Em vermelho: Macroárea de Estruturação Metropolitana. Em amarelo:
Macroárea de Redução de Vulnerabilidade Urbana. Em rosa claro: Macroárea de Redução de
Vulnerabilidade e Recuperação ambiental. Em verde claro: Macroárea de Controle e Qualificação ambiental.
Fonte: PMSP, PDE 2014.

O Eixo de Estruturação Metropolitana localizado ao longo da linha férrea prescrito no PDE 2014
acompanha o perímetro da ferrovia com as premissas de TOD (Transit Oriented Development),
adensando e concentrando maior atividade junto ao sistema de transporte. Mesmo sem adentrar o
Jardim Helena, este direcionamento do Plano Diretor implicará no aumento de uso, pela população
do bairro, das áreas próximas às estações, que irão receber de mais serviços e comércios, gerando
postos de trabalho.
Tanto as orientações de redução da vulnerabilidade como de recuperação ambiental vêm de
encontro ao uso da bicicleta, uma vez que é um meio de transporte isento de tarifa e não poluente,
possibilitando melhor inclusão da população do distrito, a baixo custo e nenhuma emissão de
carbono.
Quanto à categorização do Zoneamento, o Jardim Helena apresenta predominância de ZEIS-1 Zona Especial de Interesse Social 1; ZCa - Zona de Centralidade Ambiental; ZM-a - Zona Mista
Ambiental. Identifica-se a importância da Proteção e Recuperação Ambiental no Jardim Helena para
a Região Metropolitana como um todo, por conter parte da várzea do Tietê com pouca ocupação
nas suas margens.
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São áreas caracterizadas pela presença de favelas, loteamentos irregulares e
empreendimentos habitacionais de interesse social, e assentamentos habitacionais
populares, habitados predominantemente por população de baixa renda, onde haja
interesse público em manter a população moradora e promover a regularização fundiária
ZEIS_1 e urbanística, recuperação ambiental e produção de Habitação de Interesse Social

ZCa

Porções do território localizadas na Macrozona de Proteção e Recuperação Ambiental
com atividades de abrangência regional

ZMa

Porções do território localizadas na Macrozona de Proteção e Recuperação Ambiental,
com parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo compatíveis com as diretrizes
da referida macrozona

Figura 5. Características dos tipos de Zoneamento contidos no Jardim Helena.
Fonte: PDE, 2014.

Figura 6. Mapa de vulnerabilidade, 2010.
Fonte: PMSP, s/d - Material de apoio para Revisão Participativa dos Planos Regionais das Subprefeituras.

Em paralelo, observa-se no distrito um alto índice de participação nas viagens ciclísticas, através da
ferramenta Strava - aplicativo que, através de sistemas GPS, registra viagens fornecendo, dentre
outras informações de performance, a trajetória dos usuários, ressaltando maior atividade por meio
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de mapas de calor. Observamos maior atividade justamente em áreas com infraestrutura cicloviária
e menor relevo, e o que caracteriza o Jardim Helena é a intensidade dos percursos distribuídos
pelas quadras regulares e vias não coincidentes com as ciclofaixas.

Figura 7. Mapa de calor produzido com o aplicativo Strava mostra maior atividade na região de Jardim
Helena. Fonte: https://www.strava.com/heatmap#13.47/-46.44654/-23.49492/hot/ride. Acesso: 02 Abril 2018.

Os levantamentos indicam a presença de infraestrutura cicloviária no Jardim Helena. Com relação
ao uso e conservação desta infraestrutura, em visita realizada em novembro de 2020, houve a
percepção de pontos deteriorados e com acúmulo de lixo, bem como desrespeito, por parte de
comerciantes e população em geral, às regras de sinalização, principalmente estacionamento em
ciclofaixas e avanço de semáforo e sinalização por parte dos usuários. Já em visita realizada em
julho de 2021, e infraestrutura cicloviária foi encontrada em melhor estado, após passar por obras
de manutenção.

Figura 8. Estado de conservação das ciclofaixas do Jardim Helena.
Fonte: fotos de visita realizada pelos autores nov. de 2020
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Além das ciclofaixas, o Jardim Helena possui também um importante equipamento promotor da
integração modal do seu sistema cicloviário e o transporte de massa: os estacionamentos de
bicicletas, onde o usuário deixa sua bicicleta e utiliza outro modal complementar. Existe também a
possibilidade da entrada das bicicletas nas composições (SPTrans, Metrô e CPTM) em dias e
horários pré-estabelecidos. No caso dos estacionamentos, há opção de pernoite da bicicleta com
máximo de 48 horas para retirá-la. Em visita realizada às três estações (Jardim Helena Vila Mara,
Itaim Paulista e Jardim Romano), todas apresentavam lotação quase completa no estacionamentos
de bicicletas. As estações contam com banheiro feminino e masculino e vestiário para troca de roupa
junto aos bicicletários. Os equipamentos não dispõem de chuveiro.

Figura 9. Infraestrutura de estacionamento de bicicletas para integração modal.
Fonte: Caderno Cicloviário São Miguel Paulista, 2019

Figura 10. Bicicletário na estação Jardim Helena.
Fonte: Fotos tiradas pelos autores, 2020.
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Para concluir, foi feita uma simulação de abrangência do alcance da bicicleta e da bicicleta elétrica,
adotando-se o centro nas estações da CPTM. Levou-se em conta os índices adotados pelo ITDP
para as distâncias percorridas a pé, de bicicleta e por bicicleta elétrica (ITDP, S.d). Na imagem
selecionada abaixo (Figura 10), o centro das circunferências é representado pela Estação Jardim
Helena, e os círculos indicam as áreas acessíveis a partir deste ponto nas modalidades a pé
(vermelho), bicicleta (verde) e bicicleta elétrica (rosa).
Nota-se, através do cenário simulado, que o distrito, por suas dimensões reduzidas, é em grande
parte acessível através de bicicleta com tração humana (bicicleta comum). A situação do distrito,
que apresenta distâncias curtas, reforça o dado da planicidade do relevo e reitera a vocação do
distrito para o uso da bicicleta. Contudo, a adoção de e-bikes, mesmo que consideradas para um
incremento conservador da distância com relação à bicicleta comum, dá acesso pleno de moradores
do Jardim Helena ao Jardim Romano, a São Miguel e ao centro do Itaim Paulista, aumentando o
leque de possibilidades de inserção econômica e acesso a serviços para esta população.

Figura 11. Cenário das modalidades a pé (vermelho), bicicleta (verde) e e-bike (magenta) a partir da
Estação Jardim Helena da CPTM, sobre mapa de densidade populacional por setor censitário.
Fonte: Autores, 2021.
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Com o hábito consolidado do uso da bicicleta no distrito, cabe por último argumentar sobre sua
importância em tempos de pandemia de COVID-19, uma vez que a bicicleta torna-se uma alternativa
segura de transporte para a população que usa transporte coletivo.
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Introdução
O território polarizado pela cidade de Braga, entre os tecidos consolidados dos núcleos urbanos dos
aglomerados mais expressivos do Vale do Cávado, integra uma unidade de paisagem que tem sido
amplamente definida por diversos autores (Ribeiro, 1991; Cancela d’Abreu et al, 2004). No
enquadramento da região do Entre-Douro-e-Minho, reconheceram-se uma série de atributos que
foram permitindo fundamentar sobre originalidade da sua condição geográfica. A identificação de
formas de povoamento mais antigas e, portanto, mais consolidadas, estabeleceram um determinado
quadro que foi sendo compreendido como estruturante (Mattoso et al, 2011; Marques, 2014). A
conformação de um povoamento denso e disperso, que acompanha a grande divisão da
propriedade, foi amplamente explicada pelos autores da geografia moderna como resultado de uma
combinação particular entre fatores naturais e antrópicos. A predominância dos caracteres atlânticos
justificou a permanência de um determinado quadro populacional, associado à fertilidade da terra,
à abundância da água e à cultura intensiva do solo (e.g Girão, 1958; Ribeiro, 1945; Ribeiro,
Lautensach, 1987-1991). Da geografia da região em análise fica a ideia de uma paisagem
diversificada, mas estruturalmente coesa.
Neste contexto Braga destaca-se pela singularidade dos atributos que decorrem da sua condição
histórica. As circunstâncias excecionais que desde cedo favoreceram a territorialização do
povoamento, a continuidade dos processos de ocupação, reforçados pela permanência do estatuto
de capitalidade da cidade e das ligações à história eclesiástica, imprimiram marcas e significados
que são ainda legíveis na paisagem. Em tempos de espacialidades incertas, a constatação sobre a
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condição histórica do território levou-nos a questionar sobre a pertinência de retomar ancoragens
que desde sempre ligaram a construção às circunstâncias geográficas e históricas dos lugares. O
desvincular das relações com a matriz geográfica, identificada como uma problemática central no
quadro das dinâmicas da transformação do espaço contemporâneo, justifica o enfoque desta
análise.
Dos dados coligidos no âmbito da nossa pesquisa sobre a experiência da territorialização do
povoamento no território polarizado pela cidade de Braga, entre os rios Cávado e Ave, procuramos,
no presente artigo, refletir em que medida o estudo das ‘permanências’ se pode constituir como um
procedimento útil na ativação de novas interpretações sobre a material operável dos lugares. Neste
caso esclarecendo em que medida a análise sobre a conformação do traçado da antiga via romana
(Via XIX) de ligação entre Bracara Augusta (Braga) e Lucus Augusti (Lugo) nos permitiu renovar
perspetivas sobre as oportunidades de intervir contemporaneamente, no quadro da rede viária micro
e capilar.
Da condição histórica do território
No enquadramento do debate sobre a definição das matrizes espaciais e temporais de análise do
território contemporâneo e no contexto das abordagens estratigráficas, a pesquisa de André Corboz
(1983) destaca-se com um contributo determinante.23 O autor dá conta do “palimpsesto territorial”
tomando como ponto de partida o desajuste da conceção dicotómica cidade-campo. Como resultado
de uma “metamorfose decisiva”, a superação da oposição rural-urbano ou a anulação das relações
de complementaridade entre eles vem impor um novo compromisso com a noção de território. Na
procura de um conceito mais ajustado à reestruturação das relações figura-fundo e ao
reconhecimento das dinâmicas do “triunfo da cidade”, a “cidade-território” surge, antes de mais,
como constatação da “conquista do território pela cidade” (Corboz, 2001, p.204).
Não obstante a fundamentação e ampla aceitação desta abordagem, outros posicionamentos
divergentes foram surgindo. As visões alternativas chegam por via do contributo das pesquisas da
paisagem, da arqueologia e da história, onde a imagem do palimpsesto, mais vocacionada para o
quadro do debate do território e das suas representações codificadas, tende a perder
operacionalidade, designadamente quando se pretende dar conta da condição evolutiva e fluída da
paisagem. Jean Marc Besse desenvolve considerações nesse sentido quando afirma que a imagem
vertical, sedimentar, que é sugerida, “não permite perceber o poder formativo das formas espaciais

23

Sobre o contributo de André Corboz destaca-se aqui a publicação “Le Territoire comme palimpseste”, 1983.
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estabelecidas no passado, formas que, embora aparentemente desaparecidas, continuam a orientar
‘horizontalmente’, por assim dizer, e a estruturar de modo quase inconsciente as paisagens
contemporâneas” (Besse, 2018, p.63). No campo disciplinar da história e da arqueologia é Raymond
Chevallier quem traz ao debate a ideia de palimpsesto, na publicação “Le paysage palimpseste de
l’histoire. Pour une archéologie du paysage” (1976). Uma ideia que é mais tarde questionada por
autores como Gérard Chouquer e Philippe Leveau. Philippe Leveau, no contexto dos estudos
arqueológicos sobre as dinâmicas da centuriação, considera que o palimpsesto, porque convoca a
imagem do pergaminho, transmite uma ideia sobre a superfície da terra como “uma pele morta que
foi estabilizada para permanecer.”24 Já Gérard Chouquer fala de uma ‘memória impressa no espaço’.
No enquadramento de um processo de “acumulação” necessariamente seletivo, o autor acrescenta
que, mais importante do que o vestígio arqueológico ou do que a reconstituição histórica, são as
dinâmicas de “transmissão” do antigo, ou seja, a ideia de “herança”. O processo de seleção assume
aqui um papel preponderante. Neste caso porque “o espaço contém não apenas os vestígios de
uma história (...), mas também e sobretudo uma memória” (Chouquer, 2007, p.39).
Com a questão centrada no problema da “intervenção inteligente”, Alain Léveillé propõe uma leitura
do território apoiada na observação das “permanências” e das “persistências”.25 No seu conjunto
estas noções supõem o reconhecimento de uma condição particular do território. O suporte territorial
é compreendido como resultado de uma estratificação dinâmica; um “estado temporário das coisas”,
onde cada fase do seu desenvolvimento se concretiza como uma transformação de um estado
anterior. A acumulação seletiva dos materiais, porque nos informa sobre a resistência de
determinados dispositivos, torna-se útil na identificação de um elenco ligado aos sistemas que
informaram a construção do território. Por outro lado, é uma operação que pressupõe um
conhecimento ligado à memória. No quadro das operações cognitivas que estruturam o projeto de
arquitetura, este procedimento parece-nos útil na operacionalização das respostas aos exercícios
de descrição e seleção que antecedem a intervenção.26

24 “Plus juste était la comparaison utilisée par F. Braudel: ‘La terre est, comme notre peau, condamnée à conserver la trace

des blessures anciennes.’“(Leveau, 2000, pp.581-582)
A permanência, definida como “o princípio que expõe o carácter invariável de um elemento, como a história de um
lugar”, refere-se, por exemplo, a “um edifício, uma parcela, um percurso, uma ruptura de declive”. Já a persistência,
relacionada com a “ideia de alteração/conservação, como os elementos do tecido que são substituídos por outros, mas
que mantém a mesma posição no terreno”, pode ser, por exemplo, “uma linha de parcelamento (...) um edifício construído
sobre as fundações de um outro.” (Léveillé, 1988)
26 “Le thème de la memóire en architecture – de l’architecture comme instrument de mémoire ou de la mémoire comme
matière, comme dimension d’architecture – est un topos, un lieu commum particulièrement vivace du débat sur la
25

construction et l’aménagement. S’il faut y pénétrer aujourd’hui, c’est parce que la condition suburbaine invite
à donner à cette question un autre relief et une plus grande profondeur.” (Marot, 2010, pp.12-13)
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Não cabendo aqui o desenvolvimento de considerações sobre a contextualização da emergência da
consciência espacial transdisciplinar com o fenómeno do spatial turn, onde o pensamento espacial,
histórico e social se tende a aproximar, destacamos algumas das reflexões relevadas no
enquadramento da nossa pesquisa sobre as matrizes espaciais e temporais de análise. Desde logo
interessou-nos a pesquisa de Edward W. Soja sobre o ressurgimento do interesse no espaço, desde
os primeiros indícios nas obras de Henri Lefebvre e Michel Focault. O autor encetou algumas
perspetivas sobre o contributo das reflexões de Henri Lefebvre e Manuel Castells. Autores que, em
moldes distintos, reconheceram a importância formadora da espacialidade. Lefebvre, a partir do
postulado de três espaços: o espaço físico, o espaço mental e o espaço social; Castells a partir da
ideia do “espaço como um produto material que emerge dialeticamente da interação entre a cultura
e a natureza” (Soja, 1993, p.106). Não sendo nosso objetivo discutir o entendimento preconizado
pelo autor a propósito das “dialéticas” introduzidas por estas pesquisas, interessou-nos a noção de
espacialidade que Soja elencou à conceção do urbano que contrapôs estas duas abordagens. A
amplitude do contributo destas pesquisas para a reestruturação do entendimento do espaço não
nos permite o aprofundamento deste debate. Focaremos, no entanto, as aproximações que se
estabeleceram com a abordagem metodológica do ETH Studio Basel.
Foi no eixo do pensamento de Henri Lefebvre que o grupo de pesquisa fundado em 1999 pelos
arquitetos Roger Diener, Jacques Herzog, Marcel Meili e Pierre de Meuron, derivou algumas das
suas reflexões mais interessantes. A “urbanização total da sociedade” marcou o ponto de partida
epistemológico da análise que desenvolveram a respeito da topografia urbana da Suíça e o
enquadramento da reflexão onde procuraram demonstrar empiricamente a obsolescência da
tradicional distinção entre cidade e campo representando, pela primeira vez, a urbanização completa
do território (Diener et al, 2005). A aproximação que estabelecem com o eixo de pensamento de
André Corboz é evidente no enfoque que colocam na noção do território como “um produto de
processos de apropriação” (Schmid, 2016, p.35). Não obstante, fazem questão de sublinhar que o
conceito de ville-territoire (Corboz), à semelhança de outros conceitos como o Zwischenstadt
(Sieverts), the100 mile city (Sudjic) e postmetropolis (Soja), assenta ainda num entendimento da
urbanização como “um fenómeno espacialmente confinado” e que “um vasto campo de áreas ‘não
urbanas’ se estende para além dos territórios urbanos - um campo que geralmente não é mais
iluminado pela análise” (Schmid, 2016, p.36). As divergências relacionam-se, portanto, com a
dimensão interpretativa da espacialidade. É neste ponto que os autores propõem uma importante
mudança de perspetiva. A sua abordagem não se constrói a partir da observação do centro urbano
ou da dissipação das formas compactas da cidade no quadro de uma configuração regional, mas a
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partir da seleção de um segmento do território de onde passam a analisar as implicações nos
processos de urbanização (Schmid, 2016, p.37).
Esta ideia constituiu-se para nós como uma referência fundamental, com a qual estabelecemos
importantes pontos de convergência ao nível do enquadramento teórico e metodológico. A nossa
pesquisa individualizou-se no compromisso que assumiu com a noção de paisagem; na mobilização
de uma tradição de reflexão e de projeto ligada ao contributo da paisagem (Marot, 2010; Labastida,
2013). Entradas que no caso do ETH Studio Basel, mais orientadas para a compreensão do
fenómeno urbano e dos processos da urbanização, se constituíram a partir da noção de território.
No entanto encontramos aí importantes argumentos que nos levaram a refletir sobre a possibilidade
de operar metodologicamente a partir das noções de ‘palimpsesto’ e ‘simultaneidade’; a partir do
estreitamento entre ‘sucessão temporal’ e ‘simultaneidade espacial’. Neste caso como
concretização de uma hermenêutica espacial a partir da qual se torna possível desconstruir e
recompor a narrativa histórica. É neste sentido que reconhecemos a pertinência de encetar um
debate sobre a incorporação da leitura geográfica na metodologia do projeto de arquitetura. É nesta
perspetiva que nos situamos e através da qual nos propomos contribuir para esclarecer em que
medida a narrativa histórica se pode constituir como algo mais do que como uma ferramenta de
pesquisa; como uma etapa do projeto.

A importância estrutural do traçado da antiga via romana de ligação a Lucus Augusti
No espectro da condição evolutiva da paisagem, a análise sobre a experiência da territorialização
do povoamento no caso de Braga, apoiada na definição de agrupamentos crono-culturais
específicos, permitiu-nos identificar determinadas estruturas como elementos de ordem,
condensadores de relações espaciais e temporais, de grande perenidade na organização da
paisagem. No quadro da observação do território envolvente a Bracara Augusta, a hipótese que
nos chega da pesquisa arqueológica sobre a contemporaneidade entre a fundação da urbs e a
centuriação do ager, reforçada pela concordância da articulação entre os eixos base da estruturação
do espaço urbano, o kardo e o decumanus, e a matriz ortogonal que constituiu o actus como módulo
base da estruturação do espaço rural, permitiu-nos reconsiderar e abrir perspetivas nesse
sentido.27 A análise sobre os processos da materialização do parcelamento, em continuidade com
A alteração do sistema de exploração dos recursos dos povoados fortificados para modelos tipicamente romanos terá
implicado com a estruturação de um espaço rural apoiado num procedimento de limitatio. No quadro da investigação sobre
o povoamento romano na fachada ocidental do Conventus Bracarensis, Helena Carvalho recuperou um cadastro romano
em torno de Bracara Augusta, a partir do achado de elementos delimitadores, segundo uma hipótese de
contemporaneidade entre a fundação da cidade e o parcelamento do espaço rural. Os alinhamentos mais significativos

27
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as principais vias, permitiu-nos constatar sobre o seu papel mediador enquanto referentes formais
da implantação dos principais assentamentos de vocação romana. No enquadramento da nossa
pesquisa o contraste morfológico entre a rede centrífuga, de base radial associada às grandes vias
que organizavam o cursus publicus, e a rede centrípeta, de base ortogonal associada aos caminhos
rurais que estruturavam as centuriae, tornou-se matéria preponderante de investigação (Figura 1).
Documentada como um dos traçados mais antigos do conventus bracaraugustanus, a Via XIX, de
ligação Lucus Augusti destacou-se, neste contexto, pela relação com os vestígios melhor
preservados, como é o caso dos sítios de S. Martinho de Dume e S. Frutuoso de Montélios.28 A
observação do conjunto dos dados coligidos em cartografia levou-nos a intuir sobre a hipótese desta
via se ter constituído como uma espécie de espinha dorsal na organização do território romanizado.
Na ótica da manutenção da importância do cursus publicus, este eixo destacou-se pela relação com
as unidades mais significativas do povoamento em período de domínio suevo-visigótico.
Conformando um importante alinhamento em direção à Sé, relevou-se o seu papel na articulação
com o que viria a ser o novo centro morfológico, cívico e religioso na Idade Média. Na mediação
com este traçado circunscreveram-se territórios e fixaram-se limites administrativos. No decurso do
período medievo consolidou-se a sua importância no contexto do reforço das ligações norte-sul, na
função de caminho de peregrinação a Santiago de Compostela. Na sua condição de canal de
circulação natural, perfeitamente adaptado à estrutura geomorfológica da região, este eixo fixou um
alinhamento cadastral que é, também, um alinhamento tectónico, memória do ‘tempo geológico’
(Figura 2). Um alinhamento que podemos compreender, agora, de um modo menos circunstancial.29

indiciaram sobre uma organização em centúrias de 20x20 actus (710 x 710 metros), de acordo com uma malha ortogonal
orientada a 16º NNO, apoiada nos eixos estruturadores do espaço urbano (Carvalho, 2008).
28 Sítios onde se edificaram dois dos mais importantes mosteiros do Noroeste Peninsular. No século VI, o mosteiro de
Dume, por ordem do bispo São Martinho e, no século VII, o mosteiro de São Salvador de Montélios, por iniciativa do bispo
S. Frutuoso (Fontes et al, 2010).
29 A questão sobre a importância estrutural da Via XIX nas imediações de Braga encontra-se desenvolvida na publicação:
Brito, S., Pinto da Silva, M., Carvalho, H., e Labastida, M. (no prelo). “Thinking architectural intervention within a process
of geographical significance. The roman road to Lucus Augusti nearby Braga.”
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Figura 1. Organização do território romanizado nas imediações de Bracara Augusta.
Cartografia elaborada pelo autor a partir dos dados arqueológicos coligidos da pesquisa de Helena Carvalho (Carvalho,
2008).

Figura 2. Secção longitudinal traçada pelo eixo definido pela antiga Via XIX.

Conformações e oportunidades da rede viária micro e capilar
A génese da conformação do traçado da antiga Via XIX como eixo territorial, como canal de
circulação natural, permitiu-nos aferir sobre o seu potencial de continuidade. O papel regulador que
a via assumiu no decurso da vertebração do povoamento relativo aos períodos analisados, no
contexto das dinâmicas de ‘interação’ entre espaço urbano e rural, permitiu-nos compreender sobre
uma determinada vocação, como elemento articulador entre espaços com naturezas distintas. Estes
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são os atributos que, no quadro do debate sobre a intervenção no território contemporâneo, nos
levaram a refletir sobre as oportunidades de operar a partir da ideia de ‘eixo’ (da condição centrífuga
do território) e da ideia de ‘rede’ (da condição centrípeta do território.)
No território da urbanização extensiva a importância estrutural da rede viária é evidente. No caso de
Braga é muito impressiva a observação da cartografia pelo impacto da profusão desta rede. A rede
macro é conformada por um conjunto de vias de ligação interurbana, que o remetem para outra
escala, devido às relações promovidas e potenciadas com os territórios de proximidade. Estas vias
vieram sobrepor-se à rede viária meso e micro, isto é, aos traçados com ‘lógicas urbanas’,
interrompendo-os, muitas vezes, e desintegrando-as. Constituindo canais rápidos de ligação,
reforçam a importância dos nós de interceção, com a rede viária Meso (Corais, 2016, p.337). A rede
viária meso corresponde, na sua maioria, a antigas estradas nacionais que embora possibilitando
uma relativa fluidez viária e assumindo um carácter de ligação distante, apresentam em alguns
troços uma certa concentração de edificações urbanas, fomentando a consolidação dos tecidos
compostos pelas formações lineares. Definindo uma estrutura radial a partir do núcleo central de
Braga, afirmam a sua centralidade (Corais, 2016, p.337). A rede micro e capilar é uma rede
anacrónica que vai sendo sobretudo objeto de intervenções pontuais, individualizadas,
essencialmente no contexto de operações de loteamento (Corais, 2016, p.338). Pautadas por regras
formais demasiado abstratas e condicionadas por regulamentos genéricos, estas intervenções vão
progressivamente obliterando a identidade formal e geográfica dos lugares (Silva, 2009). Cortes,
somatórios descontínuos e pouco hierarquizados vão anulando especificidades, continuidades e
conexões entre os diversos elementos da paisagem.
No quadro da observação do território contemporâneo a obliteração do traçado da antiga Via XIX é
evidente. Espartilhado em categorizações viárias distintas, este filamento conforma-se como um
somatório de fragmentos, de elementos combinatórios desarticulados, com repertórios
programáticos praticamente reduzidos à habitação. Neste caso destaca-se a diversidade de
tipologias, onde se que acumulam soluções desiguais, em densidades pontualmente muito
variáveis. Desde construções devolutas, antigas casas de quinta, habitação em sistema de
autoconstrução, moradia unifamiliar em lote próprio. Capilaridades que se desdobram em
loteamentos, parcelas agrícolas parcial ou totalmente abandonadas. Os constrangimentos com que
nos deparamos prendem-se, sobretudo, com as dificuldades de compreender e operar a partir de
uma condição urbana que é pouco inteligível.
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Operar a partir do carácter centrífugo do território
Do ponto de vista geomorfológico o traçado da antiga Via XIX decalca um alinhamento bem definido
entre a linha de festo que articula com o núcleo urbano, e o talvegue do rio Cávado. Entre estes dois
pontos, o traçado desenvolve-se numa extensão de cerca de 6.5km. Nas imediações do núcleo
urbano, a condição do declive remete-nos para as valências de operar a partir das relações com a
geografia física. Do interesse do ‘corte urbano’ e das pesquisas fundadoras de Patrick Geddes, na
convergência com a reflexão de Juan Luis Rivas, designadamente com o seu conceito de calle
ciudad, encontramos os instrumentos de observação que nos permitiram progredir nesta pesquisa.30
Mais do que a estrutura física do traçado, interessou-nos o seu potencial de legibilidade e a utilidade
do seu posicionamento territorial; os atributos da secção, na sua relação com a geomorfologia, e o
sentido da sua direção radial.31
Neste contexto inferimos sobre a oportunidade de operar a partir do reforço da legibilidade de uma
‘estrutura relacional’, segundo um princípio de interligação entre a Via XIX como eixo territorial, um
eixo estrutural urbano (definido pela Rua do Souto-rua D. Diogo de Sousa) e um eixo natural,
conformado pelo talvegue do rio Cávado (Figura 3). Ou seja, clarificando um sistema vertebrador à
escala territorial, que retoma a vocação articuladora de um eixo estruturador da paisagem e a sua
circunstância territorial para ligar urbanidades distintas.

Da pesquisa de P. Geddes interessou-nos particularmente o conceito da valley section, enquanto ferramenta de
representação e análise que nos pode informar sobre a possibilidade de operar a partir da ideia de corte (Geddes,1960).
Da pesquisa de Juan Luis Rivas retomamos o conceito de calle ciudad, enquanto instrumento de observação que nos
pode orientar sobre a possibilidade de operar a partir da identificação de um eixo relevante/estruturador (Rivas, 2015).
31 A condição de canal de circulação natural remete aqui para a imagem do anfiteatro minhoto, aberto ao mar, que O.
Ribeiro difundiu na sua interpretação sobre as características do relevo e do sistema de drenagem dos principais rios da
região. Uma condição que se afigurou aqui como uma oportunidade para contribuir à conformação de um eixo territorial
que, numa ótica de relação com a ‘escala de apropriação do território’, se pode concretizar como um arruamento propenso
à deslocação pedonal na ligação entre o núcleo urbano ao rio Cávado.
30
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Figura 3. Relação entre o traçado da antiga Via XIX, o eixo definido pela Rua do Souto-rua D. Diogo de e o rio Cávado.
A ponteado a estrutura do sistema de caminhos antigos recuperados no âmbito da nossa pesquisa. Cartografia
elaborada pelo autor.

Operar a partir do carácter centrípeto do território
Na aproximação ao território em análise as principais vias estruturantes, associadas à EN201 e
EN101 e, entre elas, a Variante à EN101, destacam-se pelo seu posicionamento territorial. Entre
a EN201 e a Variante, o traçado da antiga Via XIX perde legibilidade, identificando-se, sobretudo,
na função que assume como Caminho de Santiago. No reforço da perspetiva sobre a importância
da reposição da continuidade do eixo, as oportunidades prendem-se, aqui, com a possibilidade
de intervir a partir da confrontação entre três elementos com valências muito distintas. Desde
logo, clarificando escalas e (re)pensando as especificidades dos elementos constituintes de cada
sistema. No caso da antiga via romana, pela vocação estruturante que reconhecemos desde a
génese da sua conformação em articulação com as dinâmicas do parcelamento do espaço rural,
sublinha-se, desde logo, as valências de se (re)pensarem as dinâmicas de conexão ancoradas
às continuidades territoriais mais exíguas. A este respeito referimos, sobretudo, a oportunidade de
se estabelecerem articulações com os ‘caminhos vicinais’ e os ‘caminhos de água’. Neste caso,
pequenas linhas de água, canais de irrigação e drenagem, afins à estrutura do parcelamento. No
fundo, trata-se de fixar relações de continuidade formal, que se possam constituir como alternativas
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ao mapa de acessibilidades que se foi reconfigurando nas intervenções mais recentes.
Continuidades capazes de gerar novas urbanidades alicerçadas em relações de complementaridade
entre ‘porosidade’ e ‘efeito-túnel’.
Neste enquadramento a possibilidade de repensar o sistema dos caminhos antigos, pode constituirse como um procedimento útil na ativação de relações capazes de contextualizar determinados
edifícios ou lugares especiais.32 A importância das relações visuais torna-se aqui evidente.
Relacionar visualmente determinados elementos profundamente imbuídos de significado, pode
contribuir para ligar-nos à ‘identidade do lugar’ (Figura 4).

Figura 4. Relação visuais a partir do traçado da antiga Via XIX sobre os sítios de S. Frutuoso de

Montélios e S. Martinho de Tibães.

Considerações finais
Na extensão territorial polarizada pela cidade de Braga, circunscrevemos um objeto de estudo que
se revelou muito ajustado ao desenvolvimento de um exercício exploratório de uma hermenêutica
onde o método de estudo se alicerçou na construção de convergências entre as perspetivas espacial
e histórica. Mais do que acrescentar novos dados, a nossa pesquisa pautou-se pela preocupação
de (re)equacionar matrizes espaciais e temporais de análise mais vocacionadas para a intervenção.
Neste contexto o estudo das ‘permanências’ constituiu-se como um procedimento útil na renovação
de entendimentos sobre a matéria operável dos lugares. O reconhecimento da ‘temporalidade da
paisagem’ (Ingold, 2003), apoiado na análise de agrupamentos crono-culturais específicos, revelouse um processo operativo, com valências distintas das análises de vocação estratigráfica apoiadas
em leituras sucessivas. Mais distante da ideia da reconstituição histórica e próximo da ideia de

Maria Manuel Oliveira e Teresa Cunha Ferreira desenvolveram algumas considerações neste sentido no âmbito da elaboração do projeto da reabilitação
do Convento de S. Francisco. (Oliveira et al, 2016)
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“transmissão” e de “herança”, este procedimento permitiu-nos destacar elementos, clarificar
relações e situar os grandes fenómenos que marcaram a evolução desta paisagem.
No quadro da nossa pesquisa, pensar sobre as possibilidades e as oportunidades do que existe
para intervir contemporaneamente, impôs dar conta das dinâmicas de construção de uma
determinada ‘ideia de territorialidade’. Mais do que a especulação sobre ‘urbanidades possíveis’ ou
sobre o que deveria ser a urbanização no espaço contemporâneo, interessou-nos identificar
relações espaciais precisas, vinculadas à formalização de uma ideia que o projeto pode explorar e
estimular. Relações com a matriz geográfica do território que, enunciadas com vista à
fundamentação sobre as oportunidades de operar a partir do estudo das permanências, nos podem
ajudar a informar a intervenção. Da matéria de reflexão que constituímos a Via XIX destacou-se pela
oportunidade de recuperar relações de continuidade formal. Mais do que a constatação sobre a
relevância cultural ou histórica, o estudo das permanências permitiu-nos aferir sobre determinadas
competências que podem interessar à intervenção. A condição do território contemporâneo, no seu
potencial de total urbanidade, torna evidente a importância de intervir no reforço destas relações; de
(re)estabelecer conexões que nos permitam recuperar uma determinada experiência de fruição do
espaço mais ajustada à predisposição narrativa da paisagem.
O modo como atualmente pensamos a rede centrípeta, não obstante alguns reconhecimentos,
não equaciona devidamente a sua importância enquanto sistema de composição persistente.
Neste caso enquanto sistema que pode contribuir não só para a questão da ‘acessibilidade’ do
território, mas também para a sua ‘legibilidade’. Mais do que a condição do disperso, é a condição
do centrípeto que melhor caracteriza a especificidade do território polarizado pela cidade de
Braga. Na aproximação da escala das observações esta perspetiva torna-se bastante clara, do
mesmo modo que se adensa quando começamos a compreender o território devidamente
informados pelas especificidades da sua condição geográfica. O conhecimento sobre os
procedimentos da centuriação permitiu-nos, neste caso, constatar sobre a génese de um fenómeno
que é muito expressivo na condição contemporânea deste território. Uma vocação que nos
propomos (re)equacionar contemporaneamente a partir do conceito de mediação. Um conceito que
no quadro da nossa pesquisa surge elencado a uma determinada ‘ideia de territorialidade’ que em
nosso entender interessa recuperar pela predisposição de uma ordem que consideramos capaz de
interferir na condição de extensividade, descontinuidade e fragmentação do território
contemporâneo.
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O presente artigo apresenta parte dos resultados da investigação desenvolvida no âmbito do projeto
de doutoramento “Estruturas da desordem. Formas do território da urbanização de baixa densidade
entre Braga e Barcelos.”, financiado por fundos nacionais através da FCT –Fundação para a Ciência
e a Tecnologia, I.P. (SFRH/BD/131036/2017).
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Introdução
Em 2014 a cidade de Natal (Rio Grande do Norte/Brasil) hospedou a Copa do Mundo, o que exigiu
uma série de intervenções em partes da zona urbana e metropolitana cujo foco estava em torno da
conclusão da Arena das Dunas – no bairro de Lagoa Nova (Nascimento 2019) – e do novo aeroporto
de São Gonçalo do Amarante (S.G.A.), localizado a cerca de 26 km dali. O equipamento encontrase em zona expandida de S.G.A., próxima à zona norte de Natal, região adensada cujo crescimento
se deu a partir das década de 1970 em decorrência de conjuntos habitacionais populares e do setor
industrial no município de Extremoz, territórios conectados por eixos de ligação estaduais e federais.
Desde os anos 2000, áreas semi-rurais de S.G.A têm sido subdivididas e ocupadas por
empreendimentos habitacionais (Campos 2015), em função do contexto especulativo gerado pela
construção do aeroporto, sinalizado desde os anos de 1990 pelos governos estadual e federal
(Tinôco 2008). A confirmação da cidade enquanto sede da copa de 2014 acelerou a sua construção
e inseriu o entorno numa intensa dinâmica imobiliária local (Lima 2018 e Silva 2014) associada à
inserção de adicional infraestrutura viária.
Como as dinâmicas imobiliárias são expressões da circulação do capital urbano, importa, nas
cidades, o potencial de acessibilidade relativo à articulação das localizações (Abramo 2001 e 2007).
Conforme Villaça (2001), um território atrativo para circulação e fixação humana precisa ser antes
de tudo acessível. Nesse processo o solo urbano torna-se um produto negociável por conter
localizações privilegiadas em face das vantagens a serem alcançadas. Setores expandidos de
S.G.A., por exemplo, receberam novas vias anexadas a eixos consolidados que atualmente
perfazem um anel de intenso movimento na região metropolitana, costurando o município a Natal,
Macaíba e Extremoz, ao longo do qual acontecem aglomerados populacionais ora amalgamados,
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ora dispersos (Nascimento 2019 e Campos 2015), mas que contêm dinâmicas de valorização
particulares.
Apesar de a acessibilidade ser um produto direto da configuração espacial, seus níveis podem sofrer
alterações pela interveniência dos equipamentos urbanos. A relação entre atratores e configuração
espacial é um poderoso fator potencial de fluxos (Hillier 1996 e Penn 2001) podendo modificar
padrões configuracionais que por sua vez interferem nos níveis de acessibilidade (e de movimento).
Assim, questiona-se: como tem se dado a dinâmica de precificação nesse território considerando o
poder da acessibilidade e da emergência de um grande atrator urbano em S.G.A.?
Nesse artigo, para compreender a relação acessibilidade x preço utilizou-se a Lógica Social do
Espaço (LSE), teoria que aproxima forma urbana e sociedade incluindo interfaces com fenômenos
socioeconómicos, a exemplo da valorização espacial (Hillier e Hanson 1984, Kahraman et al. 2015
e Law et al. 2015). Na LSE a acessibilidade topológica (não dimensional) é propriedade fundamental
da configuração espacial que é considerada geradora primária do movimento potencial,
independentemente da presença de atratores. Entretanto, a presença de um atrator do porte de um
aeroporto, ao exigir nova configuração espacial, gerou outras relações espaciais impactantes na
valorização espacial, cuja resposta se deu através da precificação. Dados numéricos expressivos
da acessibilidade da malha viária resultaram do emprego da Análise Sintática do Espaço (ASE)
através de medidas quantitativas denominadas valores de integração e de escolha (choice), que
indicam o movimento “para” (to-movement) e “entre” (through- movement) lugares, respectivamente
(Hillier et al. 2012)33 À análise configuracional foram acrescentados dados resultantes de pesquisa
cartorial de preços de lotes em escrituras de compra e venda, com foco em quatro loteamentos da
área de expansão de S.G.A. Apesar dos dados apontarem para um processo gradual geral de
elevação de preços, os resultados permitem aprofundamentos quanto à dinâmica de cada caso,
uma vez que o local encontra-se em permanente expansão na estrutura espacial urbana, o que
interfere na acessibilidade viária afetando, portanto, a recomposição de preços.
Nexos entre Lógica Social do Espaço (LSE), estrutura espacial, grandes atratores e
precificação urbana

Bases conceituais e cálculos matemáticos dessas medidas estão descritos nos textos seminais sobre
Análise Sintática do Espaço (Hillier e Hanson, 1984; Hillier 1996; Hanson, 1998), em manuais (i.e., Al_Sayed,
Turber, Hillier, Iida, Penn, 2014), tutoriais e publicações de naturezas diversas disponíveis na web, como o
recente e-book Introduction to Space Syntax in Urban Studies, por Akkelies van Nes e Claudia Yamu, (2021).!

%%!
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A LSE34 ao articular espaço e sociedade (Hillier e Hanson 1984), tem como premissa que a
configuração/forma espacial dá respostas às ações humanas. Estas ações devolvem ao espaço
padrões formais – associados a fenômenos culturais, sociais e econômicos – resultantes do modo
como barreiras (cheios) e permeabilidades (vazios) se articulam e geram níveis desiguais de
acessibilidade que, por sua vez, impulsionam níveis variáveis de movimento. A acessibilidade
orienta e hierarquiza fluxos que somados aos atratores/magnetos oportuniza encontros, influencia
padrões de apropriações, atividades humanas e funções urbanas específicas (Medeiros e Trigueiro
2007, Carvalho e Trigueiro 2007, Medeiros e Holanda 2007).

Durkheim (1982) e Simmel (2013) concordam que é no espaço - e na articulação entre suas partes
- que ocorre o encadeamento entre fenômenos humanos para firmar sistemas de solidariedade,
expressos em padrões de diversidade e aglomeração que ocorrem na organização estrutural
espacial. Santos (2006) argumenta que o espaço em sua configuração per si é palco das práticas
humanas que produzem fenômenos sociais facilitados por fluxos resultantes do conjunto articulado
entre objetos e ações. Reafirmam-se, então, algumas convergências de ideias: objetos, ações e
fluxos dizem respeito às barreiras (objetos, cheios), permeabilidades (suporte para as ações, vazios)
e acessibilidade (geratriz dos fluxos). Esse tripé é capaz de gerar padrões de encontros e copresença35 (Holanda 2002) praticados pelos grupos humanos e produzindo formas espaciais
específicas.
Percebem-se cruzamentos interpretativos entre a LSE e os estudos de Abramo (2007), porque
ambos valorizam os potenciais de circulação como fatores fenomenológicos sociais. Hillier e Hanson
(1984) estão interessados na acessibilidade como propriedade das configurações urbanas,
atribuindo à forma de organização espacial o protagonismo para a realização de ações humanas
que dependem dos fluxos resultantes, e podem independer da presença de atratores. Numa visão
heterodoxa, Abramo associa à configuração e acessibilidade, outras variáveis capazes de engendrar
interesses levados em conta pelos agentes imobiliários quanto a demandas passíveis de pagar por
determinadas satisfações de entorno, que podem ser motivadas pela presença de atratores
construídos e/ou naturais, acarretando em vantagens locacionais computados no preço. Para
Abramo os preços obedecem a um elenco de critérios de utilidade espacial que despertam o
A Lógica Social do Espaço deu bases para o desenvolvimento da Análise Sintática do Espaço (ASE), que
surgiu na década de 1970 e persegue três objetivos: (1) a construção de um modelo conceitual sobre padrões
espaciais e sociais; (2) a elucidação do método em si e (3) a análise de como os diferentes modos de interação
social se materializam na forma espacial (Hillier e Hanson 1984, 01-25).!
%'!Sistema de probabilidades de encontros realizados através do uso e atividades no espaço (Holanda 2002).!
%&!
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interesse dessas demandas. Neste artigo a utilidade em questão é a localização, atrelada às
facilidades de ir, de vir, e de movimentação entre os espaços de interesse de quem adquire um
imóvel situado em área de influência de um polo atrator de viagem. Portanto, o preço, ao se
distanciar do processo produtivo, pode ser reajustado ou recomposto em função da vantagens de
localização imobiliária. Compra-se, na verdade, a localização e não o imóvel (Harvey 182 e 2005,
Queiroz 2012 e Botelho 2015, 06).
Em se tratando dos países em desenvolvimento, Nobre (2017) argumenta que os impactos dos
projetos urbanos, sobretudo de megaeventos, são vistos como grandes oportunidades de
lucratividade por parte das camadas sociais detentoras de terra, e por agentes imobiliários, pois os
investimentos em infraestrutura são direcionados para dois tipos de áreas: as sujeitas à
refuncionalização (substituição de usos) e aquelas com potencial de expansão, garantindo a fixação
e o fluxo de capitais nos diferentes setores das zonas urbanas com diferenciais de vantagem quanto
à acessibilidade e localização.
Em S.G.A. o fenômeno tem acontecido próximo a importantes eixos rodoviários em territórios de
dinâmicas imobiliárias mais locais que parecem beneficiar diretamente proprietários fundiários,
empresas imobiliárias ou intermediários financeiros que praticam a especulação. No próximo item
será discutido como o instrumental da Análise Sintática do Espaço é útil para a análise desse
fenômeno.

Análise Sintática do Espaço (ASE) – métodos, aplicações e análise do caso de São Gonçalo
do Amarante.
A Análise Sintática do Espaço (ASE) ou Sintaxe do Espaço (SE) instrumentaliza o lastro teórico da
teoria da Lógica Social do Espaço (LSE) para auxiliar no entendimento da premissa da forma
atuante, ou de como a estrutura do espaço pode influenciar nas relações sociais (Hillier e Hanson
1984 e Hillier 1996). O instrumental analítico da SE que, como se disse em nota de rodapé (1) deste
escrito, está extensivamente exposto em publicações específicas, consiste em procedimentos de
representação e quantificação, cujos produtos possibilitam ler, gráfica e numericamente,
propriedades de acessibilidade e visibilidade, associáveis ao potencial de movimento, encontro,
esquivança, usos do espaço.
Na representação linear de assentamentos urbanos (um dos instrumentos de representação da SE,
aqui empregado), eixos representam o deslocamento humano por vias, acessos ou espaços
abertos. Representa-se uma estrutura espacial (como a trama viária da Figura 1), pelo menor
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número das mais longas linhas que podem ser inseridas nos vazios (ou permeabilidades, ou
espaços abertos) até encontrarem um obstáculo (cheios ou barreiras). Na imagem da direita, cada
eixo está identificado por um número que servirá como identificação para o cálculo de matrizes de
conexões e demais medidas expressivas de acessibilidade (Hillier e Hanson, 1984 e Jiang, 2009).
Calculadas as matrizes, têm-se mapas axiais ou mapas de segmentos – procedimento de
representação mais recente que resulta da quebra de eixos do mapa axial em cada ponto de
interseção com outros eixos, o que permite examinar variações de acessibilidade em uma mesma
via. Valores numéricos são traduzidos em escala cromática – cores quentes (valores altos) para frias
(valores baixos) – para facilitar a leitura da hierarquia de acessibilidade (Hillier, et al 1993, Hillier
2008 e Hillier et al. 2012).

Figura 1. Assentamento com eixos numerados (acima) e mapas axial e de segmentos (abaixo). Fonte: Jiang
2009 apud Donegan 2015 e Castro 2016.

Dentre as medidas resultantes dos procedimentos de representação e quantificação a integração e
choice (escolha)36 tem sido as mais empregadas para investigar variações de padrões de
acessibilidade (Hillier, Yang, Turner 2012, Hillier et all 1993, 119). A integração é o grau médio de
dificuldade ou facilidade de se alcançar todas as partes componentes do todo espacial –
Hillier, Yang, Turner (2012) se referem a escolha como noção de atravessamento, intermediação –
Betweenness.!

%(!
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assemelhando-se à apreensão do visitante sobre rotas mais acessíveis em um “movimento para” –
a partir de cada parte componente do sistema, podendo ser global (Rn)37 considerando-se todas as
mudanças de direção necessárias para se atingir as demais partes, ou local, calibrada para dar
conta de relações topológicas mais ou menos localizadas, considerando- se um raio de alcance ou
número limitado de mudanças de direção (R2, 3, 4...). O valor de choice, se refere a quantas vezes
se passa por cada parte do todo para se chegar às demais partes - apreensão do movimento “entre”
destinos através de rotas alternativas, tendo como referência todos os possíveis pares de origemdestino (Hillier, Yang, Turner 2012). A medida de choice pode ser calibrada para atingir determinado
número de segmentos ou distância delimitada por raios métricos (n, 400m, 800m, ... 3000m, etc)38
característicos da escala do pedestre e/ou do automóvel. Pode, ainda, ser calibrada para que sejam
ponderados os ângulos de interseção entre segmentos, ou Angular Segment Analysis (Análise
Angular de Segmentos – ASA), que consiste na ideia de que o movimento humano busca a linha
reta desconsiderando os desvios angulares suaves. Para viabilizar a comparação entre sistemas de
tamanhos diferentes foram criados algoritmos para normalizar as medidas de integração e choice,
referidas como Normalized Integration (NaIn) e Normalized Choice (NaCh), (conforme Hillier et al
(2012). (Figura 2).
Navarro-Amezqueta et al (2015) em estudo comparativo de 50 cidades, aplicando NaIn e NaCh,
destacam estruturas de frente (foreground), compostas por vias com medidas elevadas de
acessibilidade e maior alcance em funções globais, e estruturas de fundo (background), com vias
de acessibilidade mediana, menor alcance e funções mais locais, mas apresentando melhor
distribuição de fluxos e movimento.

Nomeia-se Integração HH-Rn (integração conforme Hillier e Hanson, considerado um raio contemplando “n” mudanças
de direção). Cada número associado ao raio (R) representa a quantidade de mudanças de direção para alcançar
determinado ponto no espaço.
38 Quanto maior o raio métrico mais o sistema é adaptado para o fluxo de veículos.!
%)!
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Figura 2. Feições das RMNatal em mapas de Integração Global HH-Rn em mapa axial (acima ao centro),
NaIn Global HH-Rn em mapa de segmentos (acima à direita), NaCh Global HH-Rn (abaixo ao centro) e
NaCh Local com Raio 1600 metros (abaixo direita). Fonte: Representação processada com base em
Donegan (2015).

Desyllas (1997) analisa transformações urbanas em Berlim (Alemanha) após a reunificação. Com a
queda do muro, os padrões globais de integração se modificaram atraindo um novo distrito no
sentido do Mitte e transformando a Alexanderplatz e o CBD (Central Business District) do oeste em
um território muito integrado a ponto de inflacionar valores de terra e aluguéis. Kahraman e Kubat
(2015), estudando a área central de Izmir (Turquia), percebem que a correlação entre variáveis
independentes – distância do mar, facilidades culturais e recreação, distância para espaços
pedestrianizados – e os elevados níveis de integração e escolha tiveram influência importante nos
valores do solo.
A implantação do Aeroporto de S.G.A. constava no Plano Estratégico de Desenvolvimento
Sustentável para a Região Metropolitana de Natal – Natal Metrópole 2020 (2007), encabeçado pelo
Governo Federal e INFRAERO (Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária) que, durante os
processos decisórios, resolveram por construí-lo em área de expansão, a cerca de 26 km do centro
ativo de Natal. O município é fortemente interligado a Natal (Figura 3), porém a região impactada
pelo aeroporto não apresentava potenciais de ocupação até então, apesar de acessível à Zona
Norte de Natal, área densamente povoada com a intensificação da produção de moradias
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populares39 e instalação um polo industrial nos anos 1970, próximo a rodovias federais e estaduais
(Campos 2015 e Clementino et al 2009).

Figura 3. Localização de S.G.A. na RMNatal, níveis de Integração funcional e manchas urbanas de Natal e
S.G.A. com principais referentes urbanos. Fonte: Campos (2015).
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Gon%C3%A7alo_do_Amarante_(Rio_Grande_do_Norte) e
elaboração própria sobre base do Google Earth.

Conforme Nascimento (2011) e Campos (2015) as COHABs (Cooperativas de Habitação Popular) e o INOCOOP
(Institutos de Orientação à Cooperativas Habitacionais) foram responsáveis por uma nova espacialização que definiu áreas
de menor e maior rendas no tecido urbano da RMNatal.

39

!
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Desde 2006 o governo estadual anunciava a implantação do novo terminal de passageiros e cargas,
associado a uma área destinada à dinamização do setor terciário (Tinôco 2008). Mesmo com a
lentidão das obras, percebeu-se a proliferação gradual de novos parcelamentos e construções para
moradia em setores com terra ainda barata, num claro movimento especulativo que atraiu demandas
interessadas em (1) adquirir terra e imóveis para investir, (2) aderir a programas de financiamento
imobiliário e (3) comprar lotes para a produção individual de moradias (Tinôco 2008 e Lima 2018).
Esse cenário é o pontapé para a análise da precificação desse artigo.
Em um primeiro momento analisou-se a inserção de S.G.A. em relação à formação de núcleos
acessíveis globalmente, considerando integração (NaIn) e choice (NaCh). Na área de expansão de
S.G.A. há elevados níveis de integração próximos ao aeroporto, acessos principais norte-sul e
loteamentos em processo de ocupação entre as rodovias RN160 e BR 406. Soma-se a isso o avanço
da ocupação nessas zonas mais acessíveis em direção à zona norte de Natal e zona de expansão
de S.G.A. fortalecidas por um anel de intenso atravessamento entre Natal, Macaíba e São Gonçalo
do Amarante, complementado pelo recente acesso sul entre BR 304 (Macaíba) e BR 406 (S.G.A).
As medidas de acessibilidade foram colacionadas a dados sobre preços, coletados nas escrituras
registradas a partir do ano de 200640, considerando 401 lotes em quatro loteamentos: Cidade da
Flores, Cidade das Flores II, Cidade das Rosas e Cidade das Rosas II (Figura 4).

&#!

A pesquisas forma realizadas no 1o Cartório de ofícios e Notas de São Gonçalo do Amarante.!
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Figura 4. Mapa do recorte analisado e representações de NaIn e NaCh da RMNatal em 2007e 2016 ainda
sem o acesso sul à esquerda (abaixo) e com acesso sul à direita(abaixo), respectivamente. Fonte:
processamento e representações fornecidas por Donegan (2015)

A medida de Integração (NaIn) refere-se à estrutura global (Rn) e a de choice (NaCh) a um raio de
6000 metros, ajuste que expõe hierarquias mais evidentes. Considerando NaIn global (Rn), em
todos os loteamentos, observa-se que não há uma predominância de localizações em vias de
integração máxima, e sim intermediárias e mínimas. Com relação ao potencial de atravessamento
nos loteamentos, percebem- se poucos eixos com elevados valores. Entretanto há uma
concentração de lotes mais comercializados próximos a enclaves delimitados por eixos internos de
elevada escolha (Figura 5).
Percebeu-se, no caso do Cidade das Flores, tendência de elevação de preços em lotes em torno de
200 m2 a partir de 2012, passando de R$ 30.000 para R$ 40.000 (Figura 5A), fato percebido pelas
crescentes médias, medianas e desvios padrões de preços. Observa-se ainda que há uma elevada
quantidade de lotes com preços mais baixos em vias mais reservadas (menores medidas de
integração e atravessamentos). Nesse loteamento então pode-se dizer que a precificação ocorre
tendenciosamente em áreas de elevadas acessibilidades.
Achados relativos à Cidade das Flores II, contradizem os da Cidade das Flores: lotes padrões em
torno de 200 m2 tem preços em queda a partir de 2012 (chegando até menos de R$ 20.000) fato
comprovado pelos desvios padrões e medianas (estas com tendência de queda de preço). Ou seja,
menos variações de valores e mais estabilidade de média indicam menor precificação (Figura 5B).
Apesar de haver no Cidade das Flores II alguns lotes mais caros em áreas mais reservadas, quanto
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mais distante de vias de elevadas integrações mais preços intermediários e menores predominam
(o Cidade das Flores II encontra-se atrás do Cidade das Flores).
Quanto ao loteamento Cidade das Rosas, pode-se constatar proporcionalidade entre preços e área
de terreno (lotes de 200m2). Entretanto, detecta-se que no intervalo entre 2012 e 2016 a margem
de preço entre R$ 20.000 e 40.000 passa para mais de R$ 40.000 em 2016, havendo portanto
precificação, muito provavelmente gerada pela proximidade da BR 406, a mais integrada com
acesso ao aeroporto e à zona norte de Natal e pelo seu potencial de atravessamento uma vez que
se situa entre outros loteamentos demais analisados (Figura 5C). Pode-se dizer que no Cidade das
Rosas, o saldo é de estabilidade entre preços mais altos e constantes (pouco variáveis) confirmando
a tendência de maiores quantidades de lotes com preços entre R$ 30.000 e 40.000 em eixos locais.
No Cidade das Rosas II verifica-se que, apesar das médias e medianas de preços se apresentarem
estáveis, o desvio padrão decresce. Isso significa que preços permanecem quase inalterados e que
há queda de variação de preços, chegando a cifras menores do que R$ 50.000 (Figura 5D). Não se
pode dizer, portanto, que tenha havido precificação nos lotes talvez por estarem na parte posterior
do Cidade das Rosas e distantes da BR 406, assim como o cidade das Flores II. Há enclaves com
preços intermediários e elevados (entre R$ 30.000 e 40.000 e acima de R$ 40.000) em setores que
apresentam conjuntos de eixos com medidas baixas de integração e escolha, porém isso não é
revelador de um processo de precificação em si.
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Figura 5. Integração (a) e Escolha (b) normalizados x precificação - Cidade das Flores, Cidade da Flores II, Cidade das
Rosas e Cidade das Rosas II. Fonte: Mapa de Segmentos processado sobre base cedida por Donegan (2015)
atualizada pelo autor e informações cartoriais (1o Ofício de Notas de S.G.A.).
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Sendo

assim

pode-se

pontuar

a

respeito

dos

quatro

loteamentos:

(1) A distância do eixo de maior integração entre os loteamentos, aeroporto e Natal (zona norte)
parece influenciar na precificação (casos do Cidade das Flores e Cidade das Rosas);
(2) Lotes padrões parecem estar ano a ano sujeitos à recomposição de preços. Loteamentos como
o Cidade das Flores e Cidade das Rosas apresentam uma lógica de predominância de lotes de
preços intermediários e baratos em vias menos atravessadas e integradas, ao passo que se
encontram preços mais elevados nos lotes localizados entre conjuntos de eixos com potencialmente
mais integrados e atravessados.
(3) Tendências de lotes de preços intermediários e menores estarem próximos de eixos menos
integrados e atravessados mostram o poder da relação entre localização e valorização e imobiliária;
Considerações
Neste artigo a precificação - sintoma do processo de valorização espacial - foi analisada como
produto entre configuração espacial, acessibilidade e grandes obras urbanas no período da
hospedagem da copa do mundo de 2014. Na RMNatal a introdução de novos marcos arquitetônicos
em área expandida de S.G.A (Aeroporto Internacional Aluízio Alves), associados a um conjunto de
intervenções viárias (acesso sul), impôs uma nova lógica de acessibilidade que magnetizou recentes
dinâmicas imobiliárias.
Considerando os quatro loteamentos percebeu-se que houve precificação em ao menos dois deles.
A localização dos mesmos também orientou padrões distintos de preços em face da acessibilidade.
Nos Cidade das Flores e Cidade da Rosas percebeu-se a predominância de lotes com preços se
elevando a partir de 2012 sobretudo em enclaves definidos por eixos de intenso atravessamento.
Em ambos os loteamentos, a proximidade da BR 406, representa fator importante no que diz respeito
ao aeroporto e à zona norte de Natal.
No Cidade das Flores II médias de preços e área tendem a decrescer e se estabilizarem entre 2014
e 2015, isto é, menos variações de preços e áreas são sintomáticas de menor precificação, o que
se relaciona à situação de localização menos privilegiada do loteamento. É o que aparentemente
explica o fato de o Cidade das Rosas II possuir preços estáveis ao longo de todo o período, com
tendência de diminuição de variações, não sendo possível confirmar precificação nesse loteamento
(parte posterior do Cidade das Rosas e distante da BR 406).

499

Em S.G.A. a precificação parece estar ainda em fase inicial mesmo que a acessibilidade tenha se
intensificado pelo conjunto de conexões novas entre aeroporto e RMNatal. Níveis elevados de
integração global prevalecem apenas próximos da BR 406, muito embora as rotas da
atravessamento internas ao loteamento sejam mais determinantes para a precificação. O aeroporto,
apesar de ser um atrator independente, exerce um protagonismo compartilhado com o espaço no
processo de valorização espacial. Sem ele talvez não houvesse conexões que viabilizassem o
incremento dos níveis de acessibilidade e preços nos loteamentos analisados. Entende-se portanto,
que esse estudo abre um procedente para a ampliação da interpretação sobre preço e
acessibilidade na RMNatal.
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Introdução
Nesta pesquisa o entendimento do espaço urbano envolve o estudo dos elementos da morfologia
urbana e a maneira como eles se relacionam e se distribuem no território. A topografia e outros
aspectos da paisagem auxiliam a leitura da dinâmica da ocupação do lugar.
A cidade de Petrópolis está situada no Estado do Rio de Janeiro, a 838 metros (22° 30′ 17″ S, 43°
10′ 56″ O), no alto da Serra da Estrela, parte da Serra do Mar. Dada sua localização, a cidade
apresenta clima tropical de altitude e, de acordo com a classificação de Köppen e Geiger (Peel et
al. 2007) é definido como clima de categoria Cfb – sendo este, um clima temperado úmido e com
um verão temperado. A região apresenta importantes índices de pluviosidade durante todo o ano,
atingindo uma média anual de 1929 mm. Ao associar essas características ao relevo local e à
existência de rios que atravessam toda a região, é possível divisar os desafios enfrentados na
implantação da cidade e de seu entorno.
Diferentemente do que ocorreu em grande parte das cidades brasileiras, Petrópolis foi planejada a
partir da ideação do Imperador D. Pedro II. Surge, portanto, como indica Taulois (2007), com
planejamento e projeto originais, frutos da parceria entre o mordomo imperial, Paulo Barbosa, e o
Major Júlio Frederico Köeler.
O projeto recebe o nome de “Povoação-Palácio de Petrópolis” e tem na publicação do Decreto
Imperial de número 155 as diretrizes de implantação e de ocupação da região. A implantação se dá
com mínimas alterações do terreno, ocupando vales e margens ao longo dos rios que cortam a
cidade. No projeto elaborado pelo Major Köeler, estão presentes alterações importantes em relação
ao estilo colonial português, podendo ser apontada a inversão da localização dos rios (Taulois 2007)
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que, saindo nos fundos das casas, passam para a parte da frente, integrando a paisagem com
calçadas arborizadas ao longo dos rios.
O plano urbanístico de 1856 apresenta as regiões definidas, já naquele momento, pelo Major Köeler,
com a reprodução das hierarquias presentes no próprio Palácio Imperial. Assim, os prazos variavam
em localização e dimensão, de acordo com a posição social dos futuros moradores (Morlei 2008) e
os interesses pessoais da Família Imperial. Schwarcz (1998) aponta que a vizinhança foi definida
de acordo com o que agradava ao Imperador. Surge então o Quarteirão Vila Imperial, seguido dos
prazos a ele adjacentes, os Quarteirões Coloniais, e mais afastados estão os prazos Periféricos.

(b)

(a)

Figura 1. Classificação das áreas definidas pelo Plano do Major Köeler na década de 1860 (a) e
localização da região do Caxambu e uso do solo (b)
Fonte: (a) Adaptado a partir de dados da Biblioteca do Museu Imperial – Petrópolis – RJ

Na imagem da Figura 1 é possível observar os Quateirões Coloniais, que receberam, muitas vezes,
os nomes das regiões de proveniência dos colonos. Muitos desses quarteirões permanecem com
os nomes até os dias de hoje, dentre eles: Bingen, Castelânea, Ingelheim, Mosela, Siméria, Renânia
(Rabaço 1982). No mapa nota-se, ainda, o Quateirão Suiço (Suisso à época) e os prazos periféricos
do Caxambu.
Schwarcz (1999) aponta que colonos alemães, franceses, suíços, açorianos e portugueses, entre
outros, atuaram na construção da cidade que, entretanto, contou também com o trabalho escravo,
sendo esses operários “alugados” da Fazenda de Santa Cruz, do Arsenal da Marinha e da Casa de
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Correção. A cidade observou um crescimento intenso com a introdução de indústrias caseiras,
capazes de atender à demanda local e, dentre elas, podem ser apontadas as fábricas de biscoitos
e de bebidas e serralherias. Fridman (2001) relata que, já no ano de 1845, a cidade possuía em seu
núcleo inicial 2318 imigrantes, e a chegada destes foi uma constante na localidade.
O crescimento das zonas urbanas e rurais trouxe novas ocupações e uma progressiva expansão
para regiões não indicadas no plano original da cidade. Assim, acompanhando os rios e vales e
ainda subindo os morros, a cidade avançou em todas as direções. O processo de industrialização
também avançou com particularidades, usualmente relacionadas a presença dos rios e das
estradas, como indústrias de papel e de tecidos. No plano do Major Köeler não havia a previsão de
um setor especificamente industrial, assim, as indústrias ocuparam diversos bairros, e novas
centralidades surgiram.
A pesquisa na cidade de Petrópolis, especificamente na região do Caxambu, pretende entender
como se deu sua ocupação, mapeando as subdivisões da região, definidas pelos moradores. Esse
mapeamento se dá através da observação das variações entre as sub-regiões relacionadas ao uso
do solo, ao gabarito das edificações, à pavimentação das vias e às características das caixas de
rua.

O Caxambu em Petrópolis
O Caxambu é uma região urbano-rural, localizada a sudeste do município de Petrópolis. Ela está
conectada diretamente ao Centro Histórico da cidade do município, através do Quarteirão Suíço,
tendo no seu outro extremo o Santa Isabel, que tem limite com o Parque Nacional da Serra dos
Órgão - PARNASO, remanescente importante da Mata Atlântica.
Essa expansão do Centro Histórico da cidade de Petrópolis, seu núcleo fundacional, em direção ao
Caxambu, deu-se em diversos momentos e acompanhou diferentes processos de ocupação. Uma
questão, entretanto, que parece recorrente é o fato de as populações do entorno buscarem meios
de permanecer nas proximidades do centro, local onde conseguiam transporte e acesso a trabalho
e comércio. Com a chegada dos primeiros colonos e a ocupação dos Quarteirões Coloniais,
aparentemente apenas a região mais baixa do Caxambu, o início do Quarteirão Suíço, foi ocupada.
Outros pulsos migratórios ou dinâmicas populacionais internas auxiliaram a expansão do próprio
Quarteirão Suíço, também conhecido como Caminhos das Águas, em direção ao PARNASO.
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O processo migratório, principalmente europeu, para o Brasil foi intenso no final do século XIX e no
início do XX, como descreve Schwarcz (1994). As teorias raciais estavam em voga, e, para as
autoridades e elites do Brasil, a presença de mestiços representava problemas, sendo, portanto,
desenvolvidos mecanismos facilitadores para a entrada de europeus (Schwarcz 1994). Na cidade
de Petrópolis, o processo não foi diferente, como aponta Lage (2020), e imigrantes ocuparam as
regiões do entorno dos Quarteirões Coloniais, dentre eles, o Quarteirão Suíço, que serviu de
caminho norteador para que as comunidades francesa e portuguesa se instalassem no Caxambu.
A região era propícia para uso das técnicas agrícolas específicas para áreas rochosas, semelhantes
àquelas de suas terras de origem.
Consequentemente, ocorreu a expansão da ocupação na região, também na porção mais próxima
ao Parque Nacional da Serra dos Órgãos - PARNASO, remanescente da Mata Atlântica, o qual é
refletido até os dias atuais nas relações morfológicas urbanas e de identidade do bairro do Caxambu.
O Caxambu Santa Isabel é agrícola e responsável por uma importante produção de hortaliças e de
flores na região dos Picos do Cobiçado e Ventania, na Serra da Estrela – PARNASO.
Hoje o Caxambu se apresenta com três subdivisões, quais sejam: Quarteirão Suíço, Caxambu
Luzitano e Caxambu Santa Isabel. Nesta pesquisa, busca-se traçar a expressão no espaço físico
das variações observadas em cada uma das sub-regiões do Caxambu, abordando aspectos dos
estudos da morfologia urbana, especificamente da Escola Inglesa ou Escola Conzeniana, que tem
como seu precursor o geógrafo alemão Michael Robert Günter Conzen (1907-2000).
Em 1960, M. R. G. Conzen publicou sua análise geográfica para a cidade de Alnwick, em
Nothumberland, Reino Unido. Oliveira (2018) aponta esse trabalho de M. R. G. Conzen (1960) como
sendo de grande importância na área e, por que não, uma das mais relevantes publicações no
campo da morfologia urbana. Nesse trabalho, o autor ressalta a necessidade de inserir as estruturas
internas dos quarteirões para o aprofundamento das análises do uso do solo. Ele incorpora
conceitos à área de estudo, como menciona Moudon (1997), agrupando ao plano urbano três
elementos, no que é chamado de visão tripartida. Essa visão agrega à análise a planta da cidade,
seu aspecto bidimensional, com as ruas e o que ele chama de sistema de ruas. Os lotes,
organizados também em um sistema de lotes e o sistema de edifícios, no sentido bidimensional,
representam a implantação. O aspecto tridimensional relaciona-se ao conjunto edificado, e o terceiro
elemento dessa visão tripartida diz respeito ao uso e à ocupação do solo (Conzen 1960).
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Processo Metodológico
O processo metodológico nesta pesquisa envolveu o levantamento bibliográfico através de dados
históricos obtidos em jornais e revistas de época, artigos, dissertações, teses e livros. Foram
selecionados critérios para a leitura da região nesta primeira fase do estudo: uso do solo,
pavimentação das vias, gabaritos das edificações e as caixas de rua, que conseguiram representar
as diferenças observadas em cada uma das regiões. O levantamento espacial das vias e das
construções foi efetuado através de mapas e de visitas in loco, para observação dos gabaritos das
construções. A etapa posterior foi a organização e análise dos dados com vistas ao desenvolvimento
dos mapas e dos desenhos das caixas de rua capazes de representar as diferenças entre as três
sub-regiões.

Análise e Discussões
Buscando desenvolver a leitura do espaço, a análise parte do mapa de uso do solo apresentado na
Figura 2a, com a indicação das áreas agrícolas, dos pontos tidos como relevantes para este artigo
e das regiões de interesse que representam as centralidades observadas ao longo da via principal
(a). Nota-se que apenas a via principal é asfaltada (b), apesar do intenso transporte de flores e
hortaliças que parte do limite com o PARNASO. Outro elemento de análise selecionado foi o gabarito
das construções (Figura 2b). Ao aplicar esse critério à dinâmica de ocupação, nota-se que a parte
central do Caxambu, conhecida como Caxambu Luzitano, apresenta os gabaritos mais elevados e
evidencia muitas vezes ocupações irregulares com lotes menores, os gabaritos mais elevados, as
ruas mais estreitas e uma declividade do terreno que faz com que o acesso às moradias ocorram
por escadas.

(a)
(b)

Figura 2. Vias principais e secundária com sua pavimentação (a), gabaritos das edificações
(b), Petrópolis – RJ
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Para o levantamento das caixas de rua, foram escolhidos 2 pontos do Quarteirão Suíço (1 e 2), 2
pontos do Caxambu Luzitano (3 e 4) e 3 pontos do Caxambu Santa Isabel (5, 6 e 7). O mapa da
Figura 3a indica os pontos das caixas de rua a serem detalhadas e o nome dessas vias públicas.
Iniciando pelo Quarteirão Suíço, são apresentadas na Figura 3b as caixas de rua da Casimiro de
Abreu e da rua Buenos Aires. Em cada uma das figuras, pode ser observado o mapa com a
indicação do ponto de localização da caixa de rua na via e, ainda, o tipo de pavimentação.

(b1)

(a)
(b2)

Figura 3. Pontos das caixas de rua detalhadas (a) e pontos das caixas de rua detalhadas (b): rua Casimiro
de Abreu (b1) e rua Buenos Aires (b2). Quarteirão Suíço, Petrópolis – RJ.

Nas ruas próximas ao Centro Histórico, do Quarteirão Suíço ou Caminho das Águas, o revestimento
das ruas é de paralelepípedo, como extensão natural do observado no centro da cidade. Este se
encontra bastante preservado e cuidado; as ruas são largas, com calçadas pavimentadas para o
passeio dos habitantes. Usualmente há ainda a presença de vegetação arbórea, trazendo uma
proteção para os dias de sol, e uma paisagem agradável. Verifica-se a existência de casarões
semelhantes aos observados nas regiões adjacentes, entretanto, ao avançar para o interior do
bairro, os lotes e as construções apresentam redução de dimensão. À medida que a distância do
centro aumenta, a configuração das vias com pavimentação e a existência de calçadas é
profundamente alterada, dada a necessidade de uma ocupação maior e a inexistência de
demarcação dos lotes. As ruas passam a não ter manutenção por parte do poder público, e as
construções avançam sobre o asfalto precário.
Na Figura 4a são apresentadas duas ruas do Caxambu Luzitano - ruas Bartolomeu Sodré e
Francisco Peixoto da Costa-, onde a pavimentação observada é um asfalto quebrado, sem reparos,
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e a presença de calçadas não é frequente ou praticamente inexistente. A Figura 4b mostra 3 trechos
do Caxambu Santa Isabel: o Caminho do Cobiçado, a Estrada do Caxambu e o Caminho Alberto
Pulig.

(b1)

(a1)

(a2)

(b2)

(b3)

Figura 4. Caixa de rua – ruas Bartolomeu Sodré (a1) e Francisco Peixoto da Costa (a2). Caxambu Luzitano
(a) e Caminho do Cobiçado (b1), Estrada do Caxambu (b2) e Caminho Alberto Pulig (b3). Caxambu Santa
Isabel, Petrópolis – RJ

No trecho da rua Francisco Peixoto da Costa (Figura 4a), pode ser observado que o ponto de ônibus
está localizado em um declive bastante acentuado, impossibilitando a permanência das pessoas
que estão aguardando o ônibus. Outro hábito comum no Caxambu Luzitano é a construção de
barracos precários, que avançam, ocupando parte das ruas já estreitas para abrigar os carros, uma
vez que as residências estão instaladas nos trechos acima ou abaixo das ruas cujos acessos se dão
por escadas.
A presença desses avanços no trajeto do Caxambu Luzitano representa também uma questão
importante em relação ao transporte das flores e hortaliças produzidas no Santa Isabel, uma vez
que o Luzitano está no caminho para o escoamento da produção local, significando um
estrangulamento das vias, fato que gera, por vezes, atritos entre a população de agricultores e
moradores. Apesar da má qualidade do asfalto, essas vias constituem o acesso às regiões mais
internas e o escoamento da produção local.
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No Caxambu Santa Isabel, parcela rural da região, as calçadas são ocupadas pela extensão das
plantações familiares, como pode ser observado nos 3 trechos de rua apresentados nas Figura 4b.
Observa-se ainda a pavimentação com pouca manutenção e com chão de terra batida em muitas
vias de acesso às regiões mais remotas, mas que possuem plantações. As estradas são estreitas,
prejudicando o trânsito dos caminhões de transporte de flores e hortaliças.
A Figura 5 indica a abrangência de cada uma das regiões, sendo possível observar que a mancha
rural tem uma predominância em relação às outras questões. A referida área , por isso mesmo, é
conhecida por seu caráter rural. Essa região incorpora também o turismo com a presença dos
Morros do Cobiçado e Ventania que, além de possuírem as plantações de flores, incorporam trilhas
do PARNASO.

Figura 5. Três sub-regiões do Caxambu, Petrópolis – RJ

A partir desse levantamento inicial, podem ser confirmadas as variações existentes entre as 3 subregiões do Caxambu indicadas na Figura 5. Já num primeiro olhar, é possível notar que a dimensão
dos lotes e os gabaritos das edificações representam um indicativo das diferenças que, associado
ao olhar mais detalhado sobre as caixas de rua, contribui para confirmar a disparidade entre os três
caxambus.
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Conclusões
Entender a configuração física da região como reflexo dos processos de sua ocupação é
fundamental para construir o cenário atual do Caxambu. Os diferentes processos de ocupação
resultaram em diferentes dinâmicas em cada uma das regiões. O Quarteirão Suíço permanece com
suas ruas de paralelepípedo, calçadas generosas e arborizadas, com espaço para caminhadas
protegidas do tráfego e com casarões na sua porção fronteiriça com o Centro Histórico de Petrópolis,
que tem seus lotes e afastamentos reduzidos ao adentrarem o bairro, mas que ainda se mantêm
com uma ocupação muito vinculada ao centro da cidade.
A segunda porção, o Caxambu Luzitano, cuja formação é aparentemente atribuída à necessidade
de moradores portugueses do Santa Isabel de habitarem mais próximo ao centro da cidade para a
venda de mercadorias ou trabalho. Ele apresenta lotes reduzidos, muitas vezes não definidos ou
demarcados e, por esse motivo, gabaritos elevados. A ocupação dá-se por escadas para as regiões
acima e abaixo das vias principais. Por não terem acesso de carro às residências, é usual que os
moradores construam suas garagens ao longo das vias, muitas vezes avançando sobre o asfalto.
O Caxambu Santa Isabel permanece até os dias de hoje majoritariamente português, no qual grande
parte da população vive da agricultura familiar e compartilha a vida e as festas de origem portuguesa.
Lage (2020) aponta a simbologia da festa de Santa Isabel, que persiste nas gerações seguintes à
chegada dos portugueses no Caxambu. A cultura portuguesa continua viva, e “estes imigrantes
incorporaram na sua história individual aspectos lusitanos e criaram as suas redes relacionais com
as famílias locais, permitindo, consequentemente, a continuidade dos casamentos entre
descendentes portugueses” (Lage 2020).
A divergência da sobreposição desses espaços pode ser vista como resultado de uma construção
do tecido urbano moldado pelas questões culturais e socioeconômicas que marcam o território do
Caxambu e que podem ser apontadas como possíveis causas da não integração entre as três subregiões.
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Introdução
Desde o começo deste século, observam-se rupturas na morfologia da Cidade do Recife a partir dos
padrões edilícios oferecidos pelo setor imobiliário em relação a um conjunto de bairros da zona
noroeste da capital do estado de Pernambuco. Essa parte da cidade, definida legalmente em 2001,
é denominada Área de Reestruturação Urbana (ARU) e está constituída por doze bairros
popularmente tidos como “tradicionais” — principalmente aqueles às margens do Rio Capibaribe,
principal corpo fluvial da cidade e onde historicamente se instalou a aristocracia recifense a partir do
século XIX (Figura 1).
Hoje, coincidentemente com os mais altos níveis de IDHM (Índice de Desenvolvimento Humano
Municipal41), esses bairros são as partes da cidade consideradas mais “amigáveis” aos moradores
e pedestres quando comparados aos demais, contando com limitações de gabaritos e cuidados
relativos à interface público-privada.
Atentando-se à diferenciação de tratamento dado pelas normativas da cidade a um grupo restrito
de bairros inseridos em uma zona com continuidades morfológicas na malha urbana e histórico de
ocupação convergente, questiona-se: existe alguma condição locacional ou morfológica específica
aos doze bairros que justifique a distinção social proporcionada por privilégios legais que conformam
os padrões de ocupação do solo mais amigáveis e os limites imaginários delimitados pela ARU?

41

Índice elaborado para as regiões metropolitanas brasileiras pelo Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD) em parceria com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e a Fundação
João Pinheiro (FJP) e disponibilizado pela plataforma Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (Atlas
2020), com dados de 2010.
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Para responder à pergunta, este artigo se propõe a identificar motivações para a consolidação
dessas distinções. Elas serão discutidas a partir de parâmetros de ordem morfológica ― como a
malha viária e as localizações relativas dos seus espaços no sistema da cidade ― e das suas
correlações com legislações urbanas e dados socioeconômicos.

Figura 1. Planta-chave do Recife e municípios vizinhos, situando os doze bairros.

1. A zona noroeste e seus doze bairros: processo de adensamento construtivo e
consolidação de privilégios socioeconômicos
A zona noroeste do Recife, localizada ao norte do Rio Capibaribe, em sua margem esquerda
(sentido do fluxo fluvial ao Oceano Atlântico) e delimitada por avenidas de grande porte, passou por
um processo de ocupação que remonta à primeira metade do século XX, quando as margens
ribeirinhas foram habitadas pelas classes de alta renda (Villaça 2001), enquanto os bairros mais
distantes foram ocupados majoritariamente pela população de classe média e baixa (Pontual 2001).
Os bairros resultantes dessa ocupação ao longo do rio são atualmente caracterizados por
edificações residenciais multifamiliares destinadas, em sua maioria, à classe média alta,
consolidando o prestígio socioeconômico. Legislações municipais que, desde o final da década de
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1980, atenderam a demandas dessa população privilegiada, regulamentam a preservação de certos
atributos ambientais e estabelecem parâmetros urbanísticos de uso e ocupação do solo mais
restritivos que respaldam o privilégio desta zona em detrimento de outras da cidade.
A lei mais recente, do ano de 2001 (Lei nº 16.719), afirma a exclusividade da área demarcada
formada pelos bairros de Apipucos, Monteiro, Poço da Panela, Casa Forte, Santana, Parnamirim,
Jaqueira, Aflitos, Espinheiro, Graças, Derby e parte da Tamarineira, chamada Área de
Reestruturação Urbana (ARU), e suscita transformações na ocupação dos bairros vizinhos que são
regulamentados por outras leis, com parâmetros mais permissivos e atrativos ao investimento do
mercado imobiliário, especialmente nos bairros de Casa Amarela, Rosarinho, Encruzilhada e a parte
da Tamarineira que não está inserida na ARU. Esses bairros adjacentes à ARU tornaram-se focos
das atividades do setor imobiliário, aproveitando-se o status dos vizinhos como estratégia de
marketing, mesmo sem oferecer as mesmas desejadas propriedades ambientais daqueles doze
mais privilegiados.
Entretanto, ainda antes de ser definida por lei, essa cultura de exclusividade foi reproduzida no
imaginário local devido a uma série de processos e escolhas ao longo da sua história de ocupação,
se perpetuando e culminando com a consolidação do que se chama hoje de ARU.
Essa reprodução da ideia de exclusividade e a atenção dada aos doze bairros pela legislação e por
diversos atores sociais – moradores, agentes do setor imobiliário e poder público – remonta ao
período de expansão e ocupação da cidade. Hoje, bairros da ARU estão entre aqueles com mais
alta renda do Recife: com exceção do bairro de Apipucos, que apresenta em seu território três Zonas
Especiais de Interesse Social (ZEIS)42 que contrastam com casarios históricos e residências
destinadas à classe média alta, os bairros da ARU têm, junto com o bairro de Boa Viagem, os mais
altos valores de rendimento nominal médio mensal dos domicílios particulares permanentes da
cidade, demonstrando alguma exclusividade da área no que diz respeito à classe social
economicamente mais privilegiada (IBGE 2010)43.
Nos demais bairros da zona noroeste recifense, dá-se um processo de adensamento construtivo de
novas edificações residenciais multifamiliares verticalizadas em substituição ao tradicional padrão

42

43

As ZEIS, Zonas Especiais de Interesse Social, são áreas de assentamentos habitacionais de população de
baixa renda definidas e demarcadas por lei, implementadas inicialmente no Recife pela Lei nº 14.511 de
1983.

Os valores referentes ao rendimento nominal médio mensal dos domicílios particulares permanentes nesses bairros variam entre R$7.094,44 (Tamarineira)
e R$11.339,79 (Jaqueira), enquanto os demais bairros da zona noroeste têm renda entre R$2.132,15 (Campo Grande) e R$6.547,75 (Rosarinho) (IBGE
2010).
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de casas e quintais, sendo incompatível com a infraestrutura do local e com as características
históricas das localidades. As vias limítrofes dos doze bairros que delimitam a área foco das análises
desta pesquisa (Figura 2) separam duas áreas da cidade: de um lado, uma área privilegiada, com
bairros considerados “tradicionais”, com “singularidades fortemente relacionadas aos seus atributos
históricos e ambientais” (Lacerda et al. 2018, 21-22), atualmente caracterizados pela presença de
edificações residenciais multifamiliares destinados, em sua maioria, à classe média alta; do outro
lado, bairros com população de renda mais baixa, que têm passado por um processo de
adensamento construtivo intenso.

Figura 2. Zona Noroeste, área foco de estudo e parte da ARU com principais vias e travessias.
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Parte das vias da borda definida como recorte de estudo foco desta pesquisa (Figura 2) corresponde
a vias de maior relevância no sistema viário da cidade, como a Estrada do Arraial, Estrada do
Encanamento, Avenida Norte, Rua Quarenta e Oito, Avenida João de Barros e a II Perimetral. Dentre
elas, destaca-se a Avenida Norte que, junto com a Avenida Governador Agamenon Magalhães e a
rodovia federal BR-101, são os limites dos doze bairros com fluxo de veículos mais intenso. As
demais vias componentes das margens, como as ruas Ferreira Lopes e Guimarães Peixoto, são
caracterizadas como vias de fluxo menos intenso, com dinâmica local.
As fronteiras dos doze bairros que não estão incluídas no recorte de estudo representam barreiras
de acesso à área, com pouca articulação com o seu interior, e são definidas pela Avenida
Governador Agamenon Magalhães a leste, pelo Rio Capibaribe ao sul, a BR-101 a oeste e por
limites difusos que separam os bairros de áreas de morro e áreas verdes à noroeste.
A ligação entre a ARU e os bairros da margem oposta do Rio Capibaribe, a margem direita, é feita
por seis pontes, uma na BR-101 e cinco delas localizadas na porção leste da área, resultando em
uma extensão de aproximadamente 5,5 quilômetros do rio sem travessias para transportes
automotivos, conectada apenas por duas passarelas de pedestres, uma delas inserida na área de
estudo (Figura 2Figura ). Essas passarelas, que conectam os bairros Monteiro e Santana aos bairros
Iputinga e Torre, têm fluxo predominante de trabalhadores vindos dos bairros da margem direita do
Rio Capibaribe que prestam serviços nos bairros de maiores rendas ou mantém local de trabalho
nesses bairros.
Já a conexão entre a ARU e os bairros vizinhos da zona noroeste é feita por vias que desembocam
nas margens principais que delimitam a área e vias estruturantes da cidade que cruzam essas
margens, como a Rua da Harmonia, que conecta os bairros de Casa Amarela e Casa Forte, e parte
da II Perimetral – Avenida Cônego Barata e a Estrada Velha de Água Fria – que atravessa o bairro
da Tamarineira. As vias coletoras Avenida Santos Dumont, que divide os bairros Aflitos e Graças do
Rosarinho e Encruzilhada e as já citadas Rua Quarenta e Oito e Avenida João de Barros, junto com
a Estrada das Ubaias e a Rua General Abreu e Lima também marcam o território ao cruzar e
conectar as diferentes zonas delimitadas pelas leis.
Para caracterizar as propriedades da forma urbana que subjazem esse fenômeno, analisa-se a
malha viária da zona noroeste no contexto do Recife, as suas relações com a estrutura viária da
cidade e as suas particularidades, entendendo o espaço como intrínseco às atividades humanas
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(Hillier & Vaughan 2007) e a malha urbana como modeladora potencial de movimento de pedestre
e de usos do solo (Hillier et al. 1993, Hillier 1999).

Análises
O referencial teórico-metodológico partiu do entendimento de que espaço é um dado intrínseco à
reprodução e manutenção de certas estruturas da sociedade. De acordo com essa premissa, na
escala da cidade, a malha urbana atua como modeladora potencial de movimento de pedestres e
de usos do solo e da arquitetura como estruturadora do sistema espacial onde as pessoas vivem e
se movimentam. Têm-se, portanto, a descrição de um artefato cultural que responde a uma lógica
socioespacial e configuracional.
Essas noções fundamentam a Teoria da Lógica Social do Espaço, desenvolvida por Hillier e Hanson
na University College de Londres na década de 1970-1980 (Hillier & Hanson 1984). Também
conhecida por sintaxe espacial, utiliza-se de ferramentas e medidas sintáticas para calcular as
relações espaciais da configuração urbana e do ambiente construído, sendo desenvolvidas
convenções para mapear e diagramar a geometria do ambiente e a morfologia do uso do espaço
para, em seguida, testar hipóteses teóricas sobre como o espaço é socializado por meio de sua
sintaxe configuracional (Peponis & Wineman 2002, 286).
Com tal instrumental é possível compreender, por exemplo, como transformações na malha urbana
implicam em mudanças de padrões de movimento (Hillier et al. 1993), na distribuição de usos do
solo na cidade e no desenvolvimento de áreas como atratores do sistema, o que provoca mudanças
de centralidades (Hillier 1999).
Os estudos configuracionais embasam os procedimentos metodológicos da pesquisa, considerando
o papel da configuração espacial no movimento potencial dos seus usuários, na distribuição dos
usos do solo e na formação de centralidades, buscando investigar se aspectos da configuração
urbana influenciaram a criação de leis ou a preferência da ocupação de determinados espaços da
cidade em detrimento de outros por grupos de diferentes faixas de renda.
Com isso em conta, foram realizadas análises das relações topogeométricas da configuração
espacial através da análise angular de segmentos (ASA). O mapa de segmentos foi gerado a partir
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de uma versão limpada44 e não simplificada45 do Open Street Map (OSM) Road Centre Lines (RCL)
disponível no sítio eletrônico da Geofabrik46, das cidades de Recife e Olinda, considerando a
continuidade da malha viária entre estes municípios. Consideraram-se as vias abertas acessíveis a
carro dessa base.
O mapa de segmentos foi trabalhado e visualizado em software SIG (Sistema de Informação
Geográfica) livre e de código aberto, o QGIS. Os dados sintáticos da ASA foram processados para
integração e escolha – medidas sintáticas que se referem ao movimento potencial para lugares
(integração), relacionado ao movimento de visitantes; e entre lugares (escolha), se aproximando
mais ao movimento de moradores – e suas respectivas medidas normalizadas, NAIN (Normalised
Angular Integration) e NACH (Normalised Angular Choice), desenvolvidas para facilitar a
comparação de sistemas de tamanhos distintos (Hillier, Yang & Turner 2012).
Medidas de NAIN e NACH elevados caracterizam vias que funcionam como uma estrutura de frente
da malha urbana da cidade como principais responsáveis por distribuir fluxos em escala mais ampla,
enquanto vias do sistema de fundo apresentam medidas intermediárias ou baixas de NACH e NAIN
e podem ser mais ou menos relevantes na distribuição de movimento na cidade (Hillier, Yang &
Turner 2012). O estudo de Hillier, Yang e Turner (2012) ponderou que, em sistemas com máximas
mais elevadas que médias comparativamente entre várias cidades do mundo, as vias de frente
tendem a controlar mais o movimento potencial da cidade.
O processamento dos dados foi feito em raios métricos variados pelo software DepthmapX com o
complemento Space Syntax Toolkit (Gil et al. 2018) no programa QGIS, sendo apresentados os
processamentos em raio global “n” (Rn), que considera a relação de um segmento com todos os
outros do sistema. Embora esta versão não simplificada atinja por vezes valores muito elevados (de
escolha, integração, NAIN e NACH, principalmente em raios locais), permitiu identificar hierarquias
de movimento da cidade e do recorte de estudo coerentes.

44 Para entender dinâmicas de movimento na escala da cidade, foram mantidas apenas vias de acesso público

aberto em que veículos automotores também pudessem passar. A limpeza foi feita tendo como base as
categorias na coluna "fclass" da camada "Roads" pelo programa QGIS.
45 Em etapa posterior, um processo de simplificação poderá facilitar comparar medidas ASA da base RCL com
maior precisão com diferentes sistemas e cidades, mas maneiras mais apropriadas de desenvolver este
processo ainda devem ser melhor desenvolvidas e exploradas; por exemplo, algumas maneiras para
simplificação de RCL para ASA envolvem processos não automatizados por completo (Kolovou et al. 2017)
ou envolvem algum redesenho de vias (Krenz 2018).
46 Disponível em: https://www.geofabrik.de/, acesso em agosto de 2020.!
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Resultados
A análise da configuração espacial da ARU e suas adjacências indicou particularidades dos
diferentes padrões dentro da área e as relações com a malha dos bairros circunvizinhos, destacando
as medidas NACH e NAIN (Rn) (Figuras 3 e 4).
Elevado NACH (Figura 3) destacou vias limítrofes da ARU na malha urbana, as avenidas Norte e
Agamenon Magalhães, indicando a potencialidade de serem escolhidas como rotas entre pares de
origem e destino. Internamente, a II Perimetral marca a divisão da ARU em dois lados com padrões
morfológicos distintos. Um lado leste, no geral mais acessível, com vias de baixo e médio NACH
entrecortadas por vias de elevado NACH, mostrando um sistema com acentuada hierarquia de
frente; e um lado oeste menos acessível, com predominância de vias com NACH médio e médiobaixo entrecortadas por vias de índice médio-alto.
Entre as vias com elevado NACH da porção leste da ARU, se destacam a Avenida Rosa e Silva e
sua continuidade, a Estrada do Arraial; a Rua Conselheiro Portela; a Rua Quarenta e Oito, que
permite a conexão entre as avenidas Norte e Agamenon Magalhães; e as vias que dão continuidade
às travessias do Rio Capibaribe: as ruas Amélia e Joaquim Nabuco e a Rua do Paissandu, que
compõe o limite sul da ARU.
As vias com maior NACH na porção oeste da ARU a cruzam em sentido longitudinal, direção lesteoeste, conectando os bairros da Tamarineira e da Jaqueira aos bairros do Parnamirim e Casa Forte:
a Avenida Dezessete de Agosto e a Estrada do Encanamento. Também se destaca a via localizada
ao sul da ARU, que acompanha paralelamente parte do Rio Capibaribe, correspondente às ruas
Afonso de Albuquerque Melo, Jorge Gomes de Sá e Engenheiro Jair Furtado Meirelles, cuja
interrupção em seu traçado distribui fluxos para as ruas dos bairros de Santana e do Poço da Panela,
não apresentando contiguidade em sua medida NACH média ao longo da via.
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Figura 3. Mapa ASA de parte da ARU e seu entorno mostrando NACH Rn.

No sentido transversal, sentido norte-sul, se destacam a rua da Praça de Casa Forte e sua
continuação, a Jerônimo de Albuquerque, que conectam a Avenida Dezessete de Agosto à Estrada
do Encanamento; e a Rua Sant’Anna, que liga a via de NACH médio ao sul da ARU à Avenida
Dezessete de Agosto. Externa à ARU, se sobressaem a Rua da Harmonia, conectada à Estrada do
Encanamento e responsável pelo fluxo entre os bairros de Casa Forte e Casa Amarela; e a Rua
Guimarães Peixoto, limite da ARU que conecta a Estrada do Arraial com a Avenida Norte. A
ausência de pontes nessa região acentua a ausência de vias com maior potencial de distribuição de
fluxos atravessando a ARU no sentido norte-sul nesta porção oeste (Figura 3).
Elevado NAIN ressaltou de modo ainda mais evidente a separação entre as porções leste e oeste
da ARU dividida pela II Perimetral (Figura 4), o lado leste com elevada integração e o oeste menos
integrado. Também se observa uma zona intermediária com predominância de NAIN médio e médioalto entre as duas porções da ARU, que compreende algumas vias do bairro do Parnamirim e parte
da Tamarineira. A porção leste com predominância de vias com elevado NAIN indica um alto
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potencial de movimento de visitantes na área. Já a predominância de vias com integração mais
baixa na porção oeste indica maior isolamento da área em relação à cidade.

Figura 4. Mapa ASA de parte da ARU e seu entorno mostrando NAIN Rn.

No lado oeste, observa-se uma predominância de vias de médio-baixo NAIN na porção sul,
correspondente às ruas do bairro do Poço da Panela; e a predominância de vias de médio NAIN na
porção norte, com pequenas vias de médio-baixo NAIN. A predominância de vias de médio NAIN
se estende para fora do limite da ARU, na região do bairro de Casa Amarela entre a Estrada do
Encanamento, a Estrada do Arraial e a Rua da Harmonia – região cujo padrão NACH também se
assemela ao de suas proximidades internas à ARU – com o diferencial da ausência de vias de NAIN
médio-baixo.
Ao analisar o entorno da ARU, duas áreas se destacam pela similaridade dos padrões das vias em
índices NACH e NAIN com a zona em questão. A primeira área se situa entre a Estrada do
Encanamento e a Estrada do Arraial, no bairro de Casa Amarela, onde se observa vias de valores
médio e médio-alto NACH em sentido longitudinal (sentido leste-oeste) atravessadas por vias de
médio-alto NACH, formando quadras com tamanhos próximos aos das quadras vizinhas internas à
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ARU, e limitadas por vias de NACH mais elevado (Estradas do Encanamento, do Arraial e Rua da
Harmonia); e, pela análise NAIN, essa área se assemelha com a área adjacente interna à ARU pela
sua baixa integração.
A segunda área também está no bairro de Casa Amarela, entre a Avenida Norte e Estrada do Arraial
– limites norte e sul – e ruas da Harmonia e Guimarães Peixoto – limites oeste e leste. Nessa área,
se observa um sistema próximo àquele compreendido entre as mesmas divisas norte e sul e à leste
da Rua Guimarães Peixoto, até o limite da II Perimetral (Rua Cônego Barata), interno à ARU,
caracterizado por limites constituídos por vias de NACH e NAIN elevados, vias transversais
contínuas e regulares de NACH e NAIN médio-alto e vias de NACH e NAIN médios no sentido
longitudinal.
NACH e NAIN revelam ainda que a Estrada do Encanamento e a Rua Guimarães Peixoto (ruas
limite da ARU) atravessam áreas com padrões morfológicos viários parecidos, indicando localidades
com configurações espaciais símiles regulamentadas com distintos parâmetros de uso e ocupação
do solo.
A análise do conjunto construído revelou a predominância residencial da área de estudo tanto na
ARU quanto na ZAC Moderada 2, ressaltada ao apartar a Avenida Norte, de uso majoritariamente
de serviços, da análise de distribuição do uso do solo entre as zonas.
Em síntese, pontua-se que, nesta escala de análise da configuração urbana:
- NACH – ligado a um movimento potencial entre lugares – reforça o destaque dado às vias limítrofes
da ARU e à divisão dos 12 bairros feita pela II Perimetral, com a porção oeste menos acessível,
entrecortada por vias de médio-alto NACH que cruzam a área o sentido leste-oeste, conectando os
bairros da Tamarineira e Jaqueira aos bairros do Parnamirim e Casa Forte; e a porção leste mais
acessível, com vias que conectam a ARU para fora dos seus limites.
- NAIN – ligado a um movimento potencial para lugares – acentua a separação entre porções leste
e oeste da ARU, revelando uma zona de transição de integração média entre a II Perimetral,
abrangendo parte do bairro do Parnamirim e Tamarineira; e mostra continuidades de vias de médio
NAIN para fora da ARU na parte norte da porção oeste, entre a Estrada do Encanamento, a Estrada
do Arraial e a Rua da Harmonia; de vias com integração alta e médio-alta ao norte da Rua Teles
Júnior até a Avenida Norte, correspondendo a parte do bairro do Rosarinho; e do padrão de vias de
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alto e médio-alto NAIN na parte nordeste da ARU, se estendendo para fora dos seus limites em área
correspondente aos bairros do Rosarinho, Encruzilhada, Ponto de Parada e Hipódromo.
- NACH e NAIN ressaltam vias limítrofes da ARU - Estrada do Encanamento e Rua Guimarães
Peixoto – atravessando áreas com padrões morfológicos viários parecidos.
- NACH e NAIN revelam que as vias com maior potencial de intermediação do sistema (com maior
NACH) são também as mais integradas (Avenida Norte, Rua Quarenta e Oito e Avenida João de
Barros); e aponta para a tendência das vias mais profundas serem as menos integradas (Rua Guerra
de Holanda e Rua da Estrela).
A partir das análises e resultados apresentados, observa-se que áreas com continuidades dos
padrões da configuração espacial marcam a relação entre a ARU e a zona noroeste e a ruptura de
padrões está presente no interior da ARU, marcada pela divisão da II Perimetral. Observa-se que
continuidades morfológicas viárias não foram fatores primordiais para o traçado de uma zona
específica – e com condição socioeconômica privilegiada – do Recife, a ARU.

Considerações finais
Ao descrever e analisar o cenário atual da área de estudo por meio da configuração espacial,
percebeu-se que continuidades no traçado viário foram interrompidas por um zoneamento que se
sobrepunha à malha urbana, sem elementos “balizadores” aparentes. O estudo da configuração
espacial também revelou aspectos da morfologia urbana internos à ARU que poderiam condicionar
diferentes traçados de zoneamento. Nesse sentido, ressalta-se a separação da ARU entre duas
porções – aqui denominadas de porções leste e oeste – divididas por uma via estruturante da cidade,
a II Perimetral, que foi observada nas diferentes escalas e medidas utilizadas para a pesquisa.
Verificou-se, então, que o traçado desta zona específica e sua definição não contou com uma leitura
morfológica urbanística, ficando os limites definidos pelo traçado dos bairros, considerados como
unidades territoriais. Estes limites estabelecidos consolidam privilégios, tornando espaços
exclusivos, voltados para uma camada social mais abastada. Enquanto uma área se destaca
socialmente, áreas próximas tornam-se visadas pelo mercado imobiliário e sofrem as
transformações oriundas das leis mais permissivas com a construção de edificações sem limites de
gabarito e sem restrições de remembramentos.
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Aponta-se como uma problemática da Lei dos Doze Bairros a maneira como se delimita o
zoneamento, fazendo rupturas no eixo viário através de uma poligonal que define parâmetros
construtivos distintos para cada lado da rua, uma problemática que se estende aos demais
zoneamentos propostos nas outras leis da cidade. Ao delimitar a ARU através do zoneamento feito
por uma poligonal que, na maior parte da sua extensão, suas arestas se localizam em eixos viários,
questiona-se a efetividade da referida lei na manutenção de uma identidade do espaço público ao
gerar uma ruptura na lógica morfológica das edificações por atribuir, para cada lado de uma rua,
diferentes padrões construtivos estabelecidos por diferentes leis. Verifica-se, assim, a necessidade
de se considerar a rua, delimitada pelo conjunto construído, como elemento fundamental do espaço
público e a urgência da revisão dos instrumentos de controle de uso e ocupação do solo aplicados
ao espaço urbano.
Apesar das problemáticas identificadas, esta pesquisa não intenciona diminuir os méritos da Lei dos
Doze Bairros, tendo em conta a sua importância no controle do adensamento construtivo e da
verticalização em alguns bairros e na restrição imposta ao fechamento de lotes de edifícios
multifamiliares por muros cegos. Reconhece-se a relevância das mobilizações, estudos e pesquisas
que desencadearam na elaboração da referida lei e as dificuldades das relações com o poder
público para possibilitar o desenvolvimento de legislações com princípios norteadores que visem
uma cidade com espaços públicos de qualidade.
Entende-se que os parâmetros estabelecidos respondem a diferentes demandas, principalmente do
setor imobiliário, com interesses em modelos de urbanização mais rentáveis economicamente, e
que há limitações na elaboração de leis quando há interesses em questão deste setor com o poder
público envolvidos. Quando as demandas partem da sociedade civil, especula-se que a tendência
é que sejam as camadas mais abastadas, com mais articulação com setores governamentais, que
tenham conquistas. Esta temática, entretanto, não foi desenvolvida nesta pesquisa.
Intenciona-se aprofundar a pesquisa apresentada por meio de análises de variáveis morfológicas
edilícias, complementando o estudo do gabarito, usos do solo e anos de construção (Ferraz 2021)
com análises de afastamentos dos edifícios em relação aos limites dos lotes, a proporção entre
cheios e vazios e a distância topológica entre as unidades residenciais e a rua. Almeja-se também
o desenvolvimento de pesquisas que investiguem a relação entre parâmetros construtivos definidos
pelas leis com dados referentes ao uso do espaço público e à movimentação de pedestres – aferidos
em um momento posterior ao período de isolamento social necessário devido à pandemia da Covid19, contexto em que as análises desta pesquisa foram feitas.
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Introdução
A segregação social, acentuada pela superacumulação na sociedade capitalista contemporânea, a
especulação imobiliária e a imposição de conceitos de “qualidade de vida urbana” que se distanciam
da verdade, bem como o uso predominante do automóvel como forma de deslocamento,
alimentaram, nestas últimas décadas uma forma de estruturação urbana que, mais que um simples
espraiamento urbano, chega a ser uma fragmentação ou uma mescla de territórios urbanos e
territórios rurais (Ribeiro, Silveira, 2009).
A forma que a metrópole assume, de maior escala territorial, ao expandir sua região, oferece
sobrevida às relações capitalistas, uma vez que a valorização imobiliária que acompanha o
espraiamento territorial da metrópole, se constitui numa das principais estratégias para a produção
e concentração da riqueza social, já que o predomínio da descontinuidade é estratégico para a
reprodução do capital. A sua forma descontínua, por assim dizer, é a expressão, no limite, da força
desmedida do espaço-mercadoria, instrumentalizado pela valorização imobiliária do capital
(Lencioni, 2017).
Com a disposição de perímetros urbanos totalmente inadequados, as cidades vão se expandindo
de forma anômala, em um processo que recebe a denominação de “urban sprawl” ou espraiamento
urbano, em português. Esse fenômeno ocasiona em importantes vazios urbanos em áreas centrais
já infraestruturadas, mantidas ociosas pelos seus proprietários no intuito de sua supervalorização.
Como consequência, tem-se a segregação, que para Villaça (2001), é a força intra-urbana que mais
poderosamente influencia a estruturação do espaço metropolitano – e que resulta dos interesses de
consumo das classes de alta renda que, comandando o setor imobiliário urbano, decidem a
produção de suas localizações residenciais.
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O recorte espacial que será objeto deste artigo é a cidade de Goiânia, capital do Estado de Goiás,
localizada na região Centro-Oeste do Brasil e alçada em 1999 à condição de metrópole (Goiás,
1999). Em 2010 a população total da RMG (Região Metropolitana de Goiânia) alcançou o
contingente de mais de dois milhões de habitantes (Borges, 2017). A realidade atual é a de uma
cidade metropolitanizada, com as suas estruturas urbanas tradicionais desconectadas no território,
em função de uma complexa rede de áreas periféricas destinadas às classes de baixa renda, já as
classes de média e alta renda encontram-se segregadas nos subúrbios (condomínios horizontais
fechados).
Discute-se o processo de metropolização da capital do Estado de Goiás sob a ótica da dicotomia
entre centro e periferia, com enfoque no espraiamento do seu tecido urbano, o recorte temporal é o
da década de 2000 à década de 2020. Como objetivos específicos, pretende-se: i) analisar como se
deu o processo de espraiamento urbano e consequente descentralização rumo às áreas periféricas
da capital; ii) analisar historicamente a produção da habitação goianiense onde as classes de mais
alta renda escolhem as suas áreas de ocupação; iii) analisar historicamente a ocupação das áreas
menos valorizadas e integradas ao tecido urbano via programas habitacionais; iv) levantar a
produção dos novos empreendimentos habitacionais no território da cidade de Goiânia das classes
de baixa, média e alta renda.
Como resultado desse estudo, verificou-se que a maior concentração de empreendimentos
relacionados à habitação de interesse social, coincide com a periferia da cidade e está localizada
nas regiões sudoeste, oeste, noroeste e norte da capital. Já os empreendimentos relacionados às
classes de alta renda, estão localizados no subúrbio da cidade, na região leste, mais notadamente
o tramo à sudeste. O resultado evidencia a influência negativa do espraiamento urbano na capital
goianiense. Os investimentos foram notoriamente canalizados para o subúrbio, tornando ainda mais
escassos os provimentos à periferia da cidade. Como desdobramento da pesquisa, pretende-se a
ampliação deste levantamento da produção habitacional para os demais municípios da Região
Metropolitana de Goiânia.
Metropolização, espraiamento e processos relacionados
Pretende-se aqui, compreender o processo de expansão das áreas urbanas e consequente
metropolização da cidade de Goiânia, capital do Estado de Goiás sob a ótica da dicotomia entre
centro (dispersão via autosegregação das classes altas médias) e periferia (dispersão dos “pobres”
- distância social e proximidade territorial), com enfoque no espraiamento do seu tecido urbano.
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Nadalin e Igliori (2015) definem como espraiamento urbano o crescimento urbano que é
desconcentrado, não denso e que deixa vazios urbanos dentro da mancha urbana. Assim, quando
o uso urbano "vale" mais que o uso rural, a cidade avança espacialmente. No Brasil essa dispersão
assume diversas manifestações em termos de sua localização espacial. Seja enquanto forma de
expansão das periferias metropolitanas, seja através da multiplicação dispersa de pequenos
aglomerados urbanos em bacias de emprego, seja sob a forma de clusters industriais, de serviços
ou turísticos acompanhados muitas vezes pela formação de condomínios ou mega-condomínios
fora das áreas urbanas.
Os estudos de Reis (2006) sobre a Urbanização Dispersa apontam que as mudanças que vem
ocorrendo nas configurações espaciais das metrópoles sinteticamente ocorrem com: a) área urbana
dispersa; b) novos modos de vida; c) novas modalidades de gestão dos espaços urbanos; d)
alterações nas relações entre espaços públicos e privados; e) novas formas de organização do
mercado imobiliário; e f) a adoção de novos padrões de projeto.
O espraiamento urbano, também é notoriamente conhecido como urban sprawl, uma designação
pejorativa para expressar a expansão descontrolada das aglomerações urbanas em meados da
década de 60, sobretudo pela disseminação do padrão suburbano de urbanização (Ojima, 2007,
pgs. 277-278). Já para Harvey e Clark (1965) o urban sprawl se caracterizaria por três tipos de
expansão do tecido urbano, que corresponderiam (1) a uma expansão contínua acompanhada de
uma densificação e verticalização da malha urbana, (2) a uma multiplicação de anéis concêntricos
periféricos e (3) a um crescimento tentacular. A esses padrões soma-se o leap-frog (urbanização
em saltos) marcado por uma expansão descontínua da malha urbana descrito por Jean Gottman
(1961). A descontinuidade seria consequência de leapfrogs sobre o espaço aberto, pelo aumento
da quantidade de espaços vagos e sobras nos interstícios de áreas construídas e em torno deles.
Neste contexto, a emergência de vazios no interior dos espaços metropolitanos tem relação direta
com os processos de descentralização e fragmentação do espaço urbano, viabilizados pela
crescente mobilidade espacial da população e uma relativa autonomia destes deslocamentos
urbanos diários devido à disseminação do transporte individual. Tais processos são complexos e
seletivos, tanto do ponto de vista das atividades, como da divisão territorial do trabalho, segundo o
tamanho das cidades, a distribuição espacial da densidade populacional e em termos dos diferentes
territórios que compõem a aglomeração (Faria, 2014).
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No Brasil, até pouco tempo atrás os estudos sobre a morfologia metropolitana discursavam em torno
de um modelo dual tipo centro-periferia, um “padrão periférico de urbanização” caracterizado pela
segregação espacial e social. Ele seria definido pela concentração de camadas populares de menor
renda, a autoconstrução de moradias e condições de consumo coletivas muito precárias. Neste
sentido, a expansão periférica teria uma tripla condição: uma dimensão física, determinada pela
distância do centro; uma dimensão qualitativa, diferenciada pela carência de infraestrutura e baixa
qualidade urbanística; e uma dimensão relacional, fortemente marcada pela dependência e
dominação do centro.
Porém, esse modelo não é mais capaz de controlar a complexidade do atual fenômeno de expansão
à qual as cidades metropolizadas brasileiras estão submetidas - há mudanças tanto na natureza dos
processos de expansão e produção do espaço, como no tipo e características do tecido urbano, que
sinalizam um sistema mais aberto, policêntrico e disperso. Spósito (2004) lembra que agora há uma
pluralização da paisagem com novas formas de diferenciação, fragmentação e segregação
territorial. Reis (2006, 2009) observa que, a despeito das desigualdades internas, a expansão
periférica seria agora um agente propulsor da economia, já que usos e ocupações diferenciados
passaram a disputar as mesmas áreas onde se mesclam desde favelas até condomínios fechados
de luxo, indústrias de diferentes portes e polos de serviços turísticos.
No debate nacional sobre a urbanização generalizada parece prevalecer o adjetivo ‘disperso’ ou
‘extensivo’ sobre o ‘difuso’, este último mais disseminado nos trabalhos europeus e americanos.
Limonad (2007) avalia que o padrão americano da urbanização difusa (urban sprawl) advém de uma
extensão desmedida como um meio de otimizar investimentos, poupar recursos financeiros e
também em decorrência das lutas em defesa do ambiente natural. Já no caso brasileiro, a
urbanização dispersa assumiria diversas manifestações, seja através da expansão descontinua de
pequenos aglomerados urbanos em bacias de emprego, seja sob a forma de clusters industriais, de
serviços ou turísticos acompanhados muitas vezes pela formação de grandes condomínios
residenciais.
Conclui-se que a metropolização é ao mesmo tempo um processo que acentua a homogeneização
do espaço, intensifica sua fragmentação e altera a hierarquia entre os lugares. Homogêneo porque
salta à vista a mesmice paisagística, fragmentado porque os territórios revelam com nitidez as
diversas temporalidades: a dos condomínios fechados, das favelas, das vilas e conjuntos
habitacionais, dos centros de negócios e hierarquizada porque redefine-se a hierarquia entre os
lugares, e consequentemente, se reconstrói a rede urbana.
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O processo de institucionalização da metrópole goianiense
O processo de metropolização no Brasil nas últimas décadas tem refletido na dinâmica territorial do
país. A urbanização intensificada na década de 1940 contribuiu para isso, uma vez que a
industrialização colaborou para uma mudança na dinâmica urbana brasileira. O que demandou
também novas políticas de ordenamento, e a institucionalização das Regiões Metropolitanas – RM
(Brasil, 1973), que foi um pontapé inicial para a ascensão, sobretudo, do conceito de metropolização
no Brasil, apesar de a temática já permear a Constituição Federal de 1967 e a Emenda
Constitucional de 1969.
Neste contexto, a Região Metropolitana de Goiânia (RMG), foi institucionalizada pela Lei
Complementar n° 27 de 30 de dezembro de 1999. Em 2019 houve a aprovação de uma lei que
alterou a composição da RMG com a inclusão do município de Santa Bárbara de Goiás (GOIÁS,
2018), à oeste do Estado, ou seja, atualmente a RMG é composta por 21 municípios. Goiânia,
município sede da RMG, é uma cidade planejada na década de 1930 para 50.000 habitantes, que
conta atualmente com 87 anos e uma população estimada de 1.536.097 habitantes (IBGE, 2021).
O modelo institucional para a Região Metropolitana de Goiânia propiciou em 2015 o início da
elaboração do Plano de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana de Goiânia (PDIRMG).
O plano foi concluído em 2017 e nele previa-se a consolidação de uma política de desenvolvimento,
planejamento regional e gestão pactuada e compartilhada (Constituição Federal de 1988 e Estatuto
da Cidade – Lei nº 10.257/2001), visando a integração dos municípios metropolitanos e a redução
das desigualdades socioeconômicas regionais. A realidade é a de que, infelizmente, não houveram
avanços significativos em termos de sua aprovação como Lei e implementação.
Goiânia, mesmo surgindo como espaço planejado, teve seu crescimento e apropriação do uso do
solo muitas vezes sem o controle do setor público. Para Borges (2017), cresceu, em parte, de forma
espontânea e desordenada, direcionada pelos especuladores que nortearam o parcelamento e a
ocupação da cidade e de todo seu entorno, afirmação esta corroborada por autores como Moraes
(2003) e Moysés (2004) e que se apresenta mais detidamente a seguir.

Marcos da metropolização goianiense: a habitação como elemento estruturador do espaço
Esse processo de expansão urbana desenfreada que ocasionou a metropolização da cidade,
remonta à aprovação da Lei Municipal n° 4.526, de 1971 e da Lei de Parcelamento do Solo Urbano
de Goiânia, que impediam a aprovação de loteamentos sem infraestrutura mínima para fins urbanos.
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Após 1972, o número de novos loteamentos abertos em Goiânia reduziu-se consideravelmente – e
a problemática da moradia do município vizinho Aparecida de Goiânia agravou-se, contribuindo para
a ação dos incorporadores imobiliários no município.
Mas, para Borges (2017), o que de fato iniciou o processo de metropolização local foi a integração
do transporte público na região, do Aglomerado Urbano de Goiânia – AGLURG (Lei n° 8.596/1980)
e a criação da Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo – CMTC. Ampliando assim, a
cobertura do sistema de transporte integrado e facilitando o acesso da população de baixa renda ao
mercado de trabalho de Goiânia, o que por sua vez, impactou no deslocamento da demanda por
moradia cada vez mais no entorno.
A estratégia de valorização fundiária, com forte apelo à propagação de lucros advindos da aquisição
de terrenos e lotes (Silva, 2007), reproduziu uma dinâmica semelhante às cidades com ocupações
desordenadas, onde as classes de renda baixa foram cada vez mais empurradas para as áreas
mais distantes do traçado urbano, o que por sua vez ocasionou as primeiras invasões na região
Leste da cidade, para abrigar operários e imigrantes.
No final da década de 50 a cidade já se encontrava completamente desfigurada do seu projeto
urbanístico original. À partir dos anos 1970, a migração continuou dinamizando a demanda por
habitação e o acirramento das invasões. Entre 1964 e 1975 “a cidade horizontal deu lugar a cidade
vertical”. A verticalização ocorreu “principalmente nos setores Central, Oeste, Marista e Sul, e
promoveu as áreas destinadas à burguesia”, enquanto as áreas destinadas às camadas populares
resultaram na construção de conjuntos habitacionais populares na periferia.
Com efeito, na década de 80, as ocupações de terras representavam um grave problema para
Goiânia: expansão urbana sem planejamento, degradação do meio ambiente, deficiência de
equipamentos sociais, infraestrutura e déficit habitacional. Mesmo nos conjuntos habitacionais
construídos pelo estado já estava presente a periferização da habitação popular, “onde a
segregação planejada agiu como indutora da ocupação desordenada do solo, promovendo a
expansão do perímetro urbano e a degradação dos recursos naturais” (Melo, 2015).
Para Campos e Bernardes (1991), esse processo traz como consequência a criação de uma
estrutura urbana irregular, implicando no surgimento de vazios territoriais, grande quantidade de
áreas parceladas e desocupadas, poluição dos recursos hídricos, ocupação de áreas verdes e de
fundos de vale, produção de uma malha viária descontínua, ausência de infraestrutura básica e
aumento dos problemas sociais.
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Nesse contexto, a consolidação da metropolização marca o início de uma nova etapa no processo
de ocupação do espaço em Goiânia; para Freitas (2004) “um momento de reformulação dos
movimentos sociais urbanos, quando deixam de partir para o enfrentamento e assumem uma
postura de parceria com o Governo do Estado”. Contudo, a criação de “novas territorialidades” pelos
movimentos sociais urbanos, não promoveu a adoção “de novos instrumentos de gestão do solo, e
os interesses do capital imobiliário continuaram influenciando a conformação dos espaços
segregados e da cidade ilegal” (Borges, 2017).
Em 2010 a população total da RM de Goiânia alcançou o contingente de 2,173 milhões de habitantes
(taxa geométrica de crescimento de 2,23%, no período entre 2000 e 2010). O déficit habitacional
quantitativo na região, no mesmo ano, somou 95.377 domicílios em números absolutos (43% do
déficit habitacional de Goiás) ou 13,90% em relação aos domicílios permanentes, além de diversas
situações que caracterizam o “déficit qualitativo” (assentamentos precários, moradias em áreas de
risco, preservação ambiental etc.) O crescimento da demanda por moradia na região é o reflexo
mais visível do inchaço populacional e do processo de metropolização no centro do país (Borges,
2017).
Espraiamento na cidade de Goiânia: a lógica dos vazios urbanos
Discutiu-se anteriormente como Goiânia, apesar de ser uma capital planejada, representa unidades
territoriais de tamanhos e condições de vida diferenciados. Por vezes, apenas muros separam
realidades sócias espaciais totalmente distintas. Este volume resulta de bairros sem uma política
territorial que permita ordenar o espaço urbano e rural de uma forma mais racionalizada. O que
ocorre, historicamente, é que a cada novo loteamento aprovado, um novo bairro é integrado à malha
urbana. Não existem diretrizes que orientem a inserção de novos loteamentos, em bairros já
consolidados (Brito, 2015).
Chama a atenção a nova paisagem urbana que vêm se desenhando desde da década de 90, e
sobretudo nos anos 2000, com a implantação de inúmeros condomínios horizontais fechados. Estes,
cada vez mais, têm se tornado a opção de investimento dos segmentos mais abastados (ricos e
classe média), que buscam residências e ambientes de negócio em bairros elitizados e socialmente
isolados (Moysés, Borges, 2008).
A origem histórica do fenômeno de suburbanização da cidade remonta a década de 1950 quando o
empreendedor imobiliário Lourival Louza, parcela sua gleba (localizada na região sudeste da capital)
em uma série de movimentos, transformando-a; – de uma área até então inóspita, distante do centro
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da cidade e ainda de baixa valorização, - em uma das regiões mais valorizadas da cidade. As
classes de mais alta renda deslocam-se em direção às regiões Sul, Sudoeste e Oeste. Já, os bairros
mais pobres localizaram-se na Região Noroeste e nos limites com o município de Aparecida de
Goiânia (ver item anterior). Surgem na cidade, vários conjuntos habitacionais para todas as faixas
de renda, que com a conurbação de Goiânia com municípios vizinhos forçam o espraiamento da
cidade.
No ano 2000, é implantando na Região Sudeste o condomínio horizontal Alphaville Flamboyant,
franquia goiana da Alphaville Urbanismo, na propriedade de Louza e um sucesso absoluto de
vendas. Inicia-se a partir desse movimento, a transformação definitiva dessa área em um vetor de
instalação de condomínios fechados horizontais de médio e alto padrão. Uma importante
consequência da expansão horizontal provocada por esse movimento são os vazios urbanos. Do
ponto de vista metropolitano, ganham valor estratégico dado ao fortalecimento das vantagens
locacionais decorrentes da crescente mobilidade espacial da população e disseminação do
transporte individual.
O capital incorporador intervém diretamente no processo de ocupação do solo, transformando seus
usos com o objetivo de apropriar-se dos lucros que, de outra forma, seriam benefícios ou rendas
extraordinárias para o proprietário tradicional da terra. O Estado também modificou seu papel, em
especial como detentor de terra, a partir da implementação das políticas de Reforma do Estado e
da criação dos instrumentos urbanos que intencionam otimizar o uso da terra em prol do bem-estar
social (Veiga et al, 2018). O custo dessas decisões é alto, pois para a prefeitura restarão a
manutenção das vias, da infraestrutura instalada e os serviços urbanos de limpeza. A despesa é
maior que os possíveis recursos com o parcelamento do solo. Além do mais, os maiores custos
corresponderiam ao desgaste social e à impossibilidade de proporcionar os serviços públicos e os
equipamentos urbanos para localidades com baixa densidade populacional (UFG; SECIMA, 2017).
Apenas os lotes vazios dos municípios da Região Metropolitana [...] são
suficientes para abrigar uma população de 1.500.000 pessoas. Na verdade,
trata-se de mais de um milhão e meio de habitantes, pois esse levantamento
foi realizado em 2016 e no momento a quantidade de lotes vazios já é muito
superior. Algumas prefeituras não conseguem informar a quantidade de lotes
existentes, sob a alegação de que seus cadastros imobiliários estão
desatualizados. Outras afirmam não possuir nem mesmo os mapas aprovados
no Plano Diretor, e às vezes a descrição é oral (UFG; SECIMA, 2017, p.57)

O estudo do PDIRMG (2017) realizou o mapeamento do Perímetro Urbano e das Áreas com Uso e
Ocupação Urbana e também constatou cidades da RMG com população de 3 a 10 mil habitantes
que não apresentam organização territorial, infraestrutura urbana com qualidade, e que mesmo
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assim, passaram a aprovar extensas áreas para expansão urbana sem necessidade.Os vazios
metropolitanos, ao contrário dos vazios urbanos centrais, não são espaços que, por sua
incompletude, perturbam o tecido urbano consolidado. Antes, eles são áreas-suporte, de arrimo, de
referência para ações de urbanização extensiva e descontínua. Sua espacialização não decorre de
condições a posteriori, como sobras de uma ação pretérita, mas de uma lógica a priori e necessária
a um modelo de desenvolvimento urbano inédito.
Um exemplo dessa prática em Goiânia, foi a aprovação pelo atual PD 2007 de um trecho ilhado na
região leste da cidade (tramo à sudeste) como área de expansão urbana (ver figura 1). Conforme
relato de Brito (2015), a inclusão deste recorte ilhado no PD foi estrategicamente realizada para
viabilizar a implantação do condomínio horizontal fechado Goiânia Gol Residence. Porém, como o
lançamento não teve o retorno esperado (talvez em função da proximidade com o Parque Memorial
de Goiânia – cemitério ecumênico), foi dividido em dois novos condomínios.

Figura 1. Um registro do incerto vazio metropolitano na RM de Goiânia. Trata-se de uma reserva
fundiária para um futuro loteamento ou de um trecho ambientalmente frágil a ser preservado?
Fonte: Google adptado por autoras (2021).

Têm-se ainda a estratégia da empresa FGR Urbanismo S.A, (franquia dos condomínios horizontais
fechados Jardins) que ao lançar os seus empreendimentos na Região Sudeste da cidade, optou por
iniciar a comercialização das unidades nas extremidades das glebas de sua propriedade. Segundo
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Brito (2005), a empresa FGR usou de sabedoria e dividiu os lançamentos dos condomínios Jardins
Atenas, Paris, Valência, Verona e Munique de forma estratégica e assegurada por benfeitorias
públicas: primeiramente o Jardins Atenas, mais distante da principal via de acesso (GO-020) e,
posteriormente, os Jardins Valência, Verona e Munique - este último viabilizado pela abertura de
uma nova via: a Marginal Barreiro.

Caso de estudo: levantamento da produção habitacional goianiense 2000-2020
A metodologia proposta consistiu em realizar o mapeamento preliminar da produção habitacional
goianiense, tanto dos empreendimentos de baixa renda quanto os de alta renda no recorte temporal
de 2000 aos dias atuais. A justificativa para este recorte temporal é a de que o fenômeno da
suburbanização - notoriamente autosegregador e principal elemento de estruturação do espaço
intra-urbano, tal qual apresentado mediante a revisão teórica e histórica, explodiu na década de
2000 e prossegue em pleno vigor.
Pode-se dizer que uma das principais características atual da rede urbana goianiense é bastante
contraditória: ao mesmo tempo em que ocorre o processo de conurbação, com formação de
aglomerações urbanas, a região metropolitana tem uma ocupação extensiva e rarefeita. Nessas
áreas registra-se com mais frequência conurbações entre dois ou mais municípios, constituindo
mancha urbana única, o que reforça o argumento da necessidade de se analisar e principalmente
de constituir estruturas de planejamento para as aglomerações, tratando-as como espaço urbano
único de inter-relações complexas. Em áreas pouco densas, notoriamente às que foram destinadas
à periferia, as edificações estão distantes entre si, com presença de terrenos vazios entremeados
no tecido urbano. Muitas vezes, o arruamento não está bem definido, sendo composto por caminhos
ou trilhas, pois nem sempre o asfaltamento realizado pela Prefeitura consegue acompanhar o
lançamento rarefeito e caótico dos empreendimentos destinados às classes de baixa renda.
Observa-se claramente, duas tendências opostas em curso na capital: o isolamento e a busca por
convívio. A primeira, da autosegregação e da vida intramuros, se expressa pela proliferação de
condomínios fechados e torres mesclando usos de escritórios, comércio e moradia e pela
hegemonia do carro (modelo, inspirado em cidades norte-americanas). Baseada na vida 'entre
iguais', esta tem ganhado força nos últimos anos. Já a segunda tendência valoriza a convivência na
diversidade e aposta em uma cidade mais dual, igualitária, justa e inclusiva.
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Figura 2 – Produção habitacional goianiense 2000-2020.
Fonte: Elaborado por autoras (2021).

Com base neste levantamento (ver figura 2) é pertinente afirmar, há um predomínio notório da
primeira tendência. Isso porque os loteamentos e conjuntos de habitação de interesse social têm
emulado os preceitos da cidade intramuros dos condomínios fechados. São notórios alguns
elementos morfológicos típicos dos condomínios horizontais fechados, representados pelo
fechamento do perímetro externo com muros, com instalação de guarita e a presença de um porteiro
para propiciar maior “segurança” aos moradores.
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O levantamento preliminar permite constatar ainda, que Goiânia é de fato uma cidade
descentralizada. De acordo com Colby (apud Corrêa, 1989), só se verifica a descentralização,
quando já existem ou são criadas atrações em áreas não centrais, caso da Região Sudeste. Neste
contexto, a descentralização da cidade e o deslocamento das camadas de mais alta renda rumo aos
subúrbios era certa, se processaria de uma forma ou outra. Se, em um primeiro momento, na década
de 90, sinalizou-se uma escolha da elite pela Região Sudoeste de Goiânia - onde foram instalados
os primeiros condomínios fechados - a partir do ano de 2000, transferiram-se as ações
empreendedoras, definitivamente, para a Região Sudeste (Brito, 2015).
A realidade atual é a de um importante processo de degradação do centro histórico da cidade (Vaz,
2002) e cuja auto segregação das classes de mais alta renda para o subúrbio da cidade (região
sudeste) se deu por meio de empreendimentos localizados ao longo dos eixos de principal
circulação – no caso as rodovias estaduais e a rodovia nacional BR-153. Para as classes de baixa
renda, restaram as áreas que não foram consideradas atrativas pelos empreendedores imobiliários.
Notadamente, a produção de habitações de interesse social está localizada nas regiões sudoeste,
oeste, noroeste e norte da capital. Já a região leste (tramo à sudoeste) concentra a maior parte dos
condomínios horizontais fechados de médio e alto padrão da cidade (Brito, 2015). Observa-se ainda
um novo eixo de implantação deste tipo de empreendimento no município vizinho de Senador
Canedo, com seis novos condomínios da franquia Jardins (FGR Incorporações S.A.).

Considerações finais
O momento atual expressa um novo processo, uma transição em curso, a transição metropolitana.
Neste novo momento encerra-se um ciclo no qual a metrópole goianiense apresentava como
possibilidade e esperança para aqueles que migravam do campo ou de outras cidades em busca
de melhores condições de vida. Encerra-se o ciclo de ser o lugar, por excelência, da indústria e das
possibilidades de emprego, abrindo um ciclo que talvez possa se constituir também em esperança
de vida, muito embora o que se vê esboce mais descrédito do que esperança.
É importante assinalar que o contexto pandêmico que vivencia a propagação da Covid-19, propiciou
um novo impulso para os empreendimentos suburbanos de alta renda. De acordo com reportagem
realizada por Abreu (2021) em janeiro de 2021 sobre os resultados do desempenho da Alphaville
Urbanismo, as vendas sobre oferta dos lançamentos de 2020 foram uma das maiores da história da
companhia. A justificativa para o bom desempenho certamente se relaciona com a mudança de
hábitos dos brasileiros. A alta demanda apenas reafirmou a consolidação dos pilares dos
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empreendimentos Alphaville (morar com espaço, segurança e lazer longe do caos citadino e com
acesso facilitado por vias expressas), já anteriormente elencados.
Porém, a produção de habitações de interesse social via Minha Casa Verde Amarela (sucessor do
antigo Minha Casa Minha Vida), infelizmente não apresenta o mesmo vigor. Observa-se uma
quantidade ínfima de lançamentos quando comparado com o programa habitacional que o
precedeu.
No decorrer do tempo e em bom número, as grandes cidades, sujeitas a um processo de degradação
devido à saída de famílias de renda média e alta para os subúrbios, e pequenas cidades (típicas do
subúrbio americano), com espaços não qualificados por empreendimentos imobiliários, vão se
multiplicando ao longo dos eixos principais de circulação, havendo uma alta concentração dos
grandes estabelecimentos de serviços nos entroncamentos rodoviários, sinal evidente da
descentralização do centro histórico e da falta de um sistema de planejamento regional adequado
(Macedo, 2007), o que por sua vez ocasiona inúmeros problemas de mobilidade urbana.
Porém, não sejamos cegos à idéia de que planejar a cidade é apenas elaborar estudos, relatórios,
cartas de princípios, leis, dentre outros instrumentos. Como afirma Lencione (2017), é necessário
mais e talvez essa seja a maior dificuldade que se apresenta: a de não cair no fosso da lamentação
e da carta de princípios. É necessário pensar cada vez mais a cidade possível conjunturalmente.
Talvez assim possamos encontrar soluções ou encaminhamentos para um futuro em construção. É
neste intuito que o presente artigo pretende contribuir, se desdobrando em um levantamento
ampliado nas tipologias habitacionais apontadas para os demais municípios da RMG.
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Resumo
Este artigo47 apresenta método para morfometria urbana, parte quantitativa de pesquisa doutoral em
curso onde discutimos a relação entre ampliação da rede estrutural de transporte público e
construção da cidade nos polos de mobilidade. Expediente definido como suporte empírico para
amparar processos de transformação urbano-ambiental necessários nos territórios tardiamente
atingidos pela expansão da rede de mobilidade em São Paulo. Estudo de caso é a Vila Prudente,
zona leste da capital, região que vem sendo transformada a partir da extensão da Linha 2-Verde de
metrô e de outras infraestruturas de transporte de alto impacto. Neste recorte espacial ensaiamos
três categorias de análise da pesquisa: o estágio de urbanização, o processo de verticalização e a
vacância dos terrenos urbanos. A primeira está relacionada com a implantação incompleta de planos
que caracterizou a segunda metade do século XX e ao papel do poder público. A segunda trata do
estudo de padrões edilícios do aproveitamento do lote na quadra e dela por inteiro. A caracterização
do papel da vacância, por sua vez, dependendo da sua dimensão relativa ao contexto, da
quantidade de lotes vazios e das restrições do zoneamento pode dar alternativas para novos usos
e tipos de ocupação. Na discussão dos resultados apresentamos leitura dos mesmos com vistas à
ampliação da base teórica para ampliação da mobilidade em São Paulo associada ao
desenvolvimento imobiliário.
Considerações preliminares
A cidade de São Paulo ocupa área urbanizada de aproximadamente 900 km² e cerca de doze
milhões de habitantes. Devido à sua dimensão a mobilidade urbana é problemática, mas o sistema
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de transporte público de alta capacidade (trem e metrô48) vem sendo expandido e modernizado
continuamente, induzindo transformações urbanas de diversas ordens. Tal ampliação deflagra a
necessidade da abertura de novos espaços urbanos com qualidade, complementando o simples
alargamento de vias existentes, com vistas a implantar redes de mobilidade intermodais e
completas, compatíveis entre si e com os contextos pré-existentes. Consideramos que a incisão do
novo, quando bem-feita e costurada, poderá desaparecer em pouco tempo, sem gerar uma cicatriz,
e sim complementar os espaços existentes para se tornarem lugares qualificados para atividades
de moradia, comércio e serviços, possíveis de serem obtidos mediante aplicação de processos
multidisciplinares e transdisciplinares de planejamento.
Tomamos assim como pressuposto a necessidade do estudo de tipos dos espaços da cidade e sua
(re)construção a partir da ampliação da mobilidade como parte do nosso conjunto de investigações.
As transformações do tecido urbano são tratadas enquanto parte de pesquisa exploratória e
empírica, consideradas pela ótica da análise da forma resultante de camadas históricas, que
levaram à configuração da cidade atual. Nesse sentido, pontuamos que a cidade de São Paulo
costuma ser subdividida em quatro quadrantes em relação ao seu núcleo central, tanto em termos
de administração pública, quanto nas referências acadêmicas e no imaginário geográfico da
população.
O ‘quadrante sudoeste’ tem sido o mais referenciado e destacado pelos aspectos socioambientais
e econômicos de qualidade, com ampla oferta de infraestrutura, diversidade de serviços urbanos e
altos níveis de renda. Observa-se, todavia, desde o final do século passado a consolidação de
núcleos urbanos onde residem populações de renda mais altas em todos os quadrantes. Isso facilita
o desenvolvimento urbano capitaneado pela ação de promotores imobiliários, pela expansão das
redes de transporte e pela adaptação gradativa dos tipos edilícios pré-existentes. Em partes
estruturantes do traçado tradicional, identificam-se os corredores com seus imóveis lindeiros
remanescentes, quase sempre convertidos em comércio, serviços e instituições privadas, além das
residências que se concentram nos ‘miolos de bairro’. Uma apreciação pormenorizada, todavia,
aponta que mesmo o quadrante sudoeste apresenta, de fato, atributos físico-espaciais aquém dos
patamares sociotécnicos considerados desenvolvidos, na perspectiva de autores contemporâneos
como Kriken (2010), Calthorpe (2011) e Farr (2013). Situação essa que enseja a busca de
alternativas para (re)construir a cidade à luz de modelos de desenvolvimento mais coesos.
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Transformações de base imobiliária em São Paulo
Um dos aspectos mais visíveis dos processos da formação metropolitana é o denominado
‘desenvolvimento imobiliário’. Quase sempre associado com aspectos negativos, tais como
‘destruição do passado’, ‘especulação imobiliária’ ou ‘quebra de laços comunitários’. Acreditamos
que se trata de vieses parcialmente equivocados ou mal compreendidos, e optamos por aderir a
premissas e contextos do pensamento urbanístico contemporâneo (Borja 2012; Ascher 2010) bem
como da política e legislação urbanas vigentes em São Paulo.
As características atuais dessas transformações são discutidas por Villaça (2005), onde destacamos
a implantação cada vez mais incompleta de planos urbanísticos desde meados do século XX. Tal
característica, segundo o autor, estaria relacionada com a perda gradativa de hegemonia das
classes dominantes e uma maior participação de outros estratos sociais na produção do espaço
urbano. O papel do Estado se modificou, deixando de ser o promotor direto de uma urbanização
‘mais integral’, restringindo seu papel ao de agente (pseudo) controlador da atuação privada, o
‘mercado imobiliário’, preocupando-se com a lógica da atuação das forças e não mais com o
desenho (Noto 2017, 179–80).
Este paradigma, apesar dos avanços na legislação urbanística, permanece vigente e se revela, em
maior ou menor grau de visibilidade, conforme o ‘estágio da urbanização’. Na categorização
defendida por Diez (1996, p. 96 apud Noto 2017), o resultado típico observado na maior parte dos
setores urbanos tem sido o ‘segmentado’, resultando em um “tecido constituído por diferentes tipos
edilícios, incompatíveis entre si e com distintas intensidades de aproveitamento do solo [...] baixo
aproveitamento do solo, se considerado em função do edifício presente de maior aproveitamento”
(Noto 2017, 248).
A partir deste viés conceitual, observamos processos de renovação pouco aderentes ao que
efetivamente se propunha via zoning desde que este fora implantado na cidade via LPUOS 197249.
Sem entrar no mérito da discussão sobre o instrumento de per se, adotamos a interpretação de que
o zoneamento se converteu em uma parametrização abstrata que tem no lote sua unidade absoluta.
A naturalização dessa ideia como elemento do crescimento urbano levou à redução, ou mesmo
desaparecimento, de qualquer participação do campo disciplinar de Projeto na construção da
cidade. Reflexo do privilégio das questões da Pólis sobre as da Ásty, ou seja, o complexo jurídicopolítico de estruturação simbólico-ideológica se sobrepôs à materialidade urbanística e
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arquitetônica, parafraseando Antônio Risério (2012).
No âmbito urbanístico, a questão da verticalização é a face mais visível das demandas por maior
aproveitamento do solo urbano. Em termos ideais, sua aplicação tanto poderia ser fruto de designíos
morfológicos ou paisagísticos prévios, socialmente pactuados e coletivamente desenvolvidos ou
mesmo decorrentes da ação livre das forças de mercado, em um cenário de liberalismo econômico,
como defende Glaeser (2015).
Entre essas duas idealizações, o que tem marcado a construção desta cidade são os efeitos
colaterais da aplicação da ‘fórmula de Adiron’ (Feldman 2005, 273). A verticalização, por essa
concepção, se limitou a servir como instrumento de reprodução ad infinitum de um tipo imobiliário
atópico, virtualmente passível de se implantar em qualquer lugar, sob a complacência da legislação
vigente.
Por último, importa tratar das categorias de espaços disponíveis, ou viabilizados, para a promoção
desse modelo de crescimento urbano. Trata-se de apreciar dinâmicas territoriais a partir do conceito
de terras vacantes, quer na visão urbanística (Cavalcanti 2018) quanto econômica (Sandroni 2017).
Adotamos a taxonomia proposta por este último a respeito da oferta de terrenos urbanos para novas
construções:
- De 1ª geração – aqueles que desde a fundação da cidade não foram ainda ocupados (edificados)
com usos urbanos;
- De 2ª geração – ocupados com usos e densidades baixos que são adquiridos e demolidos para
exploração plena das atividades atuais e respectivos potenciais demandados, representados por
tipos urbanos de menor grau de consolidação (galpões, armazéns e residências de pequeno porte,
geralmente até 2 pavimentos); e
- De 3ª geração – vacantes depois de duas construções e/ou usos diferentes, ratificando a ‘teoria
do maior e melhor uso’ do solo urbano em cada conjuntura ao longo do tempo.
Apreciando os resultados preliminares e instigantes da pesquisa de Sandroni (2018), consideramos
necessário esclarecer correlações estatísticas e espaciais de tais categorias na transformação de
parcelas do território e, adicionalmente, seus padrões empíricos em períodos e setores distintos.
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Estudo das transformações imobiliárias a partir do Cadastro TPCL de 1995 a 2020
Partimos da concepção e interpretação de parâmetros-chave, relacionados com os tipos urbanos,
mediante expedientes de morfometria, parte integrante do conjunto de interpretações de Morfologia
Urbana. As três categorias de análise aqui ensaiadas serão, oportunamente, aplicadas em recortes
físicos e temporais apropriados, como recurso para confirmar padrões ou singularidades inerentes
ao objeto de estudo.
O instrumento-chave deste método é a manipulação dos dados de cunho fiscal, compilados na série
histórica do Cadastro TPCL50, convertendo-os em dados espaciais e urbanísticos. Foram
concebidas, testadas e consolidadas operações de sistematização das informações que refletem os
resultados morfológicos das transformações de base imobiliária, bem como mensurados,
relacionados e estratificados parâmetros-chave próprios dos tipos urbanos, ou seja, a sua
morfometria. O resumo a seguir (Quadro 1), sintetiza o que foi considerado na análise morfométrica.
Os dados do TPCL foram manipulados a partir de ferramentas como planilhas eletrônicas e
georreferenciamento, com destaque para a especialização dos dados brutos para a escala das
quadras na faixa de influência da rede de mobilidade polarizada pelo traçado já implantado da Linha
2-Verde (um dos recortes da pesquisa doutoral).
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BASE

S

PARAMÉTRICA

RENOVAÇÃO IMOBILIÁRIA

CATEGORIA

METÓDO

OBJETIVOS

QUANDO/ COMO

Ano de

Mapear a base

Conforme

Mapas e gráficos

construção

imobiliária atual nos

estratificação do

apresentam a

registrado no
TPCL mais atual
(2020)

seus aspectos-chave recorte temporal desta
para posterior

pesquisa, decompondo

ANALÍTICO

‘anatomia do
presente’, de forma

cotejamento entre os a base imobiliária atual

quantitativa e

polos e com teorias e em seus ‘anos-chave’

espacial,

modelos

mais relevantes

correlacionados

estabelecendo
comparações entre os
sub-recortes do objeto

VERTICALIZAÇÃO

empírico (‘polos’)
Edificações com

Registar o perfil

A cada 5 anos a partir

Os mapas e gráficos

mais de 5

morfológico desse

da disponibilidade do

desta série histórica

pavimentos

importante recurso

TCPL, estratificado

registram padrões

registrados no

para o conceito DOT

tanto em faixas de

para esse parâmetro,

Cadastro TCPL,
que demandam

e para as pretensões pavimentos (de ‘pouca’ em cada polo e entre
da política pública

a ‘grande’

eles, com destaque

transporte vertical

verticalização) quanto

para reafirmar

mecanizado

no aspecto temporal

hipóteses

(entre os ‘anos-chave’)

comprovadas em

relacionando com a

outras linhas do Metrô

LPUOS vigente em

e em outros recortes

cada período

temporais
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BASE

S

PARAMÉTRICA

VACÂNCIA URBANA

CATEGORIA

METÓDO

OBJETIVOS

QUANDO/ COMO

Imóveis vagos,

Demonstrar o papel

A cada 5 anos a partir

Mapas e gráficos

subocupados ou

exercido por essa

da disponibilidade do

demonstram como se

subutilizados,

categoria particular

conforme

do nosso modelo de

(três) faixas de CA

dos imóveis

taxonomia do

urbanização no

‘Bruto’ (CAb)52 que

enquadrados nas

adensamento

cobrem os imóveis que

acepções já citadas,

adaptações

construtivo das áreas

estariam abaixo do

em cada polo e entre

específicas para

pericentrais

aproveitamento básico

eles, como também

de cada período

ilumine o que esperar

PEUC51

e

esta pesquisa,

ANALÍTICO

TCPL, agrupados em 3 deu o aproveitamento

apurados a partir

para a renovação

de dados

imobiliária ao longo da

registrados no

Extensão da L2-Verde

TCPL

do Metrô

Quadro 1. Resumo das categorias de análise morfométrica.

Estações como polos – categorias de indução e de transformação dos tecidos urbanos
Adotamos o conceito de polarização como alternativa ao que hoje é definido na legislação municipal
como (Zona) Eixo de Estruturação da Transformação Urbana – ZEU / EETU (SÃO PAULO (cidade)
2016) para que fosse possível reconhecer e discutir estritamente parâmetros morfológicos capazes
de mapear a influência e interações da ampliação da rede de mobilidade sobre os tecidos urbanos
(Smets 2011; Bertolini and Spit 1998). Ademais, parte das áreas efetivas de influência não foram
contempladas como ZEU. Na Vila Prudente e Mooca, por exemplo, os regramentos urbanísticos de
adensamento das porções a Oeste e Sudoeste dos respectivos distritos foram, oportunamente,
delegados para a ‘Operação Urbana Consorciada Bairros do Tamanduateí’, então, e ainda, em
discussão na Câmara de Vereadores desde 201553 (Figura 19-E).
A obtenção de parâmetros relacionados com os tipos urbanos adota expediente do tipo quantitativo,
de caráter morfométrico. No âmbito deste estudo, definimos recorte temporal menor em relação ao

'"! M-H)'! 2'&'! N8'&/%)'1%.$+A! "0-,-/'KL+! %! I#+! P+124)#Z&-+QA! -.#$&41%.$+! 0'! 2+)T$-/'! 4&('.'! 14.-/-2')! 2'&'! ! '$%.0-1%.$+! '+!

2&-./T2-+!/+.#$-$4/-+.')!0'!N34.KL+!M+/-')!0'!8&+2&-%0'0%!R3M8S:!
'$![%)'KL+!%.$&%!'!\&%'!O+$')!P+.#$&4T0'!%!'!\&%'!0+!O%&&%.+!&%H-#$&'0+#!.+!OP8;A!&%,%&%./-'0+!.'!)-.H4'H%1!$]/.-/'!%!.%#$%!

$&'(')*+!%1!0-#$-.KL+!'+!PX!N0%!2)'.%^'1%.$+Q!RP+%,-/-%.$%!0%!X2&+D%-$'1%.$+S!94%A!.+!/'#+!0%!ML+!8'4)+!/+.#-0%&'!'2%.'#!
V&%'#!/+.#$&4T0'#!N/+124$VD%-#QA!/'4#'.0+!0-#$+&KL+!2'&'!,-.#!0%!'D')-'KL+!1+&,+1]$&-/':!
'%!8&+^%$+!0%!;%-!.<!=F_`F?B@A!/+1!+(^%$-D+#A!0-&%$&-7%#A!%#$&'$]H-'#!%!1%/'.-#1+#!2'&'!-12)%1%.$'&!'!JIPaO:!

547

historicamente considerado para estudos relacionados à rede do Metrô paulistano, sem prejuízo
para a interpretação das categorias de análise, atendendo às seguintes premissas:
- A Linha 2-Verde do Metrô somente se consolida enquanto eixo de interesse metropolitano após
extrapolar o trecho restrito à Av. Paulista, (meados dos anos 1990);
- As revisões recentes da legislação urbana – PDE 200230F33F33F / LPUOS 200431F34F34F54 e
PDE 201432F35F / LPUOS 201633F36F36F55 – são pontos de inflexão em relação ao que havia de
prescrição para o uso e a ocupação do solo; e
- Disponibilidade de dados abertos em formato digital das bases públicas.
Feitas estas considerações, arbitramos 6 (seis) anos-base relevantes para o recorte espacial,
tratados como ‘pontos de aferição’, em resposta ao ‘quando’ das categorias de análise (Quadro 1),
a saber:
- 1995 – Início da série histórica disponível e ‘ponto de virada’ para conferir transformações
posteriores ao início das operações da Estação Vila Madalena (inaugurada em 1998);
- 2000 – Primeiro ponto de controle para delinear, em todos os polos, um quadro de ‘estabilidade’
antes do avanço do Metrô para Sudeste, das mudanças no marco regulatório e, principalmente, do
‘boom imobiliário’ relacionado com o ciclo de expansão econômica da primeira década do séc. XXI;
- 2005 – Marco para registrar os primeiros efeitos do PDE 2002 / LPUOS 2004 em todos os polos e
os movimentos imobiliários polarizados pela iminência da operação da última estação no ‘quadrante
sudoeste’ (Chácara Klabin);
- 2010 – Segundo ponto de controle, ‘entressafra’ entre a crise imobiliária de 2007/2008 e a retomada
da expansão econômica que, no caso da Vila Prudente, registra o efeito ‘gravitacional’ da iminência
do Metrô (início da operação em 2011);
- 2015 – Consolidação da implantação da Linha 2-Verde e marco para medir os efeitos da ZEU
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previstos no PDE 2014 / LPUOS 2016; e
-2020 – Situação atual, com destaque para a distinção dos efeitos das ZEU entre os quadrantes
sudoeste e sudeste.
Em termos informacionais, destacamos que os dados fiscais dos pontos de aferição foram
cuidadosamente agregados às ‘feições’ (shapes) dos lotes atuais, onde diversas possibilidades de
análise e algumas complicações se revelaram à medida que se operava com a base de dados nesta
escala do tecido urbano. Atributos físicos-espaciais anotados no TPCL (áreas de terreno e
construída total, número de pavimentos etc.), bem como no tempo, no caso do ‘ano de construção’,
valorização imobiliária, dentre outros, se entrelaçam com operações fundiárias (remembramentos,
desmembramentos, desapropriações etc.) que inviabilizam o tratamento dos dados de forma
‘automática’ e com precisão absoluta. Estimamos margem de erro de 5% para o universo da amostra
entre os dados da TPCL e o registrado na base física de lotes. Para este artigo apresentamos os
resultados dos anos-base mais relevantes, dadas as características do polo em pauta.
Leitura territorial
A Vila Prudente é um bairro do ‘quadrante sudeste’ cuja história oficial completou 130 anos em
outubro de 2020. Reconhecido como um tecido urbano da ‘cidade formal’, não compartilha todos os
atributos dos setores ‘nobres’ e recorrentemente disputados pelo mercado imobiliário.
Representante legítimo das primeiras expansões da mancha urbana, embrião da metrópole, e
historicamente relegado a momentos tardios de avanço do padrão de urbanização observado nas
áreas centrais de São Paulo nos mesmos períodos.
O núcleo histórico deste resulta da primeira onda da expansão industrial paulistana para Sudeste.
Durante décadas foi um bairro isolado à Leste do Rio Tamanduateí, a 7 km do Centro. Uma espécie
de subúrbio, ligado ao restante da cidade por linha de bondes de tração animal e, posteriormente,
por bonde eletrificado. Acompanhou a industrialização dos bairros centrais como Brás, Mooca e
Belém, funcionando como estoque de terras para a expansão urbana na direção Leste e Sudeste
ao final do século XIX. Fatores como a vizinhança da Estação Ferroviária do Ipiranga e a instalação
de indústrias de chocolates Falchi (1882), deram início ao seu desenvolvimento, mediante
loteamento lançado em 1890 (Zadra 2010) com área de aproximadamente 105 ha onde diversas
indústrias se instalaram – cerâmicas, tecelagens, papel etc. – além de núcleos residenciais,
resultantes do parcelamento das chácaras.
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Figura 19. Evolução urbana do PVP de 1930 a 2020: rede de mobilidade atual e raios da proposta de taxinomia de
tecidos urbanos sobreposta ao ‘Mapa Cidade de São Paulo’ de 1930 (A); aerofotogrametria de 1930 (B) e de 1973 (C);
ortofoto de 2017 (D) e parcelamento do solo, com indicação dos raios de polarização considerados nesta pesquisa
cotejados com as zonas de adensamento vigente e proposta (D).
Fonte: Elaboração própria sobre bases públicas GEOSAMPA/ PMSP, GEGRAN/ EMPLASA e APESP/IGC-IGG,
mar/2021.
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Posteriormente, a instalação de infraestruturas metropolitanas no contexto do bairro consolidaria
sua posição como uma espécie de ‘portal’ para o ABC (divisa com São Caetano) e para a grande
periferia em formação na Zona Leste (Sapopemba, São Mateus, São Rafael etc.). Ressaltamos o
‘grande hiato urbano’ a Noroeste do distrito (Figura 19-A), correspondente ao parque industrial
relacionado com a ferrovia que persistirá economicamente forte até meados dos anos 1950 quando
se iniciou o ciclo atual de obsolescência que culminou com a forte reestruturação produtiva a partir
dos anos 1970.

Figura 20. Paisagens e tipos do setor de estudo: (A) cuore do PVP desde a Av. Anhaia Melo, destaque para o viaduto
do monotrilho, a verticalização recente e o conjunto ‘caótico’; (B) e (C) vistas a partir do Largo da Vila Prudente,
destacando-se a persistência de tipos ‘originais’; (D) ‘antiurbanidade’ a cerca de 50m da estação do Metrô; e (E) tipos
edilícios das primeiras fases de ocupação.
Fonte: Acervo pessoal, 2016.
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Polo Vila Prudente – PVP
Diante do exposto, importa considerar que o ‘Polo Vila Prudente’ (PVP) é o cuore de um processo
local decorrente da metropolização e que já estava bastante consolidado nos anos 1970 (Figura 19C), preservando o padrão construtivo simples, observado nos tipos edilícios remanescentes dos
períodos iniciais de ocupação (Figura 20-E). Durante décadas a maior afirmação dos processos de
metropolização foi a implantação da Av. Luís Ignácio de Anhaia Melo (1975), construída sobre o
fundo do vale do Córrego da Mooca (Figura 19-C e D), implementada como parte das estratégias
rodoviaristas do ‘Plano de Avenidas’, de Prestes Maia e Ulhôa Cintra dos anos 1930 (Somekh and
Campos 2008), definidor das bases da metrópole (Anelli 2007). A espacialização dos dados da
categoria ‘renovação imobiliária’ confirma padrão já observado desde as primeiras estações da rede
do Metrô (Nigriello 1992), com algumas particularidades em relação aos demais polos, reflexo do
processo de desenvolvimento local, onde se destacam:
- O isolamento geográfico inicial e a pericentralidade atual;
- Os usos e parcelamento do solo industriais mesclados com o tecido residencial que estes
atraiam;
- O relevo e a hidrografia complexos, principalmente nas imediações da foz do Córrego da
Mooca;
- As inserções complicadas de infraestruturas metropolitanas, viadutos e os próprios
equipamentos de mobilidade, tanto do Metrô quanto da SPTRANS35F38F38F56, que se
apresentam bastante dicotômicos em termos de ‘atratividade’ e ‘repulsa’.
Observamos os efeitos na dinâmica imobiliária tanto da ‘aceleração’ no tempo quanto da ‘atração’
exercida pelo anúncio e operação da Estação Vila Prudente em meados de 2007 (Isoda 2013).
Mesmo considerando os reflexos do boom imobiliário local dos anos 2000 até 2015, denotado pela
distribuição uniforme no tecido urbano de pequenos empreendimentos registrados na base TPCL.
Os mapas delineiam o palimpsesto de renovações que se sucederam em curto espaço de tempo,
visto que a dinâmica imobiliária se caracteriza pela produção contínua de novos espaços para seu
crescimento. O ‘ano-chave’ de 2005 é particularmente interessante por representar um momento de
consolidação de um padrão de crescimento, representado pela expansão relativamente lenta do
aproveitamento do solo no PVP (Figura 21-E). No que se refere à verticalização observamos dois
focos. O primeiro (Figura 22-A) como reflexo da evolução urbana endógena do núcleo original,
parcialmente ‘induzido’ pela LPUOS 1972. O segundo relacionado com o crescimento geral da base
imobiliária paulistana que, no caso do PVP, ainda mantinha ‘distância estratégica’ dos elementos de
'(!M-H)'!2'&'!ML+!8'4)+!O&'.#2+&$%#!M`XA!94%!+2%&'!+!#-#$%1'!0%!('-G'!%!1]0-'!/'2'/-0'0%!#+(&%!2.%4#:!
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desvalorização aos olhos do mercado (fundo do vale). O registro da situação de 2020 demonstra
mudança no padrão de localização dos empreendimentos verticais, de ‘padrão médio’, com alguns
exemplares de ‘padrão superior’, revelando um movimento centrípeto em direção à futura Estação
Vila Prudente.

Figura 21. Renovação da base imobiliária’ no PVP entre 1975 e 2020: diagramas parciais dos anos de construção da
base imobiliária atual – 1995-2005 (A), 2005-2015 (B) e 2015-2020 (C); mapa 1975-2020 (D); e gráficos do
aproveitamento médio do solo (E) e da renovação imobiliária (F) dos imóveis construídos.
Fonte: Elaboração própria sobre bases públicas GEOSAMPA/ PMSP, mar/2021.

A sobreposição dos perímetros de zoneamento então vigentes denota uma maior correlação entre
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o processo de verticalização e a LPUOS 2004. Quase toda a área apresentava índices de
adensamento construtivo ‘generosos’ (CAmax 2,5 e 3,0), acessíveis mediante Outorga Onerosa
Direito de Construir (OODC) para áreas computáveis acima dos coeficientes básicos (1,0 na ZCP-a
e 2,0 na ZCP-b).

Figura 22. Mapas da ‘verticalização’ no PVP: entre 1975 e 2004 com as zonas de adensamento da LPUOS 1972 (A); e
entre 2005 e 2020 com as zonas de adensamento das LPUOS 2004 e 2016 (B).
Fonte: Elaboração própria sobre bases públicas GEOSAMPA/ PMSP e poligonais da LPUOS 1972 gentilmente cedidas
por Seo (2019), mar/2021.
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Figura 23. Mapas da ‘vacância urbana‘ no PVP: em 2005, cotejada com as zonas de adensamento da LPUOS 2004 (A);
em 2020, cotejada com as zonas de adensamento da LPUOS 2016 (B); e ‘síntese’ relacionando ‘renovação imobiliária’,
‘verticalização’ e ‘vacância urbana‘ entre 2005 e 2020.
Fonte: Elaboração própria sobre bases públicas GEOSAMPA/ PMSP, mar/2021.

Ressaltamos as críticas à política urbana dos anos 2000, tanto no meio técnico quanto no
acadêmico, que destacam o caráter de ‘desenvolvimentismo’ de base imobiliária desta, sem pautar
de forma clara questões então emergentes como ampliação da mobilidade, cidade compacta e
sustentabilidade urbano-ambiental. No marco regulatório atual, a ‘mancha’ de adensamento no PVP
foi redistribuída, em conformidade com um modelo de cidade virtualmente mais sustentável (Figura
22-B). Com relação à vacância urbana, e respectiva melhor função social, os mecanismos de
indução foram explicitamente relacionados com a rede estrutural de transporte público, tanto
existente quanto sua previsão de expansão a médio prazo. Destacamos (Figura 23) a persistência
de terrenos de grandes dimensões e baixo aproveitamento ao Norte da Av. Anhaia Melo. Alguns
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deles, conforme Sandroni (2018), ainda de 1ª geração, representando 2,9% da área dos lotes de
2005, reduzidos para 2,2% destes em 2020 (tabulado na pesquisa doutoral).
Discussão e interpretação dos resultados
A ‘proto-síntese’ das cartografias elaboradas (mapa da Figura 23-C) sugere que a verticalização
entre 2005 e 2020 foi pautada pela vacância urbana, com destaque para os remanescentes da ‘1ª
geração’ e, de forma alternada, pela indução dos coeficientes de aproveitamento ‘aderentes’ pelo
mercado imobiliário em uma primeira fase (2005-2010) e pela ‘atratividade’ do Metrô em uma
segunda fase. Consideramos que o refinamento paulatino da legislação como fator de indução,
resultará em nova fase de adensamento, possivelmente mais intenso a Sudoeste do recorte (Figura
21-A) em virtude do CAmax=4, proposto na OUCBT. De modo diverso do que se verificava nos anos
1990, a Vila Prudente de 2015 retomava aspectos de centralidade, ‘perdida’ pela sucessão de
intervenções e transformações relativas à escala metropolitana, ainda que ‘indefinida’ em termos de
morfológicos. Não era mais aquele bairro pacato e não havia se consolidado como uma referência
metropolitana, apesar de possuir atributos de um nó de mobilidade pela incidência de 3 grandes
equipamentos de transporte. Na Figura 20 apreendemos um pouco mais dessa indefinição, cujas
fotos A e B apresentam paisagens curiosas e desafiadoras e em Figura 20C vislumbramos ecos de
um passado que se recusa a desaparecer, ocupando o leito do Córrego das Vacas (Figura 19-B)
que se manifesta a cada chuva de verão e impõe restrições ao crescimento imobiliário. Em Figura
20-D, registra-se um dos aspectos mais problemáticos da transformação urbanística em foco: a
negação da cidade enquanto espaço público. Quase sempre associadas aos programas
residenciais multifamiliares do período 2002-2016, as grandes extensões de muros e paredes
‘indevassáveis’, compõem a antítese da qualificação do espaço público defendidas por Alex (2008).
Denota-se a falta de compromisso da iniciativa privada que ali atuou com a construção dos lugares
e a incapacidade da legislação de “desenhar a cidade sem desenhar os edifícios” (Barnett 1974),
limitando sensivelmente a ampliação da mobilidade dos paulistanos.
Considerações finais
A investigação aqui exposta explorou variáveis que se apresentam no planejamento, no plano e no
projeto urbanos. Tanto o método quanto os índices estão em fase de construção, mas já nos
permitiram a ampliação da base conceitual associada aos elementos urbanos. Contribui,
diretamente, para a discussão de parâmetros morfológicos para aplicação nos territórios que
passaram, em médio prazo, por processos similares de transformação urbana.
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Introdução
Há um razoável consenso de que a segregação socioespacial no Distrito Federal, onde Brasília
se localiza, é extremamente “perversa”, impondo altos custos sociais para as faixas de renda
mais baixas (Holanda, 2018). Essa segregação, acompanhada de baixas densidades, tem
efeitos irreversíveis para o tecido urbano, como a produção de extensas áreas públicas ociosas
e gerando elevados custos de manutenção ao estado.
As discussões relativas às densidades urbanas são controversas e inconclusivas, conforme
identifica Acioly e Davidson (1998). Apesar disso, diversos autores e especialistas em estudos
da vida urbana nas cidades apontam para a importância da concentração de pessoas nos
espaços públicos para que ocorra a urbanidade.
O estudo parte do pressuposto que a densidade tomada isoladamente não é capaz de garantir
cidades eficientes e espaços públicos convidativos ao uso. É fundamental, portanto, associar
atributos de desenho urbano às densidades para que bairros possam cumprir o papel de
favorecer a vida urbana.
A urbanidade é aqui entendida como espaços públicos que possibilitem a convivência social e
democrática. A pesquisa considera o conceito de Holanda (2019) para urbanidade arquitetônicaquando os atributos são relacionados ao lugar- lugares bem configurados para o convívio entre
sujeitos diversos na vida cotidiana, densos, de pequeno tamanho e “alimentados” por portas e
janelas frequentes, onde há negociação entre diferentes papeis sociais (e frequente migração
entre eles) e menor hierarquia social.
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Partindo dessa premissa, o investiga-se se há relação entre as densidades definidas na
legislação urbanística e o percentual de áreas públicas dos parcelamentos de expansão urbana
localizados no Distrito Federal.
O estudo tem como objetivos:
•

Identificar como as disposições do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do distrito
Federal relativas às áreas públicas afetam a produção dos projetos de novos
parcelamentos do solo urbano quanto à urbanidade;

•

Associar padrões de forma urbana e densidades em diferentes contextos urbanos no
DF e seu rebatimento quanto à promoção de urbanidade nos parcelamentos.

Para a análise, foram selecionados 5 projetos de expansão urbana, localizados no Distrito
federal, e através do levantamento de dados retirados dos Memoriais Descritivos de projeto
referentes às áreas públicas, realizada a avaliação comparativa e a averiguação se há correlação
entre densidades demográficas previstas para os parcelamentos e o percentual de espaços de
uso público (praças, áreas verdes e Equipamentos Comunitários) presentes em cada
parcelamento.
Por fim, conclui-se que os parcelamentos de expansão urbana planejados no Distrito Federal são
caracterizados por extensivo consumo de solo urbano gerando ociosas áreas públicas. Apesar
das baixas densidades populacionais previstas nos projetos de urbanismo influenciarem para o
baixo desempenho na promoção da urbanidade, seus atributos morfológicos como a existência
de ruas largas, de praças mal dimensionadas e o excesso de áreas públicas, contribuem para o
distanciamento das pessoas no espaço e consequentemente para a pouca ou nenhuma
urbanidade.
Densidade e urbanidade
Diversos estudos apontam a relação entre densidades à estruturação do tecido urbano e a
tipologias edilícias na constituição de urbanidade. Mesmo com valores idênticos de densidades
populacionais os diferentes arranjos e configurações dos edifícios, lotes e arruamento dos
parcelamentos podem produzir efeitos diversos na construção de vida urbana mais intensa nos
espaços públicos das cidades.
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Como exemplo da constatação acima, CAMPOLI e MACLEAN (2007) catalogam diversas faixas
de densidade para 250 bairros localizados em cidades americanas e pondera que a depender
da forma urbana o adensamento pode ser uma bênção ou uma maldição para as cidades.

Figura 1. Ilustração do catálogo de densidades
Fonte: Campoli and Maclean, 2007).

TORRES et al (2017) destaca quatro autores que promoveram grande contribuição por exporem
teorias para intervenção nas cidades, com base na leitura dos espaços construídos: Jane Jacobs,
Jan Gehl, Christopher Alexander e Nikos Salingaros. Em sua dissertação compilou os principais
elementos para o favorecimento da vitalidade nos espaços urbanos. A tabela abaixo ilustra o
resumo elaborado pelo autor.
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Tabela 1. Condições para a vitalidade dos espaços urbanos.
Fonte: Torres (2017)

Destaca-se que além dos demais elementos de configuração espacial listados pelos autores a
densidade habitacional adequada é citada por Jacobs e Ghel como fundamentais para a
vitalidade dos espaços urbanos.
Tenório (2012), em sua tese, estruturou um método para “se conhecer, saber observar, avaliar
e, consequentemente, manipular, os principais atributos de um espaço público, com vistas a uma
vida pública de boa qualidade”. Sua pesquisa se apoiou nas contribuições de Jane Jacobs,
Frederico de Holanda, Jan Ghell, Christopher Alexander et al, William White e o Project for Public
Spaces, Allan Jacobs e Donald Appleyard.
Ela conclui que para favorecer a urbanidade as cidades devem ser compactas e não podem ter
um percentual muito grande de espaços abertos públicos sobre a área total. Não devem possuir
áreas ociosas na cidade, e a ocupação edilícia do solo urbano deve ocorrer de forma eficiente,
“o que amplia o aproveitamento de sua infraestrutura, favorece a implementação de sistemas de
transporte público, diminui tempos de deslocamento e aumenta o tempo livre das pessoas.”
Considera ainda que embora uma cidade precise tanto de espaços públicos pequenos quanto
grandes, “são os espaços públicos menores que aproximam as atividades, viabilizando sua
complementaridade, favorecendo deslocamentos a pé ou de bicicleta e a concentração de
pessoas, possuindo uso mais secular.” Quanto às densidades, a autora recomenda que os
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bairros devem apresentar densidade suficiente para contribuir para o convívio público nos
espaços públicos, mas não delimita um valor ideal de densidade para a promoção de urbanidade.
ACIOLY & DAVIDSON (1998), por sua vez, consideram que a densidade urbana é um dos mais
importantes indicadores e parâmetros de desenho urbano a ser utilizado no processo de
planejamento e gestão dos assentamentos humanos.
Diante do exposto, é importante destacar que uma das maiores vantagens de desenho de bairros
com maiores densidades é permitir que os diversos usos e os espaços públicos estejam
localizados a uma distância confortavelmente percorrida a pé por seus moradores. Essa
aproximação é fundamental para encorajar a interação social nos espaços públicos.
A existência de ruas largas, de praças mal dimensionadas e o excesso de áreas públicas em
assentamentos de baixa densidade contribuem para o distanciamento das pessoas no espaço e
consequentemente para a pouca ou nenhuma urbanidade.
Metodologia
O parâmetro urbanístico de densidade demográfica é um tema polêmico e bastante complexo
nas suas definições. Acioly e Davidson (1998) fazem um estudo minucioso desta complexidade
e levanta as diversas formas possíveis de se calcular densidades. Define que densidades
populacional ou demográfica são relativas ao número de habitantes; densidade habitacional ou
residencial estão relacionadas ao número de moradias; e a densidade construtiva é definida pelo
coeficiente de aproveitamento – CA. Nesta pesquisa, considera-se a densidade demográfica ou
populacional definida pelo número de habitantes (hab) por hectare (ha) indicada nos memoriais
descritivos de cada projeto de parcelamento urbano estudado.
A abordagem é amparada por meio da avaliação quantitativa dos espaços públicos dos
parcelamentos considerando variáveis como densidades populacionais e percentual de áreas
públicas.
Para cumprir os objetivos da pesquisa, a avaliação dos espaços públicos dos projetos de
urbanismo aqui elencados utiliza as seguintes variáveis para a análise:
1. percentagem de áreas públicas presentes nos parcelamentos;
2. densidades populacionais de projeto;
3. parâmetros urbanísticos referentes aos espaços públicos indicados no Plano
Diretor de Ordenamento Territorial do DF;
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Para a avaliação dos estudos de caso foram levantados o limite populacional e o percentual de
áreas públicas indicados nos projetos de urbanismo. Essas informações são comparadas ao
percentual mínimo de área pública definido no Plano Diretor de Ordenamento Territorial do
Distrito Federal para novos parcelamentos urbanos com o objetivo de identificar se há relação
entre as densidades de projeto e a quantidade de espaços públicos presentes nos
parcelamentos.
O plano diretor de ordenamento territorial (pdot)
Os novos projetos de parcelamento do solo urbanos localizados no Distrito Federal são regidos
pelo O Plano Diretor de Ordenamento Territorial - PDOT, Lei Complementar nº 803, de 25 de
abril de 2009, e sua atualização por meio da Lei Complementar nº 854, de 15 de outubro de
2012. O plano institui que para todo novo parcelamento urbano localizado no Distrito Federal
deve ser destinado o mínimo 15% da gleba a ser parcelada à implantação de equipamentos
urbanos e comunitários, bem como os espaços livres públicos, excluídos o sistema viário. Apesar
de definir um percentual mínimo de área pública não distingue a quantidade de área destinada à
cada tipo de equipamento: espaços livres públicos ou de lotes destinados à implantação de
equipamentos urbanos ou comunitários, como escolas, hospitais ou postos de saúde.
O Plano estabelece ainda, diferentes densidades demográficas brutas para porções territoriais
no Distrito Federal. Os limites de densidade demográfica para as diferentes porções variam de
muito baixa à alta densidade conforme demonstra o mapa a seguir:
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Figura 2. Mapa de densidades demográficas instituídas pelo PDOT

O Plano estabelece as seguintes faixas de densidade demográfica para polígonos que
subdividem a zona urbana em porções territoriais:
• densidade demográfica muito baixa: até 15 habitantes por hectare;
• baixa densidade demográfica: de 15 a 50 habitantes por hectare;
• média densidade demográfica: de 50 a 150 habitantes por hectare;
• alta densidade demográfica: acima de 150 habitantes por hectare.
O PDOT ainda institui que as densidades demográficas podem ser diferenciadas dentro de uma
mesma porção territorial desde que não extrapolem a média da densidade limite estabelecida
por porção territorial. O controle e regulamento desse balanço de densidades no território é
confuso e ineficiente uma vez que a Lei não define com clareza os limites de cada porção
territorial.
Deste modo, na ausência de regulamento na distribuição de densidades, os parcelamentos57 que
passam pela aprovação de projetos no órgão gestor de ordenamento territorial do DF tomam
como referência o limite de valor estabelecido para as densidades brutas do PDOT.
Avaliação dos estudos de caso
Os projetos de expansão urbana elencados para a análise são parcelamentos que foram
aprovados nos últimos dez anos e encontram-se parcialmente implantados ou encontram-se
vazios e terão o início de sua ocupação muito em breve.
Foram escolhidos 5 projetos de parcelamento urbano mais recentes com diferentes contextos
urbanos: 4 parcelamentos destinados ao atendimento de demanda de habitação de interesse
social - Paranoá Parque, Itapoâ Parque, Mangueiral e Vargem da Bênção; e um parcelamento
de uso predominantemente residencial unifamiliar voltado à famílias de média e alta renda –
Etapa 3 do Jardim Botânico. Os projetos foram aprovados pelo órgão gestor de ordenamento
territorial do DF e suas informações estão disponíveis no Sistema de Documentação Urbanística
e Cartográfica -SISDUC da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do
Distrito Federal.

57 Para o cálculo da população máxima para cada parcelamento aqui estudado os projetos consideraram 3,3

habitantes por domicílio como o número médio de habitantes por domicílio.
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Figura 3. Localização dos estudos de caso no Distrito Federal.

A densidade populacional, calculada para os projetos de urbanismo aqui avaliados, segue o
mesmo conceito definido pelo PDOT para densidade demográfica: a relação entre a população
urbana estimada pelo Memorial Descritivo de projeto e a área, em hectares, da poligonal da
ocupação urbana.
As glebas dos projetos do Jardins Mangueiral, Paranoá Parque, Parque da Bênçãos e Itapoâ
Parque estão inseridas nas porções territoriais definidas pelo PDOT de média densidade: até
150 habitantes por hectare. A Etapa III do Jardim Botânico está inserida na porção de baixa
densidade: até 50 habitantes por hectare.
I.

Projeto do Paranoá Parque

Localizado no Distrito Federal, o Paranoá Parque faz limite a leste com o núcleo urbano do
Paranoá e está circundado pelo Parque Vivencial dos Pinheiros e núcleos rurais. O parcelamento
da área foi iniciado no ano de 2012 com vistas a atender o déficit habitacional de famílias de
baixa renda do Distrito Federal, tendo sido elaborado no contexto do Programa Habitacional
Minha Casa Minha Vida para acomodar famílias de faixa de renda de até três salários-mínimos.
O projeto, elaborado pela empresa Topocart em 2012, possui área de aproximadamente 143
hectares e densidade de 146 habitantes por hectare com população máxima prevista de 21.029
habitantes.
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O parcelamento é configurado por uma malha ortogonal que divide os quarteirões constituídos
pelos edifícios de habitação coletiva de apartamentos de quatro pavimentos com uso
exclusivamente residencial. Encontra-se totalmente implantado, mas parcialmente ocupado no
que diz respeito às áreas comerciais e institucionais do parcelamento que hoje estão, em sua
maioria, vazias.
O projeto compreende 15 praças de uso público distribuídas entre os conjuntos residenciais e ao
longo da avenida que faz limite com o núcleo urbano do Paranoá, conhecida como Avenida dos
Pinheiros. O parcelamento possui uma quantidade excessiva de áreas livres públicas (praças e
sistema viário), sendo 62% da superfície parcelável destinada a essas áreas.
A dimensões das praças afastam os usuários entre si e não transmitem aconchego. A escala do
pedestre é ainda prejudicada pelos longos afastamentos entre as edificações e suas largas ruas.
O excesso de área pública no local é observado, principalmente, no superdimensionamento do
sistema viário. As vias locais que dão acesso às praças dos conjuntos residenciais possuem
caixa de 34 metros e canteiro central. Os bolsões de estacionamentos existentes no interior das
quadras residenciais também contribuem para ampliar a área de seus espaços convexos e para
a predominância da paisagem de objetos.
As grandes dimensões das praças e a grande quantidade desses espaços no interior do
parcelamento não é coerente com a baixa densidade populacional prevista para o projeto.
II.

Projeto da 1ª e 2ª etapa do Itapoã Parque

O projeto do Itapoã Parque foi elaborado visando atender a demanda de áreas para habitação
de interesse social por intermédio do programa Minha Casa Minha Vida- MCMV. A área a ser
parcelada, encontra-se hoje, vazia e está localizada ao Norte da ocupação urbana consolidada
do Itapoã, no Distrito federal.
A configuração espacial do parcelamento é caracterizada por uma malha ortogonal com grandes
dimensões de quarteirões que abrigam grandes lotes em formato condominial residencial e
cortado por uma avenida de Norte a Sul.
Semelhante ao que ocorre no Paranoá Parque, os terrenos condominiais de uso exclusivo
residencial apresentam a tipologia edilícia de prédios com quatro pavimentos em formato H
entremeados com bolsões de estacionamento no interior dos lotes.
A concepção do sistema viário categoriza as vias do parcelamento como vias arteriais, coletoras
e locais. A avenida principal é denominada Itapoã Parque (arterial) e atravessa todo o bairro de
Norte a Sul e onde estão localizados os usos comerciais e distribuídas as praças.
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As 17 praças de cunho local estão localizadas ao longo da avenida principal e uma extensa faixa
de área verde separa as quadras residenciais da rodovia DF-001 localizada ao longo no limite
oeste do parcelamento. A gleba parcelada possui 200,4 hectares (ha), população prevista de
40.697 habitantes (hab) com densidade de 203 hab/ha.
Conforme o Memorial Descritivo (MDE 181/17), o parcelamento destina 22,69% da gleba para a
implantação de áreas públicas e 25,72% ao sistema viário (com exceção dos arruamentos e
bolsões de estacionamento internos aos lotes residenciais). O MDE 181/17 não justifica o motivo
do excedente de áreas públicas exigido pelo PDOT: 7,2% da gleba parcelada (aproximadamente
14.000 m²).
QUADRO DE ÁREAS DO ITAPOÃ PARQUE
DENSIDADE

203 hab\ha

POPULAÇÃO

40.697 habitantes

ÁREA PÚBLICA

22,69%

III.

Projeto da etapa 1 do setor habitacional Vargem das Bênçãos

As obras de implantação do parcelamento Vargem das Bênçãos ainda não foram iniciadas.
Localizado na Região Administrativa do Recanto das Emas, o projeto do setor foi elaborado com
vistas a atender a demanda populacional para produção de unidades habitacionais integrantes
da Política Habitacional do Governo do Distrito Federal financiadas pelo Programa Minha Casa
Minha Vida- MCMV.
Segundo o Memorial Descritivo do projeto – MDE 042/13 o parcelamento compreende 31,56 %
de áreas públicas e 22,03% destinado ao sistema viário.
A população de projeto totaliza 42.599 habitantes, com uma densidade demográfica de 177,79
hab/ha, considerando a poligonal de projeto de 239,60 ha e 3,37 moradores por unidade
habitacional.
Os quarteirões com lotes de uso exclusivo residencial percorrem todo o bairro. A tipologia edilícia
habitacional predominante é a de blocos em formato H com quatro pavimentos dispostos
isoladamente em grandes lotes condominiais entremeados por grandes superfícies de bolsões
de estacionamentos no térreo.
O Setor é cortado no sentido Norte-Sul por avenida que conecta os núcleos urbanos
consolidados de Samambaia ao de Recanto das Emas e Riacho Fundo 1 e apresenta quinze
praças com características locais e dimensões variadas que são distribuídas ao longo do
parcelamento.
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Dentre os projetos analisados é o que possui maior excedente de áreas públicas: 16,56% (39.600
m²) superior ao mínimo exigido pelo PDOT.

Figura 4. Projeto do Parque das Bênçãos com destaque na cor verde das áreas de praças e áreas verdes do
parcelamento.

QUADRO DE ÁREAS DA ETAPA 1 DO PARQUE DAS BÊNÇÃOS
DENSIDADE

177 habitantes \ hectare

POPULAÇÃO

42.500 habitantes

ÁREA PÚBLICA

31,56% da gleba parcelada

IV.

Projeto do setor habitacional Mangueiral

O Setor Habitacional Mangueiral está localizado na Região Administrativa de São Sebastião e
foi elaborado visando atender à demanda da política habitacional do Governo do Distrito Federal.
O parcelamento é composto predominantemente por grandes lotes em formato condominial que
abrigam edifícios de três pavimentos e residências de uso unifamiliar geminadas. O projeto
compreende quatro quarteirões cortados por uma avenida interna que atravessa o setor no
sentido Leste-Oeste onde estão localizadas as praças e os usos institucionais e comerciais.
Possui densidade populacional de 137 hab\ha e destina 21,84 % da gleba às áreas públicas e
apesar de possuir baixíssima permeabilidade viária em função das extensas dimensões dos
quarteirões, 18,63% da gleba são ocupados pelo sistema viário.
Apesar do modelo de condomínio com uma extensa gama de atividades de lazer e áreas verdes
no interior dos lotes, conta ainda com 18 praças públicas ao longo da avenida principal além de
duas áreas verdes: de amortecimento da Estação Ecológica do Jardim Botânico à oeste e faixa
de área verde à leste do parcelamento denominada Jardins do Mirante.
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Figura 5. Projeto do Mangueiral com destaque na cor verde das áreas de praças e áreas verdes do parcelamento.

QUADRO DE ÁREAS DO SETOR HABITACIONAL MANGUEIRAL
DENSIDADE

137 habitantes \ hectare

POPULAÇÃO

26.400 habitantes

ÁREA PÚBLICA

21,84 % da gleba parcelada

V.

Projeto da terceira etapa do setor habitacional Jardim Botânico.

O projeto do Setor Habitacional Jardim Botânico está localizado na Região Administrativa de São
Sebastião. Foi elaborado no ano de 1998 e encontra-se hoje, parcialmente ocupado.
Conforme o Memorial Descritivo do projeto de urbanismo - MDE 106/98 a proposta foi estruturada
em função de uma predominância de lotes residenciais unifamiliares com áreas em torno de
800m2, obtendo-se uma densidade de aproximadamente 13,31 hab\ha.
O projeto conta com 18,50 % da gleba destinados às áreas públicas divididas por lotes para
equipamentos públicos e comunitários, uma praça central de caráter regional e pequenas praças
distribuídas no interior dos quarteirões além de área verde de amortecimento da borda de
chapada localizada à leste do parcelamento. A área destinada ao sistema de circulação é
elevada e compõe 38,83% do total da gleba parcelada.
Apesar da baixa densidade, as pequenas dimensões das praças distribuídas nos quarteirões são
compatíveis com a característica de cunho local destes espaços. Portanto, a generosa
quantidade de praças – 1 praça a cada quarteirão com aproximadamente 30 lotes de uso
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unifamiliar - afeta negativamente a apropriação pela pequena quantidade de habitantes do
parcelamento que conta com mais de 20 praças distribuídas na poligonal de projeto.
QUADRO DE ÁREAS DO SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTÂNICO- ETAPA 3
DENSIDADE

13,31 habitantes \ hectare

POPULAÇÃO

26.400 habitantes

ÁREA PÚBLICA

21,84 % da gleba parcelada

Considerações finais
Apesar de diversos autores associarem que maiores densidades afetam a vitalidade e
urbanidade dos espaços públicos das cidades não há consenso quanto à quantidade de áreas
públicas necessária a cada tipo de parcelamento.
A definição arbitrária de no mínimo 15% de áreas públicas para todo e qualquer novo
parcelamento localizado no Distrito Federal desconsidera que contextos urbanos específicos e
suas diversas densidades podem afetar no desempenho e a apropriação desses espaços pelas
comunidades.
Com a existência de um regramento urbano tão frágil, assiste-se a replicação do modelo
modernista nos projetos dos novos bairros no DF, como a abundância de espaços públicos livres
e áreas verdes entremeadas na massa edificada, sem a definição de uma clara hierarquia.
Todos os projetos analisados extrapolam consideravelmente o percentual mínimo definido pelo
PDOT para as áreas públicas. Os Memoriais Descritivos dos projetos não mencionam ou
justificam a produção excessiva de tais espaços. Este excesso acompanhado de baixas
densidades tem efeitos irreversíveis para o tecido urbano, como a produção de extensas áreas
públicas ociosas impondo altos custos de manutenção ao estado.
O gráfico a seguir demonstra que a quantidade de área destinada ao uso público presente em
cada parcelamento não guarda relação com a população prevista nos projetos e é ainda, muito
superior ao mínimo exigido pelo PDOT.
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A partir dos aspectos analisados nos setores, com exceção do Jardim Botânico, é possível
observar que o excesso de espaços públicos verificado nos projetos de parcelamento foi
determinado em função da adequação do projeto ao limite populacional estabelecido pelo Plano
Diretor de Ordenamento Territorial para cada região (porções de média e baixa densidade). A
oferta de extensas áreas a serem parceladas com limites de densidade populacional muito
baixos acarretou num desenho urbano que extrapola em áreas destinadas aos espaços públicos.
Esse fato, contribui para a produção de um sistema viário superdimensionado e ocioso e de
praças com dimensões não compatíveis com as características de uso local.
É importante compreender que os espaços públicos com dimensões exageradas podem
comprometer e prejudicar sua principal função: a de favorecer a vida pública. No caso do Paranoá
Parque, embora as praças contenham limites claros e sejam bem localizadas, apresentem
elementos de suporte à diversidade de atividades e atendam aos parâmetros de acessibilidade
conectadas ao transporte público por meio de calçadas acessíveis e de ciclovias, encontram-se,
hoje, em sua maioria, com equipamentos danificados e sem manutenção, quiosques
desocupados e sem indícios de que a comunidade residente faça uso de todos aqueles espaços.
O caráter de abandono observado nas praças do Paranoá Parque e seu uso e manutenção são
claramente prejudicados pelo excesso de praças locais no parcelamento de tão baixa densidade.
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Diante do exposto é possível concluir que a densidade populacional quando analisada
isoladamente é insuficiente para analisar o desempenho dos parcelamentos. A associação da
densidade com demais aspectos morfológicos que favoreçam à urbanidade tem efetivo impacto
no planejamento de novos bairros.
A inexistência, na legislação urbanística do DF, de critérios que associem densidades, não
apenas à quantidade de áreas públicas, mas sim aos diversos arranjos espaciais dos espaços
públicos dos parcelamentos é prejudicial ao florescimento da vida urbana.
Ao se considerar que o poder público assume um papel importante na definição de parâmetros
de ocupação que influenciam diretamente na elaboração de projetos de urbanismo, alterações
na legislação vigente quanto à configuração espacial dos espaços públicos de novos projetos de
parcelamento urbano podem contribuir para a qualidade e apropriação desses espaços.
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Introdução
Quando se fala em espaço público é comum que as primeiras imagens associadas ao termo sejam
de praças, por estas serem o elemento urbanístico de caráter público que mais associado pelas
pessoas ao conceito de sociabilidade, fato em grande parte ligado ao uso ou a espaços religiosos,
ou à localização em pontos centrais próximos de edifícios públicos e administrativos. Essa noção da
praça como espaço do uso coletivo, de grande capacidade de atração de pessoas e manifestação
de sociabilidade, remonta à Grécia Antiga, onde a Ágora era um lugar de centralidade política e
social e de grande simbolismo, e os espaços públicos e administrativos eram usufruídos
concomitantemente (no mercado por exemplo), independentemente da figura dos governantes da
época (CALDEIRA,1998; 2007).
Contudo, na Grécia, a Ágora era um espaço civil, separado do espaço religioso da Acrópole, que
ocupava um ponto elevado e separado de todo o assentamento. A conjugação do espaço coletivo
com os usos religiosos aconteceu durante o Império Romano. De um único espaço coletivo grego
derivam diversos espaços coletivos, nomeados em homenagem aos governantes que os instituíram
(o fórum, o circus, o anfiteatro...). O Fórum Romano foi uma área investida de caráter monumental
que tornou-se o centro político-social para onde todas as dimensões do cotidiano convergiam;
manteve esta centralidade até o período medieval, quando a administração pública se afastou das
praças. Nesta ocasião, esses grandes espaços vazios passaram a receber usos e atividades que
não eram oficiais (feiras, apresentações, procissões, o espaço das festas), com a atribuição à praça
de uma função específica, a depender de sua localização e dos usos do seu entorno. Assim surgiram
as praças do mercado, da igreja, central, de entrada, cívica, etc (CALDEIRA, 1998; 2007).
A única expressão de poder exercida nas praças medievais eram as execuções públicas, que
podiam ser de caráter civil ou religioso. No Renascimento, com a ascensão da burguesia, as praças
perderam o seu caráter mais tradicional, a sociabilidade, que desde então passou a ser transferida
para a esfera privada. Os teatros, bares e cafés interiorizaram a sociabilidade no interior destas
edificações, e as praças tornaram- se espaços coadjuvantes, necessários para destacar a
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monumentalidade das edificações, com funções estéticas, ainda que vinculadas aos usos religiosos.
Com o modernismo, as praças ganharam nova monumentalidade, mas continuaram estéreis em
sociabilidade, tornando-se elemento urbanístico de passagem, um mero componente do sistema
viário e com uma ligação menor com usos religiosos. A revalorização dos espaços públicos como
espaço coletivo focal é recente, por meio da associação entre a monumentalidade e a
multifuncionalidade, de modo a permitir os mais diversos intercâmbios, encontros e expressões do
cotidiano. Nas cidades brasileiras este processo foi enfraquecido pela privatização crescente de
espaços de convívio e recreação (ex.: praças de alimentação, shopping centers, clubes), e pela
adaptação da gestão urbanística a esta tendência; e a partir de 2020, no contexto de isolamento
social da pandemia, criou-se mais uma alternativa ao encontro: as janelas virtuais, mediadas pela
tecnologia dos aparelhos eletrônicos e pela internet (CALDEIRA, 1998; 2007).
Mas esta experiência não é igual por todo o Brasil, país onde o universo urbano é constituído
oficialmente pela cidade, basicamente todas as sedes de município, e pelas e as vilas que são sedes
de distrito. Na realidade amazônica, por exemplo, a manifestação do urbano é extensiva e acontece
na maneira como assentamentos pequenos e difusos, que isoladamente seriam tomados como
rurais, se inter relacionam e complementam em pequenas redes formadas entre vilas, localidades,
aldeias, etc. (chamadas de pequenos aglomerados) e cidades (PINHO, 2012; D’ALLASTA, 2016).
Estas redes permitem a complementação de funções, mas não são reconhecidas oficialmente. A
ação oficial ainda se baseia na visão do assentamento isolado, como é prática na gestão das
cidades.
Nesta perspectiva, Hébette e Moreira (2004) oferecem uma compreensão seminal genérica sobre a
organização dos aglomerados rurais na Amazônia a partir da caracterização de sua organização
mínima; como, em sua maioria, compostos basicamente de residências, edificações para usos
religiosos e educacionais. Tal arranjo corresponde ao mínimo estabelecido pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística para o reconhecimento de uma comunidade - a existência de uma área
construída com edificações permanentes e adjacentes ao longo de arruamentos reconhecíveis
havendo ou não instituições comerciais ou prestação de serviços públicos (IBGE, 2014). Ou seja, o
Brasil chama os assentamentos em meio rural genericamente de aglomerados, que podem ser
estratificados por uma série de critérios quantitativos de tamanho, densidade, equipamentos e
serviços, sem contudo se interessar pela sua configuração espacial e muito menos aplicar critérios
qualitativos ou relacionais aos mesmos.
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Na prática porém, existem configurações que geram diferenças qualitativas nesses assentamentos,
associadas à maneira como os usos se organizam em relação aos rios e vias terrestres, a como o
espaço público é apropriado e é capaz de gerar complementaridade entre os aglomerados rurais, à
distância da cidade mais próxima, ou da sua posição na rede constituída por aglomerados de
diferentes tamanhos. Mesmo os pequenos aglomerados quando dotados de maior centralidade,
recebem equipamentos e serviços para o suprimento das necessidades básicas próprias e dos
aglomerados mais isolados que lhes são próximos (Hébette & Moreira, 2004).
Neste panorama, este artigo analisa atributos de espaços públicos de quatro vilas rurais amazônicas
que foram gradativamente constituídos como espaços multifuncionais, e que incorporaram
elementos de diferentes cosmovisões (como do colonizador branco, de indígenas e africanos
escravizados) conforme sua gênese e localização. Estes espaços públicos foram submetidos a
análises qualitativas, para capturar aspectos de urbanidade a partir da oferta de serviços,
equipamentos e infraestrutura, e sua condição de centralidade e de vetor de expansão desses
núcleos. Espera-se mostrar em que medida suas configurações diferem das praças das cidades
para orientar políticas públicas e intervenções dirigidas para as mesmas.
Da urbanidade para os espaço públicos em contexto rural
O artigo parte do entendimento de urbanidade como termo “que traduz um entendimento/ significado
rico e poderoso, mas impossível de se traduzir em palavras” (DEL RIO, 2016:250) e nos campos do
desenho e planejamento urbanos é tomada como uma qualidade importante para a construção de
lugares (placemaking). A noção de urbanidade é assumida como parâmetro de análise,
independentemente das dicotomias urbano rurais, aproveitando suas características qualitativas,
que também podem ser analisadas por meio de atributos quantitativos dos espaços públicos.
Netto (2012) entende a urbanidade como uma característica própria das cidades, por meio da qual
o espaço público é meio de comunicação irrestrito que proporciona encontros e reconhecimentos,
convívio e comunicação, através de uma presença coletiva que incentiva a coexistência, orientação
mútua e interação entre alteridades; já para Aguiar (2012) a urbanidade é a materialização da
relação entre as pessoas e o espaço ao redor, a qual surge no momento em que duas ou mais
residências necessariamente desfrutam de um mesmo espaço público, no qual seus moradores
podem-se encontrar entre si e com estranhos de outras localidades. Melo (2005) observa que ao
mesmo tempo em que se refere a padrões espaciais, a urbanidade também se refere à padrões de
vida, à facilidade do encontro e à expressões da cultura. Del Rio (2016) por sua vez aponta que a
forma fundamental de se vivenciar a urbanidade é o caminhar e, portanto, o autor faz a conexão
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entre a urbanidade e a escala do pedestre, o que por sua vez liga a urbanidade a uma série de
outras características e qualidades do espaço urbano, em especial ao espaço público, como a
diversidade, legibilidade e vitalidade.
A partir destes autores, o texto assume a inferência de que uma urbanidade essencial necessita de
quatro requisitos básicos para existir: edificações, pessoas, um espaço público e condições de
encontro e convívio. Considerando o atendimento desses quatro requisitos, é possível dizer que a
urbanidade pode estar presente tanto nas cidades quanto em vilas e comunidades rurais. Contudo,
para o contexto rural é possível considerar outra nuance para a urbanidade, as condições de
encontro e convívio, que estão intimamente
ligadas à oferta de serviços, equipamentos públicos e infraestrutura, a depender de que dinâmica
gera tais ofertas, se ligadas à cultura e modo de vida, ou à economia local.
Origem do espaço público amazônico
Para compreender a diversidade dos casos amazônicos o texto recupera as origens indígena,
africana e portuguesa dos assentamentos mais antigos, para informar que as etnias e cosmovisões
constituem o espaço público de modo diferente. Entre povos indígenas, como os Tupi Guarani,
Xavante e Karajá, ver Figura 1, é comum a existência de um terreiro central, lugar para realização
de cerimônias e reuniões masculinas (WEIMER, 2012).
Figura 1. Tipos de ocupação do espaço público segundo os indígenas, afrodescentes e portugueses.
Elaborada pelas autoras. Fonte: WEIMER, 2012; CHAMBOULEYRON, 2010; TAVARES, 2011;
REIS, 1942
Dentre os afrodescendentes o assentamento familiar assume a forma de Krall e das cubatas (casas).
A Figura 1 também mostra que o krall é constituído por um terreno cercado, que contém as diversas
cubatas, locais de trabalho, a horta, as árvores frutíferas e de sombra (moradas de orixás), espaços
cerimoniais, cercados de animais, etc., onde o espaço público é todo o espaço externo às casas.
A Figura 1 também recupera as três formas de ocupação colonial portuguesa do território: a
ocupação militar, a religiosa e a civil. A ocupação religiosa refere-se aos aldeamentos/ missões/
descimentos e representa a de tipo mais extensivo, pois as principais ordens religiosas receberam
jurisdição sobre bacias inteiras. Os registros históricos revelam que houve subdivisão destas em
microbacias hidrográficas, e permitem a estimativa da área de atuação das ordens religiosas. Para
a ocupação civil a característica mais importante era a localização. Diferentemente das colonizações
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militar e religiosa, que delimitavam as terras de conquista portuguesa principalmente na Amazônia
Ocidental, a ocupação civil se limitou ao nordeste paraense, abrangendo a rede fluvial composta
pelos rios Moju, Acará, Tocantins, Igarapé-Miri, Guamá e Capim (CHAMBOULEYRON, 2010;
TAVARES, 2011; REIS, 1942).

A organização espacial portuguesa mais comum para a área central dos núcleos de ocupação
colonial era o conjunto igreja/cruzeiro/praça/terreiro; com as demais edificações erigidas de forma
relativamente ordenada em seu entorno. Os jesuítas adentravam os aldeamentos para iniciar a
catequese, logo que esta começava a apresentar resultados, a primeira coisa que faziam era
construir um cruzeiro no meio do terreiro. O segundo passo era construir uma capela na frente do
cruzeiro ou em substituição a alguma casa. Progressivamente, a igreja acabava por ocupar um ou
mais lados do terreiro sozinha. A integração de assentamentos indígenas aos padrões dos
colonizadores resultou nas vilas com configurações diversas. São características a igreja no centro
da ocara, a construção das casas dos colonizadores diferenciadas pela demarcação de quintais
(conformando lotes), característica ausente nas casas dos indígenas que não utilizaram essa forma
de apropriação por não conhecerem a propriedade privada do solo (WEIMER, 2012).
Com o avanço da colonização, novas ruas eram abertas aproveitando as trilhas abertas pelos
indígenas. Nesta gênese, foi constante a implantação das igrejas num dos lados de uma praça,
explicável pela conjugação das configurações nativas com a tradição portuguesa, constituindo o
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binômio praça igreja como um arranjo de muito vigor, pelo seu uso em festividades e práticas
coletivas que mobilizavam pessoas para além daquele assentamento (WEIMER, 2012).
Vilas rurais estudadas
As vilas estudadas estão localizadas no Estado do Pará, na região conhecida como Baixo Tocantins,
área identitária reconhecida por antiga regionalização, definida pela extinta Secretaria de Estado de
Integração Regional (Seir) em 2000 e representada na Figura 2. Esta região abrange uma área de
36.024,20 Km2, e tem como rios principais os rios Moju, Pará e Tocantins, e conta com onze
municípios compõem: Abaetetuba, Acará, Baião, Barcarena, Cametá, Igarapé-Miri, Limoeiro do
Ajuru, Mocajuba, Moju, Oeiras do Pará e Tailândia. Esta região conta com ocupação desde a
colonização portuguesa, e também foi alvo da implantação de assentamentos rurais ligados às
rodovias abertas a partir dos anos 1960. A pesquisa adotou vilas ligadas às duas lógicas, colonial e
pós-rodovias.

Figura 2. Mapa de localização das unidades de análise selecionadas. Elaborada pelas autoras.

As vilas Sucuriju e Olha D'água foram criadas a partir da implantação da rodovia PA-150 e tiveram
sua forma de ocupação influenciada pelo urbanismo rural (CAMARGO, 1973) pensado para a
região.Enquanto Nossa Senhora das Graças de Furtados é uma vila ribeirinha tradicional, ligada ao
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rio Tocantins e São José de Icatú é uma vila remanescente de quilombo, localizada próximo ao rio
ao ramal de acesso à rodovia PA- 151.
Análise do espaço e da urbanidade nas vilas
Os resultados indicam que nas vilas selecionadas existem parâmetros básicos de uma urbanidade
que é induzida pela presença e quantidade de serviços, equipamentos públicos e infraestrutura.
Quanto maior a oferta destes, mais a urbanidade é induzida por fatores econômicos e institucionais
(usos, porte de estabelecimentos); quanto menor a oferta deles, mais a urbanidade é definida pela
esfera sócio-cultural (templos, agenda de festividades). Contudo, estes dois tipos não são
mutuamente excludentes e podem se sobrepor.
As análises qualitativas foram realizadas a partir de croquis que representam a configuração das
vilas, considerando os usos, equipamentos públicos e a disponibilidade de infraestrutura e serviços.
Observou- se primordialmente como os usos e fluxos estão distribuídos no espaço. A figura 3
apresenta os croquis elaborados com as sínteses para cada uma das vilas.

Figura 3. Croquis de análise das vilas. Elaborada pelas autoras.

Em Furtados observa-se que os usos coletivos (campo de futebol, barracão), os equipamentos, e
estabelecimentos de serviços e uso comercial formam um agrupamento, este define a configuração
do centro da vila e se encontra relativamente separado das habitações que são distribuídas na outra
margem do rio. Nesta vila, observa-se a sobreposição dos espaços de urbanidade em uma única
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centralidade, no entanto, as dinâmicas sócio-culturais são as principais geradoras de urbanidade,
pois há uma menor oferta de serviços e equipamentos.
Em Icatú observa-se novamente a sobreposição das áreas de urbanidade no espaço central na vila,
organizado a partir de um agrupamento de serviços e equipamentos, com as habitações nas
adjacências. Diferentemente da vila ribeirinha, nesta vila de terra-firme há uma maior proximidade
dos usos residenciais com o centro da comunidade. Em Icatú, a urbanidade é gerada pelas
atividades sócio-culturais (igreja, campo de futebol, barracão da comunidade), há menor oferta de
serviços e equipamentos e maior apelo das atividades coletivas.
Em Sucuriju, vila de beira da estrada, os fluxos associados a uma urbanidade sócio-cultural
(concentrados) se distinguem daqueles gerados pelos usos comerciais (de configuração linear ao
longo da rodovia). Neste caso observa-se que templo, campo de futebol, barracão da comunidade
estão agrupados evidenciando a centralidade. A vila não possui equipamentos (escola ou posto de
saúde) e os demais usos se polarizam entre residencial e comercial. Espacialmente a urbanidade
sócio-cultural define o centro da vila, no entanto, são os pontos comerciais que geram mais fluxos,
por atraírem pessoas de outras localidades, evidenciando que é a urbanidade gerada pelas
dinâmicas econômica/institucional é a mais atuante na vila.
Em Olho D'água as áreas onde a urbanidade é induzida pelo movimento comercial, pelas escolas,
templos e equipamentos de saúde, são separadas, seguindo a orientação do órgão federal (INCRA).
Os centros secundários, formados pelos diversos processos de expansão da malha viária
(implantados pelos próprios moradores) são áreas que se organizam mais como as vilas
tradicionais, através do agrupamento de usos de caráter mais coletivo, como a associação
igreja/barracão/campo de futebol, demonstrando que esta configuração atende melhor população
camponesa. Contudo, em Olho D’água ocorre a total separação entre dinâmicas geradoras de
urbanidade. O uso residencial articula os diferentes centros e subcentros. Por seu tamanho, a vila é
uma centralidade na rede de aglomerados próximos, e possui uma diferenciação no desenho de
suas áreas comunitárias. As praças implantadas pela população local seguem o padrão tradicional,
como terreiros, espaços abertos sem mobiliário, ostentando um cruzeiro e fazendo a ligação da
igreja com um barracão onde são realizadas as festas e os encontros da comunidade. Porém a
praça que foi implantada pelo governo municipal copia o desenho de praça mais comumente
encontrado nos centros urbanos, com passeios e blocos gramados, bancos e iluminação pública
distribuídos, evidenciando a transposição de repertório das cidades para a vila.
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Espaço Público da Vila Rural Amazônica
A vilas da região sofrem influência de pelo menos três matrizes de construção do espaço público indígena, africana e portuguesa, que geraram um arranjo espacial híbrido, que aglutina o conjunto
que atualmente é formado por igreja/barracão/campo de futebol, cuja configuração caracteriza o
espaço em que a urbanidade é induzida por dinâmicas sócio-culturais, e que a pesquisa destaca
como uma das características básicas da morfologia tradicional das vilas amazônicas. Esse espaço
público central se mantém como espaço da festa e das práticas culturais nas vilas tradicionais e a
urbanidade atinge seu ápice nas festividades religiosas, quando a vila recebe a população de todos
os aglomerados menores sob sua influência. Contemporaneamente está associado ao campo de
futebol, espaço multiuso, que atende aos jogos, mas também a eventos folclóricos que demandam
áreas maiores como festivais de dança.
Um novo tipo de urbanidade foi introduzido pelas dinâmicas geradas pelo uso comercial e pelos
equipamentos públicos institucionais (escolas e posto de saúde), que pode se sobrepor à dinâmica
de urbanidade já existente, ou gerar concorrência por meio de espaços públicos monofuncionais
que copiam “fórmulas” das cidades. Essa urbanidade gerada por fatores econômico/institucionais é
identificada com mais facilidade em vilas de terra-firme ao longo de rodovias, pois os eixos
rodoviários facilitam a introdução de infraestruturas e serviços e dinamizam os fluxos econômicos
dessas vilas, permitindo que uma maior quantidade de pessoas de outras localidades tenham
acesso à comércios de maior porte (supermercados e farmácias) e equipamentos públicos (escolas
e posto de saúde).
Espera-se que estas informações contribuam para a ampliação das formas de classificação do
IBGE, que trata as vilas como aglomerados rurais apenas de forma genérica e informada apenas
por meio de critérios quantitativos. Sugere-se que os critérios morfológicos e qualitativos também
sejam adotados, por sua capacidade de responder ao processo de formação social das vilas,
respeitando a diversidade étnica e as diversas cosmovisões que existem e resistem na região
amazônica.
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D’ALLASTA, Ana Paula. (2016). Representações do fenômeno urbano na amazônia contemporânea:
observações no sudoeste paraense. 181 f. Tese (Doutorado) - Curso de Sensoriamento Remoto, Inpe Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, São José dos Campos, 2016. Disponível em:
<http://urlib.net/8JMKD3MGP3W34P/3MAQBFE>. Acesso em: 1 jul. 2019.
DEL RIO, V. (2016). Perambulando pelo centro histórico de Lisboa: urbanidade, o flâneur e as qualidades
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Introdução
A urbanização brasileira, sob a ótica da produção capitalista do espaço, produziu cidades marcadas
pelos mais diversos âmbitos de desigualdades e padrões de segregação socioespacial (Maricato,
2001; Santos, 1993; Villaça, 1998). Na segunda metade do século XX, a celeridade do processo de
metropolização no Rio de Janeiro dispersou a ocupação urbana em diversas cidades polarizadas
ao núcleo central da metrópole e produziu uma periferia metropolitana deficiente urbanisticamente
em muitos aspectos (Abreu, 1987; Santos, 1982).
Nesse sentido, pelo viés dos espaços livres urbanos, a paisagem dessa periferia é marcada pela
debilidade dos sistemas de espaços livres em sua conformação morfológica, em função da
urbanização periférica. O sistema de espaços livres urbanos deve primar por elementos e relações
que organizem e estruturem o todo e suas partes, além de ser fundamental ao desfrute da vida
pública na cidade. No entanto, a ideia de ofertar à população periférica espaços livres qualificados
e capazes de cumprir essa função se perde no meio das tensões que a própria urbanização desigual
tende a exercer na cidade capitalista (Queiroga, 2001; Queiroga, 2011; Schlee et al., 2009).
Não muito distante da realidade de outras cidades periféricas da Região Metropolitana do Rio de
Janeiro, a paisagem da cidade de São Gonçalo é marcada de forma latente pela desigualdade na
conformação do seu espaço urbano. As condições históricas da sua urbanização proporcionaram
uma paisagem árida e repleta de fragilidades na conformação dos escassos espaços livres públicos
da cidade, em contraponto ao seu expressivo quantitativo populacional de pouco mais de um milhão
de habitantes. Tal realidade é constantemente marcada por transformações que vem se
expressando na paisagem, cujas formas estão ligadas por uma orientação comum a um ou mais
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subcentralidades. Convive-se com um crescimento oriundo de uma decisão de ordem especulativa,
determinando modificações que ocorrem no plano das relações entre forma e função.
Na literatura, diversos estudos têm promovido discussões referentes aos sistemas de espaços livres
de cidades brasileiras em diferentes linhas de abordagem (Macedo et al, 2018; Queiroga, 2011;
Schlee et al., 2009). Entretanto, ainda permanecem lacunas referentes à exploração minuciosa de
determinadas condicionantes sociais, espaciais, políticas, econômicas e culturais na conformação
dos sistemas de espaços livres das periferias urbanas e metropolitanas brasileiras.
Desse modo, este artigo tem como objetivo apresentar uma análise morfológica de bairros da cidade
de São Gonçalo, formados a partir de sucessivos loteamentos periféricos ao longo do século XX na
periferia metropolitana do Rio de Janeiro, sob a ótica do sistema de espaços livres como elemento
de análise dos processos de urbanização. O trabalho explora essa lacuna da literatura por meio de
uma metodologia qualitativa composta por revisão bibliográfica e pesquisa documental.
Essa abordagem permitiu a subdivisão do artigo nas seções: “A cidade de São Gonçalo e seu
contexto na metrópole do Rio de Janeiro”, a qual contextualiza a cidade na Região Metropolitana do
Rio de Janeiro e sua condição periférica apoiada, sobretudo, na relação entre parcelamento do solo
e crescimento populacional; “Os processos de parcelamento das fazendas e a conformação do
sistema de espaços livres de bairros gonçalenses”, a qual enfatiza a questão fundiária e seu arranjo
espacial como determinantes no entendimento da conformação morfológica dos sistemas de
espaços livres. E, por fim, as considerações finais que consolidam as contribuições científicas deste
artigo e enfatizam a necessidade da continuidade do debate aqui proposto.

A cidade de São Gonçalo e seu contexto na metrópole do Rio de Janeiro
A cidade de São Gonçalo está situada na face leste da Baía da Guanabara, mas mantém
similaridades a outras cidades da metrópole fluminense no que tange à sua ocupação e crescimento.
A partir de 1890, quando se deu sua emancipação político-administratica da antiga capital
fluminense, a cidade de Niterói, manteve sua pujança econômica em base agrícola, em especial na
citricultura. A chegada do desenvolvimento industrial ocorreu nos anos 1920, marcada pela
instalação de indústrias de cerâmicas, metalúrgicas, transformação de pescado e de produtos
químicos (Rosa, 2017; Santos, 1982).
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Entre os anos 1920 e 1950, a cidade começou a experimentar o fenômeno da urbanização
associado a um processo de industrialização, caracterizado por um parque industrial de alto
desempenho no cenário do Estado do Rio de Janeiro, o que contribuiu para um crescimento
populacional marcado por um processo de transformação de solo rural em solo urbano, em especial
por loteamentos populares de caráter residencial. E esse processo de parcelamento do solo, que
teve seu auge entre os anos 1950 e 1970, pode explicar a potência do parque industrial, em
desempenhar papel de relevância como agente de transformação do cenário rural em grande
centralidade periférica (Araujo, Melo, 2014; Santos, 1982).
Nesse contexto, alguns estudos e pesquisas têm abordado a relação da cidade de São Gonçalo no
contexto da Região Metropolitana do Rio de Janeiro por diferentes vieses de análise. Contudo, para
contribuir com o debate neste momento, ressalta-se aqui o olhar de Daniel Rosa (2017) que a
apresenta como “periferia integrada” e “centralidade periférica” na metrópole do Rio de Janeiro.
O autor evidencia na definição de metrópole “a noção de cidade-dormitório, entendida na literatura
urbana como uma consequência do fenômeno de metropolização” (Rosa, 2017, p. 275). Para ele, a
noção de cidade-dormitório trata-se de um processo de transição do conceito de metrópole, um
consenso firmado desde a década de 1980, que o explicita como “espaço concentrado, nucleado e
que exerce influência econômica, política e administrativa sobre as cidades do seu entorno” (Rosa,
2017, p. 276). Na contemporaneidade, São Gonçalo apresenta-se como uma cidade da periferia
metropolitana do Rio, que vem gradativamente mudando seu status de cidade-dormitório, de
predomínio da função residencial sobre as demais funções urbanas, para periferia consolidada na
Região Metropolitana do Rio de Janeiro.
Na realidade, o conceito de cidade-dormitório atribuído, no passado recente, a São Gonçalo sempre
guardou certa imprecisão, pois ele é atribuído à cidade frente a potencial força das cidades
metropolitanas e periféricas, as quais detêm como característica uma ampla oferta de serviços,
dinamismo econômico e movimentos pendulares originados de uma população que trabalha, na sua
maioria, fora de seus limites geográficos. Sua condição de cidade periférica pode e deve ser
entendida como um fenômeno complementar à constituição de espaços metropolitanos, não
concorrente com o núcleo central da metrópole, mas com o potencial de criação de
subcentralidades.
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Os processos de parcelamento das fazendas e a conformação do sistema de espaços livres
de bairros gonçalenses
A gênese dos bairros estudados neste artigo está diretamente relacionada aos processos de
parcelamento do solo e loteamento de algumas das antigas fazendas de São Gonçalo. Dessa forma,
a questão fundiária é essencial ao entendimento da conformação morfológica dos sistemas de
espaços livres e dos diversos conflitos socioespaciais e ambientais da cidade na
contemporaneidade. No contexto fluminense do século passado, segundo Daniel Rosa (2017), a
relação entre parcelamento do solo em loteamentos residenciais populares e crescimento
populacional deflagra, em larga escala, a condição de atratividade que a cidade de São Gonçalo
passa a exercer para uma população de trabalhadores do entorno metropolitano.
Os processos relativos ao parcelamento das Fazendas do Coelho, Colubandê e Trindade revelam
características comuns presentes no tecido urbano dos bairros oriundos da mesma, evidenciados
neste artigo. Nesse aspecto, conforme Silvio Macedo et al. (2018), os interesses políticos e
econômicos dos proprietários latifundiários refletem diretamente a produção desigual dos espaços
livres no tecido urbano. Fato que evidencia a relação existente entre a questão fundiária e a
conformação dos sistemas de espaços livres das cidades.
A conformação morfológica dos padrões de ocupação dos bairros gonçalenses pode ser vista como
reflexo de um crescimento urbano linear e descontínuo. A linearidade se deu em função do
crescimento orientado pelo eixo da Rodovia Estadual Amaral Peixoto (RJ-104), que secciona todo
o território municipal, já a descontinuidade do tecido urbano pode ser explicada pelo caráter de
centralidade exercido pelo bairro Alcântara desde aquele momento. Esse crescimento descontínuo
se caracterizou pela eclosão de aglomerados de loteamentos polarizados a Alcântara, que somente
nas décadas posteriores se conurbaram de modo a apresentar uma unidade no tecido urbano hoje
consolidado. Entretanto, vale ressaltar que outros bairros gonçalenses – especialmente os mais
adjacentes aos limites com o município de Itaboraí – ainda apresentam uma malha urbana
fragmentada e entremeada por espaços livres de urbanização em seu tecido, indo ao encontro das
áreas de expansão urbana em Itaboraí (Araújo, 2020).

A Fazenda da Trindade e seu parcelamento
Na primeira metade do século XX a Fazenda da Trindade teve como última proprietária a família de
Dona Leonor Ramos Correa. Em virtude do “progresso”, ao longo da transição do rural ao urbano,
a fazenda de aproximadamente 80 alqueires – pouco mais de 2 Km² – foi parcelada e loteada a

588

partir da década de 1950. Leonor Correa e seus filhos fundaram a Imobiliária Trindade LTDA a fim
de parcelar sua fazenda e comercializar os lotes. O processo de loteamento gozou de determinadas
regalias normativas do município, pois a obrigação da empresa loteadora de implantar infraestrutura
urbana foi barganhada pela implantação de alguns equipamentos urbanos. A empresa da família
Correa construiu a Praça Leonor Correa no centro do bairro, a Igreja Católica da Santíssima
Trindade e o Grupo Escolar Eleonora Correa, enquanto a implantação da infraestrutura urbana de
todo o loteamento passou a ser responsabilidade do poder público municipal. No ano de 1952, a
primeira parte do loteamento foi inaugurada (Santos, 1982).
Desse modo, diferente de praticamente todos os demais loteamentos de bairros gonçalenses, o
loteamento Jardim Trindade assumiu um caráter mais “requintado” tanto no desenho urbano quanto
na infraestrutura implantada, em função da grande influência política e das boas articulações da
família Correa com os governos municipal e estadual da época (Santos, 1982). Em adição, o fato
do loteamento do bairro Trindade ter sido realizado pelos próprios proprietários das terras
possibilitou uma certa distinção no cenário gonçalense, visto que a maioria dos loteamentos da
cidade foram realizados por empresas de terceiros instaladas na Capital Fluminense, Niterói, ou na
Capital Federal, Rio de Janeiro. Entretanto, a infraestrutura urbana implantada pela administração
municipal ainda apresentava algumas debilidades naquele momento, em especial, a ausência de
saneamento básico.
Naquele período, a tentativa de assumir o bairro Trindade como um local mais propício às famílias
de maior poder aquisitivo em São Gonçalo foi constante desde as divulgações do empreendimento
aos parâmetros construtivos e estéticos impostos às edificações. Nesse sentido, “[...] é natural a
insistência no caráter de bairro que distinguiria o local. Nunca são usadas as expressões loteamento
ou jardim, desgastadas e evocadoras de imagens ruins no ideário urbano gonçalense” (Santos,
1982, p. 416), como no caso estigmatizado do loteamento Jardim Catarina. Diante disso, o
loteamento inicialmente denominado como Jardim Trindade foi posteriormente intitulado apenas
como Trindade.
O desenho urbano do loteamento privilegiou a praça de formato elíptico como elemento de
centralidade circundado por serviços comerciais, indo ao encontro dos interesses dos loteadores no
processo de valorização fundiária dos lotes do entorno. A hierarquização e o traçado do sistema
viário permitem uma leitura menos rígida da paisagem, bem como, propiciam uma melhor
acessibilidade no espaço. Apesar de determinadas ausências, a atuação dos grupos de poder
político na produção do espaço do bairro possibilitou a implantação de uma infraestrutura urbana
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notadamente mais qualificada em relação à maioria dos bairros da cidade. Desse modo, a praça
Leonor Correa contou naquele momento com pavimentação, iluminação, arborização e linhas de
transporte coletivo em suas adjacências, em suma, gozou de uma urbanização minimamente
adequada.
Apesar do desenho urbano do bairro Trindade apresentar certa valorização de alguns atributos
urbanísticos básicos, ainda podem ser apontadas algumas críticas. A predominância da massa
residencial horizontalizada do bairro é rompida, majoritariamente, pelo uso misto nas vias coletoras
do bairro – Av. José Manna Júnior, Av. Trindade, Av. Dr. Humberto Soeiro de Carvalho e Av.
Domingos Damasceno Duarte – que se cruzam em um “nó” de centralidade compreendido pela
praça Leonor Correa. Embora a única praça do bairro possua uma dimensão significativa, o sistema
de espaços livres públicos é composto basicamente pela mesma e pelos espaços livres de
circulação, as ruas e avenidas. A função socioambiental do sistema é debilitada pela inexistência
de um plano de arborização urbana nas vias, sendo acentuada pela não incorporação dos cursos
hídricos dos rios Mutondo e Alcântara como elemento potencializador do sistema de espaços livres
públicos do bairro (Figura 1).

Figura 1. Croqui esquemático do plano de loteamento do bairro Trindade na década de 1950.
Fonte: Santos (1982).
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A Fazenda do Colubandê e seu parcelamento
A Fazenda do Colubandê remonta à primeira metade do século XVII e é considerada um marco da
arquitetura colonial brasileira. Inicialmente foi nomeada como Engenho do Colubandê, um
importante centro de produção de açúcar em São Gonçalo naquele período. O significativo valor
patrimonial da fazenda foi ratificado pelas proteções concedidas pelo Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) em 1940 e, posteriormente, pelo Instituto Estadual do
Patrimônio Cultural (INEPAC) em 1965 (Silva, Molina, 2010). O conjunto da Capela de Sant’Anna e
da Casa Grande possui a expressão de um dos raros exemplares da arquitetura setecentista no
Brasil, já os jardins da fazenda são expressão paisagística moderna do trabalho de Roberto Burle
Marx no século XX. No entanto, o atual grau de deterioração de todo o conjunto é revelado pela
omissão do poder público – em suas diferentes instâncias – diante da severa descaracterização do
referido bem tombado e da ausência de um uso público propriamente efetivo desse espaço na
cidade.
Quanto ao processo de parcelamento da Fazenda do Colubandê, a literatura levantada não ofereceu
dados suficientes para sua compreensão. A leitura técnica das plantas históricas da prefeitura,
entretanto, possibilitou algumas inferências diante disso. A fazenda sofreu sucessivos
desmembramentos em glebas, sítios e chácaras de propriedade de distintas famílias especialmente
a partir da década de 1950. Os paulatinos loteamentos de nomes diversos foram sendo realizados
por diferentes empresas loteadoras entre as décadas de 1950 e 1980, fato que traduz a morfologia
fragmentada do bairro (Figura 2).
O aproveitamento da topografia no traçado viário de vários loteamentos engendrou um desenho

mais orgânico que pode ser observado na maior parte do bairro atualmente (Figura 2). Em
algumas poucas plantas de loteamento foram percebidos espaços livres – de caráter
residual ao processo de parcelamento do solo – destinados à posterior implantação de
praças, no entanto, foram suprimidos pela construção de escolas públicas ou mesmo pela
demarcação de lotes privados. Assim, o sistema de espaços livres públicos do bairro é
reduzido às ruas, uma praça, a área remanescente da Fazenda do Colubandê e a alguns
maciços montanhosos.
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Figura 2. Planta de um loteamento nas adjacências da sede da Fazenda do Colubandê.
Fonte: Acervo da Prefeitura Municipal de São Gonçalo, 1975.

Em linhas gerais, o desenho urbano do bairro Colubandê é resultante de uma espécie de colagem
de sucessivos loteamentos, apresentando assim, diferentes padrões de ocupação do solo e uma
diversidade morfológica muito grande, mas sem a presença núcleos indutores de centralidades de
bairro58. Em função dos processos de loteamentos distintos e desconexos uns aos outros, suas
qualidades urbanísticas são nitidamente comprometidas. A ausência de um plano em maior escala
propicia as descontinuidades das funções urbanas na escala de bairro e sua relação com a escala
da cidade. A lógica empresarial racionalista nos processos de loteamento das diversas propriedades
enfatizou o lucro máximo da renda da terra, reduzindo paulatinamente os espaços livres públicos do
bairro ao sistema viário com precária arborização urbana – em alguns casos inexistente – e às áreas
de maciços montanhosos de difícil ocupação urbana. Esse processo de ocupação do solo fragilizou
as funções ambientais dos ecossistemas presentes, especialmente do trecho do Rio Alcântara que
secciona boa parte do bairro.

Apesar de não ter havido um planejamento urbano adequado na escala do bairro, a Avenida José Mendonça de Campos
se apresenta como a principal centralidade do bairro Colubandê. A referida avenida possui a hierarquia de via coletora e
se caracteriza como um eixo de centralidade linear, onde boa parte da vida urbana do bairro ocorre em função dos usos
do solo diversificados, da boa oferta de serviços urbanos e da atratividade à vida noturna especialmente aos fins de
semana.

58
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O Colubandê possui uma extensão considerável, mas apenas uma única praça pública deslocada
de uma possível ambiência acolhedora de centro de bairro. Sua localização entre a Rodovia RJ104, a Avenida José Mendonça de Campos e a Rua do Ceasa a posiciona num eixo de ruptura
espacial provocado pelos grandes fluxos viários cotidianos. As plantas disponíveis dos loteamentos
que conformam o bairro Colubandê não revelaram a gênese exata da Praça Leonel de Moura
Brizola, todavia, é possível inferir sua origem a partir dos resíduos espaciais resultantes da
implantação do imponente sistema viário da rodovia RJ-104 na década de 1940 e do parcelamento
do solo da fazenda nas primeiras décadas da segunda metade do século XX.

A Fazenda do Coelho e seu parcelamento
A extensa área da Fazenda do Coelho possibilitou uma série de desmembramentos ao fim da
primeira metade do século XX. Os processos de loteamentos posteriores deram origem aos atuais
bairros Alcântara, Raul Veiga e Vila Três, bem como os bairros Coelho e Almerinda59. Entre outros
proprietários fundiários, a maior parte do solo responsável pela gênese dos referidos bairros era de
propriedade da Empresa Agrícola e Industrial Fluminense S/A e da Imobiliária Alcântara LTDA.
A área do centro comercial do loteamento de Alcântara foi originada formalmente a partir de um dos
desmembramentos iniciais da fazenda realizados entre as décadas de 1940 e 1950. Entretanto, a
vocação comercial daquele núcleo de escoamento estratégico da produção agrícola do interior do
estado já era latente desde o período colonial, fato que foi reforçado nessa nova conjuntura a partir
da segunda metade do século XX.
Em contraponto ao centro comercial do loteamento de Alcântara, um loteamento posterior
denominado Jardim Alcântara60 assumiria uma função predominantemente residencial, apenas com
a previsão da implantação de uma praça junto a um equipamento comercial como centralidade do
desenho urbano proposto. Todavia, nessa área do loteamento foi construída nas décadas
posteriores a Escola Municipal Desembargador Ronald de Souza e no espaço livre remanescente a
Praça do Colégio, fato que suprimiu o potencial daquele espaço livre público (Figura 3).

Apesar da ausência de informação precisa na literatura a respeito das origens dos referidos bairros, pôde-se verificar e confirmar esse dado a partir da
leitura técnica das plantas históricas dos processos de loteamento dos bairros, disponibilizadas pela Prefeitura Municipal de São Gonçalo.

59

60 Apesar de o loteamento possuir o prefixo “jardim” em sua origem, este também faz parte dos limites político-administrativos oficiais do atual bairro Alcântara.

Cognitivamente, a população de São Gonçalo diferencia os dois loteamentos como se fossem dois bairros distintos até os dias atuais, Alcântara e Jardim
Alcântara. O antigo limite físico entre os loteamentos era exercido pela Estrada de Ferro Maricá, a qual foi posteriormente desativada e deu origem a Avenida
Maricá, atualmente renomeada como Avenida Jornalista Roberto Marinho.
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Figura 3. Planta do loteamento Jardim Alcântara, parte do atual bairro Alcântara.
Fonte: Acervo da Prefeitura Municipal de São Gonçalo, sem data.

No caso do bairro Raul Veiga, o solo parcelado por alguns sucessivos loteamentos enfrentou
algumas particularidades em função da topografia mais acidentada em relação à de Alcântara.
Mesmo assim, o traçado adotado nos loteamentos baseou-se na racionalização do espaço, no qual
a rigidez formal engendrou um padrão de ocupação pouco adequado ao seu suporte biofísico. Além
do mais, a presença dos trilhos da Estrada de Ferro Maricá seccionando todo o bairro
longitudinalmente foi uma barreira física que, de alguma maneira, contribuiu ao desenho urbano
fragmentado naquele momento.
Apesar da presença de duas áreas destinadas a posterior implantação de praças nas plantas dos
loteamentos, a primeira – de dimensões consideráveis – ainda se trata de um espaço livre sem
qualquer tratamento paisagístico, sendo apropriada esporadicamente como um campinho de
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futebol. Por sua vez, a segunda se caracteriza como uma praça de pequena dimensão, implantada
em um resíduo espacial dos processos de parcelamento do solo.
De modo similar, a atual Praça Chico Mendes foi implantada em um extenso resíduo espacial do
bairro, mas apenas nas décadas posteriores. A partir da leitura técnica das plantas dos loteamentos,
foi percebida a localização atual da praça adjacente à “Estação Raul Veiga” e sobre o espaço linear
residual dos antigos trilhos ferroviários da Estrada de Ferro Maricá, originado pela desativação da
mesma com a posterior decadência do transporte ferroviário (Figura 4).

Figura 4. Planta de loteamento de parte do bairro Raul Veiga em 1965: destaque aos antigos trilhos da
Estrada de Ferro Maricá abaixo, espaço-gênese da Praça Chico Mendes.
Fonte: Acervo da Prefeitura Municipal de São Gonçalo, 1998.

No bairro Vila Três, a topografia da área foi parcialmente considerada no traçado urbano do
loteamento, favorecendo um desenho menos rígido em relação aos bairros Alcântara e Raul Veiga.
A presença de um maciço montanhoso foi aproveitada à destinação de um bosque público que, no
entanto, nunca foi executado e na atualidade está parcialmente ocupado por famílias de baixa renda
nas cotas mais elevadas. A praça Otávia Veiga surge no processo de loteamento do Vila Três na
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década de 1960, assumindo um caráter de centralidade de bairro em função do desenho urbano
implantado. Aliados a sua geometria triangular central, os traçados do arruamento conectam a área
destinada à criação da praça ao centro comercial de Alcântara (Figura 5).

Figura 5. Planta de loteamento de parte do bairro Vila Três.
Fonte: Acervo da Prefeitura Municipal de São Gonçalo, sem data.

Não muito diferente dos outros bairros anteriormente analisados, os bairros Alcântara, Raul Veiga e
Vila Três possuem um sistema de espaços livres públicos composto basicamente pelas ruas,
avenidas e escassas praças. Da mesma maneira, a negação do extenso curso hídrico do rio
Alcântara e sua faixa marginal de proteção no desenho urbano do bairro Alcântara e dos seus
afluentes nos bairros Raul Veiga e Vila Três debilitam a função ambiental do sistema de espaços
livres dos bairros e conferem diversos conflitos socioambientais presentes atualmente. Além disso,
a arborização urbana é presente nos espaços livres públicos dos bairros de maneira restrita e
pontual.
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Considerações finais
Este artigo teve como objetivo apresentar uma análise de alguns loteamentos periféricos da cidade
de São Gonçalo na periferia metropolitana do Rio de Janeiro, sob a ótica do sistema de espaços
livres como elemento de análise dos processos de urbanização e produção da paisagem da
periferia. Desse modo, em suas contribuições científicas, o artigo aponta as expressivas
desigualdades sociais, espaciais e ambientais; as deficiências urbanísticas; e a monotonia da
paisagem presentes no espaço urbano das periferias metropolitanas brasileiras. No caso empírico
de São Gonçalo, as cicatrizes da urbanização periférica revelam a produção de tecidos urbanos
moldados por sistema de espaços livres fragmentados, debilidades no desempenho ambiental e
espaços livres públicos deficientes em qualidade projetual.
Na análise documental das amostras dos loteamentos periféricos apresentados, ficaram
evidenciadas, a partir da hierarquização e do traçado do sistema viário, leituras mais ou menos
rígidas da paisagem e articulações com os espaços intra e interurbanos da cidade, assim como
estratégias adotadas por agentes produtores do espaço urbano, que conduziram para a implantação
de uma infraestrutura urbana menos qualificada neste recorte da periferia metropolitana do Rio de
Janeiro. Este fato realça o arranjo morfológico imposto pelo modelo capitalista de expansão das
subcentralidades periféricas. Essa conformação, que se repete por diversos bairros da cidade,
consolida São Gonçalo como uma grande cidade periférica e fomenta diversos conflitos
socioespaciais e ambientais na contemporaneidade desde a escala local à regional.
O artigo revela que a produção intencional de espaços livres públicos na periferia como resíduo dos
processos de urbanização implica um quadro complexo de vulnerabilidades e resistências, que
reforça a necessidade de se considerar a periferia como organismo vivo na dinâmica metropolitana
em uma agenda de pesquisa e planejamento democrático. O tema, relevante aos estudos urbanos
e regionais, encontra no diálogo com a morfologia da periferia uma gama de possibilidades para
investigações científicas futuras, orientadas para uma análise comparativa da conformação
morfológica de loteamentos periféricos em distintas cidades que compõem a metrópole do Rio de
Janeiro e seus desdobramentos cotidianos na apropriação social dos espaços livres.
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Introdução
Os espaços livres são elementos compositivos da forma urbana e responsáveis por prestar diversos
serviços sociais, culturais e ambientais à sociedade. Os espaços livres públicos, por sua vez, são
fundamentais às expressões socioculturais e políticas dos cidadãos no espaço urbano. Dessa
maneira, é nos espaços livres públicos que a sociedade tem a possibilidade do encontro, do lazer,
das festividades populares, da manifestação política, da construção de espaços de democracia
(Macedo et al., 2018; Schlee et al., 2009).
A abordagem do tema dos espaços livres públicos periféricos tem, na discussão proposta no
presente artigo, estreito diálogo com o processo de expansão da periferia, corroborando com
interpretações que, levando em consideração as estratégias do capital neoliberal e dos movimentos
de resistência, consideram seus impactos na gestão urbana contemporânea.
No Brasil, podemos associar o conceito de urbanização periférica ao fenômeno socioespacial
marcado pela fragmentação e pela periferização da cidade e da metrópole, conformando uma
diversidade de loteamentos fechados, populares, irregulares e muitas vezes à margem da oferta de
serviços urbanos adequados. Esse fenômeno passou a ser denominado por Milton Santos (1993)
de urbanização espraiada. Para o autor, esse processo contribuiu para configuraçãoes de cidade
representadas pela periferização, fragmentação e dispersão.
Na cidade de São Gonçalo, localizada na face leste da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, este
fenômeno representou uma forte tendência à periferização a partir dos anos de 1950, como forma
de estreitar a relação urbanização e industrialização no âmbito metropolitano (Abreu, 1987; Santos,
1982). A partir do final dos anos de 1970, o Brasil passa a dispor de legislação que dispõe sobre o
parcelamento do solo (Lei Federal 6.766/1979) e potencializa a transformação do solo rural em
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urbanizado. Em sua produção, a periferização da cidade ganha requintes da participação de
agentes como o Estado e incorporadores imobiliários que movimentam o mercado de terras, com
repercussão na fragmentação da cidade, disassociada da qualidade espacial e ambiental desejada.
Esse modelo de produção de cidades espraiadas, segundo Milton Santos (1993), expunha
características de uma urbanização associada aos interesses do capital, e já a partir dos anos de
1980, no seu fomato neoliberal, ressalta as desigualdades socioespaciais presentes nos ambientes
decorrentes de uma urbanização periférica.
Neste artigo, considera-se o conceito de espaço livre tal qual aquele definido por Miranda Magnoli
como todo espaço não ocupado por um volume edificado e/ou não urbanizado. Nesse sentido, os
espaços livres são todos os espaços livres de edificação ou urbanização, sejam eles públicos ou
privados, vegetados ou não. E assim, apresentam-se no espaço urbano na forma de ruas, praças,
largos, parques, áreas de proteção ambiental, quintais, praias, corpos hídricos, etc. (Magnoli, 2006).
Diante da agenda urbana neoliberal, esses espaços livres são imersos em condições complexas
que comprometem seu papel na democratização da cidade contemporânea. Na cidade de São
Gonçalo, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, os processos de urbanização historicamente
excludentes, as práticas oportunistas do Estado e as dinâmicas mercadológicas acentuam a
precariedade dos seus escassos espaços livres públicos. Nesse sentido, os recorrentes casos de
sucateamento e supressão de praças públicas sugerem a construção de múltiplas subjetividades no
espaço urbano periférico.
Pesquisas anteriores demonstram a precariedade dos espaços livres públicos nas periferias
brasileiras, bem como, a espontânea reinvenção do espaço pelos sujeitos periféricos, assumindo
aqueles espaços livres como elementos repletos de simbolismo e complexidade na periferia (Araújo,
2020; Queiroga, 2001). Contudo, a literatura apresenta lacunas referentes à investigação das ações
arbitrárias do Estado, das dinâmicas neoliberais e da influência dos processos históricos da
urbanização periférica como condicionantes de possíveis especificidades nos modos de apropriação
social dos espaços livres públicos.
Diante disso, como os espaços livres públicos são apropriados no espaço urbano periférico? Quais
os reflexos das práticas políticas na materialidade destes espaços livres e no tecido social que neles
interage? Este artigo, portanto, debruça-se sobre essas lacunas a partir de um estudo de caso
empírico que analisa sete praças da cidade de São Gonçalo, a partir de uma metodologia composta
por revisão bibliográfica, observações de campo e entrevistas estruturadas.
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Pontuações sobre o método
A composição do conjunto de bairros de estudo teve como diretriz principal o bairro Alcântara como
centralidade urbana de grande atratividade político-econômica na cidade. Portanto, a área de estudo
contempla alguns dos bairros mais próximos geograficamente a Alcântara e que, ainda, expressam
relações mais diretas com o mesmo – e também entre si – em diversos aspectos urbanísticos,
socioeconômicos e culturais. Sendo assim, o recorte espacial de estudo deste artigo é composto
pelo conjunto de sete bairros: Alcântara, Colubandê, Jardim Catarina, Laranjal, Raul Veiga, Trindade
e Vila Três. O critério de seleção baseou-se na escolha de uma praça por bairro estudado, sendo
selecionadas as de maior destaque urbanístico e detentoras de apropriações mais expressivas
(Figura 1).

Figura 1. Localização das praças selecionadas na área de estudo.
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Fonte: Elaboração dos autores sobre imagem aerofotogramétrica cedida pela Prefeitura Municipal de São
Gonçalo, 2019.

Os trabalhos de campo para realização das observações participante foram executados nas praças
e seus entornos entre os meses de outubro e dezembro de 2019, no contexto pré-pandemia de
Covid-19. No intuito de obter-se um resultado mais próximo à realidade do fenômeno, optou-se por
realizá-las ao menos em dois dias distintos ao longo da semana e, do mesmo modo, em horários
alternados entre os turnos matutino, vespertino e noturno. As observações assistemáticas foram
realizadas entre 1 hora e meia e 2 horas e meia de duração cada. Seguindo a metodologia de Paulo
Rheingantz et al. (2009), a partir das observações realizadas, foram identificados os grupos sociais
“porta de entrada” em cada praça, possibilitando uma aproximação mais assertiva aos propósitos
de investigação em cada espaço livre e suas dinâmicas.
Para a identificação dos grupos sociais que mais representam cada praça foi valorizada sua
presença frequente no espaço ao longo das observações realizadas, seja por práticas cotidianas
observadas pelo pesquisador ou por eventos socioculturais específicos informados pelos
comerciantes e moradores entrevistados nos primeiros campos. Dessa maneira, algumas praças
não apresentaram usos expressivos de grupos específicos em suas dependências ao longo das
observações, sendo corroboradas pelas entrevistas realizadas. Estes foram os casos da Praça do
Colégio no bairro Alcântara e da Praça do Laranjal no bairro Laranjal. Esse aspecto observado pode
ser alimentado pela análise urbana realizada nos seus entornos imediatos com uso
predominantemente residencial, assim como pela precariedade da qualidade dos espaços. Uma
ressalva vale ser realizada no caso da Praça do Colégio no Alcântara em que foram observados
usos esporádicos de crianças e pré-adolescentes na quadra de futebol no início do período noturno,
entretanto, a complexidade das perguntas a serem realizadas nas entrevistas inviabilizou a
participação desse grupo na fase posterior. As duas referidas praças, portanto, foram descartadas
ao prosseguimento da próxima etapa de realização de entrevistas com os grupos “porta de entrada”.
Assim sendo, os grupos identificados nas demais praças foram os seguintes: (i) comerciantes
ambulantes e motoristas de ônibus na Praça Leonel de Moura Brizola, Colubandê; (ii) população em
geral na Praça Jornalista Valfrido Rocha, Jardim Catarina; (iii) coletivo Parkour São Gonçalo na
Praça Chico Mendes, Raul Veiga; (iv) comerciantes ambulantes e população em geral na Praça
Leonor Correa, Trindade; e (v) mototaxistas na Praça Otávia Veiga, Vila Três.
As entrevistas estruturadas realizadas com auxílio dos formulários de perguntas fechadas
assumiram um caráter complementar às informações coletadas nas observações de campo. Dessa
maneira, esse método combinado possibilitou uma aproximação acerca das subjetividades
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intrínsecas aos modos de apropriação social nas praças estudadas à luz do universo dos distintos
grupos sociais.
Com relação aos formulários, compostos por perguntas objetivas e subjetivas, estes tiveram como
intuito obter informações relacionadas à percepção das pessoas a respeito dos espaços livres
públicos estudados e suas possíveis implicações socioculturais, econômicas e políticas com o
fenômeno investigado. Igualmente, buscou-se verificar a percepção dos frequentadores a respeito
do papel e ações do poder público e as possíveis relações com as apropriações do espaço
observadas nas praças. Ainda, por esse instrumento de coleta de dados procurou-se compreender
se as práticas sociais dos grupos selecionados revelam características do comportamento do sujeito
periférico diante da conjuntura do fenômeno em questão. Quanto à estrutura, a ordem sequencial
das perguntas foi realizada com o intuito de não induzir uma resposta com a pergunta anterior,
minimizando a possibilidade de ruídos. Foram priorizados os finais de semana para realização das
entrevistas in loco.
Em termos gerais, as abordagens foram bem recebidas pela população em campo, no entanto, uma
ressalva vale ser mencionada referente ao caso do grupo dos mototaxistas na praça Otávia Veiga,
onde vários se recusaram a participar da pesquisa. Assim, foram realizadas 73 entrevistas no total,
sendo distribuídas pelas praças da seguinte maneira:
(i)

Praça Leonel de Moura Brizola, Colubandê: 16 entrevistas com motoristas de ônibus
e comerciantes ambulantes;

(ii)

Praça Jornalista Valfrido Rocha, Jardim Catarina: 10 entrevistas com frequentadores;

(iii)

Praça Chico Mendes, Raul Veiga: 14 entrevistas com praticantes da modalidade Le
Parcour;

(iv)

Praça Leonor Correa, Trindade: 28 entrevistas com comerciantes ambulantes e
frequentadores;

(v)

Praça Otávia Veiga, Vila Três: 5 entrevistas com mototaxistas.

O procedimento de análise dos dados coletados baseou-se na percepção dos entrevistados a
respeito das questões levantadas, ponderando tanto quantitativa quanto qualitativamente o
comportamento da amostra. Como instrumento analítico, decidiu-se criar quadros comparativos
para auxiliar a interpretação e visualização das variáveis, assim como, sistematizar discursivamente
as reflexões dos dados obtidos.
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No entanto, cabe salientar que no presente artigo serão abordadas as análises mais aprofundadas
somente das duas praças que foram objeto do maior número de entrevistados: Praça Leonel de
Moura Brizola e Praça Leonor Correa. Essa amostra tem como propósito ressaltar nas dinâmicas
dos espaços livres públicos periféricos as especificidades nos modos de apropriação social dos
referidos espaços, na cidade de São Gonçalo, metrópole do Rio de Janeiro.

Análise e discussão da experiência empírica em campo
Inicialmente, pode-se ressaltar a multiplicidade de interpretações possíveis oriundas dos dados
primários coletados em campo, tanto nas entrevistas quanto nas observações. As vozes e
comportamentos dos distintos grupos sociais, as observações de campo, os registros fotográficos e
o suporte teórico desenvolvido oferecem uma gama de explorações possíveis.
No entanto, a abordagem de grupos sociais pré-definidos para as entrevistas em campo acaba por
enviesar algumas características dos usuários. Do mesmo modo, a amostragem dessa pesquisa
não pode ser considerada como representativa da população da cidade, possuindo suas limitações
estatísticas e não permitindo a realização de inferências globais em determinados aspectos
comparativos entre as praças. Apesar disso, outras questões mais afins aos objetivos da pesquisa
foram tratadas de maneira mais aprofundada para auxiliar na compreensão dos questionamentos
propostos inicialmente. Os grupos entrevistados, portanto, permitiram o cruzamento de interesses,
percepções e discursos distintos diante das apropriações dos espaços livres públicos da cidade.
Conforme verificado nas observações de campo, a maioria dos entrevistados frequenta as praças
majoritariamente aos fins de semana, quando as mesmas adquirem geralmente usos e apropriações
mais expressivos. Por outro lado, os grupos entrevistados que trabalham nas praças (ambulantes e
motoristas) afirmam, em sua maioria, que as frequentam todos os dias da semana, mas apenas com
o intuito de trabalhar. Muitos, quando questionados em relação a isso, assumiram um tom de voz
indiferente e certo distanciamento afetivo da praça em que se encontravam, negando qualquer
possibilidade de frequência caso não fosse a necessidade do trabalho. Nesse caso, o significado
simbólico das praças para esse grupo social é traduzido pela visão trabalhista, se distanciando de
símbolos afetivos e de sociabilidade em seu discurso. O grupo que demonstrou esse aspecto de
forma mais significativa foram os motoristas de ônibus da praça Leonel de Moura Brizola, alegando
que a sensação de insegurança, a má conservação do espaço e a ausência de atividades culturais
justificam esse posicionamento referente à praça do Colubandê. No entanto, foi comum observar o
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desfrute de alguns momentos de lazer passivo, conversas e práticas sociáveis entre pares e
ambulantes na praça (Figura 2).

Figura 2. Motorista de ônibus descansando na sombra da amendoeira durante os pequenos intervalos de
trabalho na Praça Leonel de Moura Brizola no Colubandê.
Fonte: Acervo dos autores, 2019.

Além da imagética do trabalho muito presente, a maioria dos entrevistados percebe as praças
estudadas como símbolo de sociabilidade, espaço onde a ação da esfera pública é latente diante
da presença humana nos espaços livres públicos. Talvez mesmo não completamente conscientes
dos diversos propósitos de uma praça pública na urbe, muitos mencionaram o fato de preferir
estarem em espaços livres públicos a espaços privados pelo fato de “ver gente” e “porque não paga
nada”61. O ato de ver e ser visto – mesmo não havendo trocas ou qualquer tipo de interação social
entre desconhecidos – e o caráter gratuito de um bem de uso comum do povo parecem ser
elementos reconhecidos inconscientemente como essenciais ao convívio em sociedade pelos
entrevistados (Quadro 1).
O que esta praça mais significa para você?
Afeto

Sociabilidade

Ameaça

Trabalho

Nada em especial

Total

12 (16%)

29 (40%)

6 (8%)

22 (30%)

4 (6%)

73 (100%)

Você prefere praticar atividades de lazer em espaços públicos ou privados?

61

Expressões mencionadas por dezenas de entrevistados.
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Públicos

Privados

Total

49 (67%)

24 (33%)

73 (100%)

Quadro 1. Sistematização das respostas dos entrevistados.
Fonte: Elaboração dos autores, 2020.

Por outro lado, mesmo não demonstrando vínculos afetivos significativos às respectivas praças onde
trabalham, os comerciantes ambulantes e os motoristas de ônibus também parecem compreender
inconscientemente a importância da requalificação e permanência do espaço livre público na vida
urbana. Quando questionados a respeito da melhor alternativa para melhorar o espaço das
respectivas praças em que trabalham, estes optaram massivamente pela sua requalificação em
detrimento da supressão para a construção de outro equipamento urbano público, ou ainda, da
possibilidade de um shopping center em seu espaço. Esse aspecto é mais latente na praça Leonor
Correa, onde diversos comerciantes ambulantes justificaram essa escolha pelos reflexos positivos
que seriam gerados a todos no bairro Trindade. Eles argumentam que uma requalificação adequada
da praça poderia atrair mais frequentadores ao espaço e, assim, mais consumidores aos seus
produtos (Figura 3).

Figura 3. Diversidade de comerciantes ambulantes que movimentam a Praça Leonor Correa na Trindade.
Fonte: Acervo dos autores, 2019.
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As queixas da expressiva maioria dos entrevistados se pautavam na carência de equipamentos
públicos de saúde e educação e na precariedade dos existentes diante da negligência do poder
público. Igualmente, a precariedade da infraestrutura em alguns bairros gonçalenses foi levantada
como uma grande urgência dos investimentos públicos para melhorias urbanas. Nesse sentido,
diante do contexto de uma urbanização deficiente, os espaços livres públicos assumem um papel
secundário no campo das urgências urbanas da população, a qual prioriza infraestrutura urbana
básica e equipamentos públicos a espaços livres de lazer. Dos 13 entrevistados que optaram pela
aplicação prioritária de recursos na reforma da praça a qual frequentavam, 10 foram frequentadores
– ambulantes e moradores da cidade – da praça da Trindade. Desse modo, infere-se que apenas
na praça em que há uma vida urbana mais intensa e apropriações mais recorrentes, os vínculos
simbólicos ao espaço livre público se sobrepõem às necessidades básicas de infraestrutura e
demais equipamentos urbanos (Quadro 2).
Qual a alternativa você acha que seria a mais adequada para melhorar esse espaço onde se encontra a praça?

Reformar a
praça

Destruir a praça e
construir

um

camelódromo

Destruir

a
e

Destruir

a

praça

praça

e

construir

construir um

uma

shopping

creche/esco

Destruir a praça e
construir um posto

Total

de saúde/hospital

la
56 (77%)

7 (10%)

1 (1%)

3 (4%)

6 (8%)

73 (100%)

Se hoje você trabalhasse na prefeitura e fosse responsável pela decisão da aplicação de recursos para
melhorias na cidade, sabendo que só pode escolher um destino, onde você aplicaria prioritariamente?
Na construção de
Na reforma

uma nova praça

desta praça

em outra parte
deste bairro

13 (18%)

1 (1%)

Na
construçã
o de uma
creche/es
cola
10 (14%)

Na
construção de
um shopping
center
0 (0%)

Na construção de
um

posto

de

saúde/hospital
24 (33%)

Na melhoria
da
infraestrutura

Total

deste bairro
25 (34%)

73 (100%)

Quadro 2. Sistematização das respostas dos entrevistados.
Fonte: Elaboração dos autores, 2020.

Duas perguntas foram especificamente elaboradas no intuito de verificar o comportamento da
população frente às ações da gestão pública municipal e à qualidade projetual dos espaços livres
públicos estudados. Da mesma maneira, buscou-se compreender a possível predominância de
valorização da esfera pública ou da qualidade do espaço livre oferecido pelo poder público na visão
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dos entrevistados. De maneira geral, quando questionados a respeito do aspecto mais positivo que
percebem nas praças, os entrevistados preferem a diversidade de usos e pessoas nos espaços
livres do que a qualidade de projeto oferecida por esses espaços. Dessa maneira, implicitamente, a
população tende a valorizar mais a ação da esfera pública independente da predominante (má)
qualidade de projeto e de conservação do espaço livre público em que realiza suas práticas sociais
na vida urbana da periferia. Por outro lado, a precariedade dos espaços livres ofertados e a opção
pelo distanciamento social de determinados sujeitos justificam a escolha significativa de não
perceberem aspecto positivo algum nas praças em que frequentam. A não percepção de qualquer
aspecto positivo nos espaços livres de lazer e sociabilidade revela um posicionamento político de
parcela dos entrevistados, caminhando no sentido da possibilidade de um crescente descrédito na
atuação do poder público no provimento de melhorias urbanas (Quadro 3).
Qual é o aspecto mais positivo que você percebe nesta praça?
Variedade de pessoas e usos no Bom mobiliário e espaço
espaço

bem conservado

43 (59%)

4 (5%)

Não

percebo

aspecto

Total

positivo
26 (36%)

73
(100%)

Qual é o aspecto mais negativo que você percebe nesta praça?
Ausência de manutenção e/ou de Os espaços e mobiliário da
atividades culturais promovidas praça são pouco atrativos ao
pela prefeitura

uso

58 (79%)

11 (15%)

Não

percebo

aspecto
negativo

4 (6%)

Total

73
(100%)

Quadro 3. Sistematização das respostas dos entrevistados.
Fonte: Elaboração dos autores, 2020.

Especificamente nos casos das praças Jornalista Valfrido Rocha no bairro Jardim Catarina e Leonel
de Moura Brizola no bairro Colubandê, a maioria dos entrevistados não percebe qualquer aspecto
positivo nos referidos espaços livres. O discurso inflamado da população entrevistada se pautava
majoritariamente pela sensação de insegurança transmitida por ambos os espaços. Além disso, boa
parte dos entrevistados mencionou a qualidade questionável do projeto das praças que pouco atraía
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a permanência e a presença de grupos sociais vistos como indesejáveis e ameaçadores62. No
entanto, mesmo com essa imagética negativa arraigada aos espaços livres, os entrevistados
escolheram predominantemente pela requalificação das respectivas praças como melhor alternativa
para melhorar a qualidade do espaço, ao invés de optarem por sua destruição para a implantação
de outro equipamento urbano na tentativa de ressignificar o espaço. De certo modo, parece que
algum vínculo ainda existe entre os sujeitos e esses espaços livres públicos em situação precária,
ou talvez, apenas exista a remanescente consciência social da importância de um espaço dessa
natureza para a interação humana em sociedade (Figura 4).

Figura 4. Grande trecho deteriorado da Praça Leonel de Moura Brizola interditado ao público no Colubandê.
Fonte: Acervo dos autores, 2019.

Agora, quanto ao aspecto mais negativo das praças percebido pela população, a maioria opta pela
ausência de manutenção e/ou de atividades culturais promovidas pela municipalidade como
elemento simbólico responsável por sedimentar características negativas ao espaço livre público
que frequenta. A significativa escolha dessa alternativa por 58 dos 73 entrevistados reflete o
simbolismo pejorativo arraigado na atuação do Estado diante de uma gestão urbana oportunista na

Na Praça Leonel de Moura Brizola tanto os ambulantes quanto os motoristas mencionaram massivamente seu desconforto com a presença de um grupo
de pessoas em situação de rua que tem se apropriado de parte da praça há mais de um ano. Na visão da maioria dos entrevistados a deterioração da praça
ocasionada pela ausência de manutenção do poder público associada à presença desse grupo constrói uma aversão da população do bairro Colubandê ao
uso desse espaço livre, se tornando maioritariamente um espaço de circulação. Enquanto na Praça Jornalista Valfrido Rocha, a maioria dos entrevistados
mencionou indiretamente seu receio de uso do espaço livre público em determinados turnos e dias da semana em função da concentração de sujeitos que,
segundo os mesmos, parecem estar vinculados aos grupos de criminalidade presentes no bairro Jardim Catarina.
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cidade. De certa forma, grande parte dos entrevistados parece tornar-se indiferente em relação à
baixa qualidade projetual das praças, tendo em vista a ausência do poder público na efetivação de
atividades essenciais para manutenção e reafirmação imagética da existência do espaço livre
público na cidade. Em outras palavras, esses dados indicam a possibilidade dos entrevistados
preferirem um espaço livre público tecnicamente “desqualificado” em termos projetuais, mas com a
atuação do Estado constante na manutenção e promoção de atividades do/no mesmo. Nesse caso,
surge a permanente dicotomia entre um padrão estético e um padrão de uso (Quadro 3).
Quando questionados a respeito do principal motivo para que frequentassem as praças da cidade
mais vezes, a resposta mais recorrente entre os entrevistados foi a questão do crescimento da
sensação de insegurança nas ruas e praças da cidade (23 respostas) – aspecto observado em
outras diversas cidades brasileiras – e seguida da escassez de tempo livre dos entrevistados (17
respostas) – aspecto que pode ser elucidado pela precariedade das relações de trabalho atuais e
dos exaustivos deslocamentos pendulares casa-trabalho com mobilidade urbana deficiente na
região metropolitana.
Posteriormente, as alternativas que implicitamente se referem à ação do poder público na gestão
urbana dos espaços livres de lazer da cidade aparecem como justificativa para a restrição de
apropriações mais intensas das praças de São Gonçalo. A ausência de atividades culturais (13
respostas) e a má conservação nas/das praças (12 respostas) aparecem como elementos
favoráveis à criação de certo grau aversivo aos espaços livres públicos estudados, fomentado pela
negligência política do Estado nessa conjuntura. Essa característica foi perceptível não somente na
análise quantitativa das respostas, mas também na análise qualitativa do comportamento dos
entrevistados.
Essas respostas associadas à gestão urbana da municipalidade apareciam massivamente
acompanhadas seja pela expressão facial de descontentamento, pela indignação verbal narrada
explicitamente, ou mesmo, pela aversão a frequentar determinados espaços livres em função do
“estado de abandono da cidade”63 e da estética da sua paisagem urbana. Mesmo essas alternativas
não sendo quantitativamente mais expressivas que a alternativa relacionada à segurança pública, a
associação entre a atuação oportunista do Estado e espaço livre público deteriorado era
mencionada de maneira implícita no discurso da população como fator apontado pela sensação de
insegurança e pela restrição de uso dos espaços livres da cidade. Nesse cenário, não existe
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Expressão mencionada por dezenas de entrevistados.

610

neutralidade nas ações do Estado, pois o fato da sua omissão no zelo pelos espaços livres urbanos
contribui para a degradação dos mesmos, facilitando novas ações – positivas ou negativas – por vir.
Uma análise aproximada: os ambulantes e motoristas
Ademais das limitações estatísticas para uma discussão comparativa, uma análise realizada das
entrevistas separadas por cada praça não apresentou diferenças tão significativas válidas de
menção – além dos aspectos já discutidos na seção anterior. No entanto, o cruzamento de discursos
de alguns grupos foi percebido como digno de uma discussão mais aproximada. A relação praçatrabalho foi um elemento que se apresentou de maneira diferenciada e curiosa entre os grupos de
comerciantes ambulantes das praças dos bairros Trindade e Colubandê, bem como, do grupo de
motoristas de ônibus da praça deste último bairro.
Para o grupo de ambulantes de ambas as praças, estas se apresentam socioeconomicamente como
espaços de subsistência, local onde a realização da atividade laboral é necessária ao provimento
de sua renda, ou ainda, da complementação desta em função dos baixos salários que compõem
sua renda familiar mensal. Do mesmo modo, a presença do comércio ambulante supre uma
demanda não atendida pelo mercado formal com preços a baixo custo, atrai mais movimento,
convida mais público e propicia uma dinâmica de apropriações que caracterizam a identidade
daqueles espaços livres (Figura 5).

Figura 5. Um dos comerciantes ambulantes presentes na Praça Leonel de Moura Brizola no Colubandê.
Fonte: Acervo dos autores, 2019.
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Em relação às alternativas para melhoria do espaço, a maioria dos ambulantes da praça do
Colubandê aponta a destruição da praça para a construção de um camelódromo no local. Esses
atores preferem a supressão do espaço livre público para melhorar seu espaço de trabalho, tendo
em vista que 5 dos 6 ambulantes entrevistados afirmam não perceber aspecto positivo algum na
praça do Colubandê. Essa posição discursiva se conecta inconscientemente à situação precária da
praça e sua inserção no contexto do ambiente construído, conforme relatado nas queixas dos
entrevistados e nas observações de campo. Já na praça Leonor Correa é observado o oposto, a
expressiva maioria dos ambulantes reconhece o potencial do espaço livre público na qualidade da
vida urbana e preferem a requalificação da praça como melhor alternativa de melhoria do espaço,
o qual reflete sociabilidade e trabalho junto à vitalidade do seu entorno imediato. Ademais, a maioria
dos ambulantes entrevistados percebe a variedade de pessoas e usos no espaço da praça da
Trindade como seu aspecto mais positivo, ratificando um cenário de apropriações diversas, que é
característico no bairro.
Em contraponto, mesmo tendo uma visão negativa da praça, parte do grupo de motoristas
reconhece o símbolo de sociabilidade que o espaço livre em que frequentam ao longo dos turnos
de trabalho representa no seu cotidiano. Apesar da maioria dos motoristas não apresentar uma
relação afetiva propriamente dita, o reconhecimento do valor do espaço livre público como espaço
de ócio e sociabilidade nos pequenos intervalos dos turnos exaustivos de trabalho se revela na
escolha de requalificar a praça do Colubandê como melhor alternativa de melhoria daquele espaço.
Por outro lado, pode-se refletir a respeito das condições trabalhistas como importante variável a ser
ponderada na percepção distinta da praça do Colubandê pelos grupos de ambulantes e motoristas.
Estes últimos possuem emprego no mercado de trabalho formal, logo a dependência da praça não
é vital à composição da sua renda, ao contrário dos ambulantes que necessitam diretamente do
espaço livre público a essa finalidade. Além disso, a qualidade do espaço livre e a intensidade de
suas apropriações são fatores influentes na abrangência da atividade laboral dos ambulantes.
Considerações finais
Este artigo teve como objetivo identificar como os espaços livres públicos são apropriados no espaço
urbano periférico e os possíveis reflexos das práticas políticas oportunistas do Estado na produção
e gestão do espaço urbano na materialidade dos espaços livres públicos e no tecido social da
periferia. Como resultados, o artigo aponta que espaços livres públicos periféricos refletem a
manifestação política das necessidades básicas de sujeitos oprimidos pelo poder simbólico do
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Estado, no âmbito de uma urbanização historicamente excludente. O espaço livre público é muito
mais que um sismples elemento compositivo da morfologia da cidade, ele é, por excelência, um
espaço de expressão das urgências e desigualdades enfrentadas pela sociedade.
Por sua vez, o espaço livre público periférico é, múltipla e simultaneamente, alvo de
intencionalidades político-econômicas, símbolo de reinvenção socioespacial e resistência
sociopolítica na cidade neoliberal. Espaços livres públicos periféricos são produto das práticas
sociais dos agentes invisibilizados pelo capital, os quais ressignificam as limitações da técnica pela
riqueza da sua subjetividade. Eles compõem uma paisagem que continua a se modificar e a se
diversificar visivelmente frente aos novos fatos impostos pela realidade metropolitana periférica e
reforçam a ideia de que partilham da grande competição pelo espaço e se colocam à disposição
desta.
Os espaços livres públicos na periferia possuem múltiplos significados em constante redefinição por
meio das práticas resistentes cotidianas, das diferenças de interesses políticos e dos conflitos
latentes na produção de subjetividades. Na era neoliberal, o espaço livre público periférico é
configurado por uma multiplicidade de ações, intencionalidades, apropriações e resistências
particulares que o transformam em um espaço polissêmico e polivalente diante da fase atual do
capitalismo na cidade contemporânea (Araújo, 2020).
A discussão oportunizada pelo presente artigo, fruto de um processo de pesquisa continuada, revela
nas dinâmicas dos espaços livres públicos periféricos representações de cidade, submetidas aos
interesses de arranjos políticos e econômicos. O desempenho desses espaços na periferia demanda
um processo de inclusão socioespacial associado à qualidade de vida e a valorização de uma
dinâmica urbana própria.
A periferia, em estudo, revela-se como um quadro de dinamismo e ao mesmo tempo de
precariedade e evidencia um território urbano voltado aos interesses da produção e da reprodução
do capital, o qual exige uma cuidadosa agenda de planejamento balizada por pesquisas futuras.
Além disso, ao pensar a cidade no futuro pós-pandemia, as reflexões aqui apresentadas nos
encaminham para incentivar maior participação democrática na construção e manutenção dos
espaços livres públicos periféricos como espaços de vida e resistência coletiva.
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Introdução
No início do século XX, o intuito de construir um novo Brasil, pautado pelos ideais de civilização e
progresso, deveria necessariamente passar pela transformação física e social do Rio de Janeiro. A
reformulação do centro significava a imposição de uma política de governo que transformaria a
cidade em um cartão-postal para as elites de todo mundo, com a consequente expulsão da
população mais pobre para áreas afastadas. Lima Barreto faz forte crítica às reformas urbanas em
sua crônica Megalomania, de 1920: “Tudo delira e todos nós estamos atacados de megalomania.
De quando em quando, dá-nos essa moléstia e nós nos esquecemos de obras vistas, de utilidade
geral e social, para pensar só nesses arremedos parisienses, nessas fachadas e ilusões
cenográficas” (Lima Barreto, 2004, p. 207). Para Lefebvre (2001), o remanejamento da cidade é
fruto de uma estratégia de classe. Quando unidas, as classes operárias questionam e desestruturam
estruturas de poder, ameaçando a elite dominante. Como a cidade é o ambiente propício para
encontros e interações sociais, a estratégia para dissolução da união da classe trabalhadora é
deslocá-la do ambiente citadino.
No caso carioca, Fernandes (2011) aponta como o uso da palavra subúrbio para designar áreas
urbanas implica um esvaziamento do sentido da palavra e perda de sua correlação com a realidade,
assim, “[...] o conceito carioca de subúrbio pode ser compreendido como uma necessidade
ideológica, definindo não apenas um lugar, mas sobretudo, o lugar que passou a ser
ideologicamente destinado ao proletariado do Rio de Janeiro” (Fernandes, 2011, p. 48). A
construção do subúrbio no Rio de Janeiro tem como intenção relegá-lo ao lugar das classes
subalternas da cidade e torná-lo menor em relação ao centro urbano e arrabaldes. A construção de
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um pensamento que atribui características específicas ao subúrbio, mesmo em uma paisagem
claramente urbana, reforça a segregação.
A leitura da configuração urbana carioca a partir da análise comparativa de mapas axiais aponta
como o potencial de integração da cidade desloca-se em direção aos subúrbios cariocas, indicando
que a fragmentação espacial é também resultado das políticas urbanas adotadas ao longo dos anos,
que priorizaram investimentos em áreas pouco acessíveis, em detrimento do potencial de
permeabilidade que ao longo do tempo move-se da região central em direção à Zona Norte. A leitura
e análise do espaço urbano carioca, correlacionada a dos textos de Lima Barreto, evidencia o caráter
ideológico na conformação da cidade e aponta como a segregação espacial afeta sua narrativa.
Além disso, por meio da transformação ideológica da palavra subúrbio é possível perceber também
como o discurso é um elemento ativo na construção do espaço.
Lima Barreto
A cidade, como materialidade de uma vontade e ação transformadora sobre a natureza, é objeto de
deslumbre humano e, portanto, mote de construção de um imaginário. A literatura é meio de
representação da cidade como imagem, pois se configura como “tradução mental de uma realidade
exterior” (Pesavento, 1995, p. 15). Nessa perspectiva, a obra do escritor carioca Lima Barreto está
permeada por imagens do Rio de Janeiro. Tendo percorrido e vivenciado a cidade em sua totalidade,
os subúrbios têm lugar cativo, como ponto essencial de seus escritos. Para Schwarcz (2010, p. 16),
“se o autor se acostumara a transitar por toda a cidade, já sua geografia simbólica elegeria um
cenário ficcional particular”: “o subúrbio carioca”.
Afonso Henriques de Lima Barreto nasceu na cidade do Rio de Janeiro em 13 de maio de 1881, o
autor e sua família habitaram o subúrbio “Todos os Santos” por quase vinte anos. A experiência
suburbana é fortemente refletida em sua literatura, que contém a descrição do lugar como “o refúgio
dos infelizes” (Lima Barreto, 2018a, p. 789). A obra de Lima Barreto se faz no e por meio do subúrbio.
É o local de fala do escritor, que “escreveu a partir de sua região em especial. Foi assim que procurou
atrair a atenção para os subúrbios cariocas, seus personagens, seu cotidiano” (Schwarcz, 2017, p.
17). O autor conhecia muito bem a região central do Rio de Janeiro e toda a cidade foi objeto de sua
literatura. Suas representações urbanas, contudo, são relacionadas à sua perspectiva suburbana.
A realidade central, de modernização e infraestrutura, é vista face ao descaso com que o subúrbio
é tratado; o lugar das classes abastadas, dos teatros e entretenimentos modernos é confrontado
com bailes e divertimentos suburbanos; se Lima Barreto denomina sua casa de Vila Quilombo, é
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para “enfezar Copacabana” (Lima Barreto, 2004, p. 499); a “alta sociedade suburbana” “só é alta
nos subúrbios”, porque na Rua do Ouvidor ela “míngua” (Lima Barreto, 2018b, p. 214). As
representações urbanas e suburbanas se fazem, portanto, de maneira relacional em sua literatura,
de modo que Lima Barreto é um personagem paradoxal perambulando entre centro e subúrbio
(Schwarcz, 2017).
A crítica e militância marcaram sua obra. O escritor denunciou as reformas urbanas suntuárias em
favor de uma parcela abastada da população e em detrimento daquelas regiões que mais careciam
de infraestrutura. Suas crônicas são recheadas de ácidas provocações e questionamentos com
relação aos melhoramentos urbanos empreendidos no período da Primeira República. Na crônica
Megalomania, de 1920, o escritor denuncia:
São reformas suntuárias na cidade; coisas fantásticas e babilônicas [...] Tudo
delira e todos nós estamos atacados de megalomania. De quando em quando,
dá-nos essa moléstia e nós nos esquecemos de obras vistas, de utilidade geral
e social, para pensar só nesses arremedos parisienses, nessas fachadas e
ilusões cenográficas. Não há casas, entretanto queremos arrasar o morro do
Castelo, tirando habitação de alguns milhares de pessoas. [...] Remodelar o
Rio! Mas como? Arrasando os morros... Mas não será mais o Rio de Janeiro;
será toda outra qualquer cidade que não ele (Lima Barreto, 2004, p. 207).

O contrassenso entre os investimentos na área central do Rio de Janeiro e no crescimento em
direção à Zona Sul da cidade (à época, Botafogo e Copacabana), habitados pelo estrato social
privilegiado economicamente, em detrimento da aplicação dos recursos em melhorias nas áreas
suburbanas da cidade, em direção à Zona Norte, é tema recorrente em sua obra. É possível
perceber como a feição do Rio de Janeiro é diferente a depender do lugar geográfico e social.
Configuração urbana do Rio de Janeiro
No estudo das transformações urbanas do Rio de Janeiro, a Teoria da Lógica Social do Espaço nos
oferece um importante aparato para compreensão dos processos de segregação urbana. Ao
correlacionarmos as mudanças históricas e sociais à formação da malha urbana, a Sintaxe Espacial
nos permite compreender que o espaço da cidade afeta de modo considerável a organização da
sociedade carioca. Ao longo dos anos, a opção por benfeitorias urbanas em determinadas áreas em
detrimento de outras conformou a cidade e influiu na organização da sociedade atual.
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Fundada em 1º de março de 1565, a estrutura urbana inicial da cidade de São Sebastião do Rio de
Janeiro segue “o costume dos portugueses de fundar novas cidades onde possa ser reproduzido o
modelo medieval habitual em sua pátria, um porto combinado com uma elevação” (Benevolo, 1993,
p. 114), assim o Rio de Janeiro organiza-se em cidade alta e cidade baixa. Ao longo dos séculos
XVI e XVII, o Rio de Janeiro cresce de forma lenta e gradual, sem grande expressividade econômica.
É apenas no século XVIII que a cidade ganha importância como entreposto e ponto de escoamento
do ouro. O Rio de Janeiro se torna “a principal cidade brasileira” (Enders, 2015, p. 57) e capital do
país em 1763 e, em 1808, com a chegada da família real ao Brasil, o Rio de Janeiro é a única cidade
a sediar um império europeu fora da Europa, por isso passa por transformações urbanas de uma
grande cidade. São realizados diversos investimentos em infraestrutura urbana e na construção de
novas estradas, bem como investimentos de cunho cultural e científico e a difusão das belas artes.
Nas palavras de Fernandes (2010, p. 221): “O Rio tornar-se-ia aceleradamente numa capital
transatlântica, numa cidade ‘imperial’ – e, nestes termos, numa urbe maior, mais complexa e mais
modernizada”.
Em 1821, em virtude da pressão portuguesa, a família real retorna a Portugal. No Brasil, Dom Pedro
I declara independência em 1822 e é sagrado Imperador, mas, em 1831, abdica do trono em favor
de seu filho, Dom Pedro II. Sob o governo de Dom Pedro II, o fim da Guerra do Paraguai, na qual o
Brasil sai vitorioso, implica em transformações urbanas e sociais. Os “voluntários da pátria” que
retornaram da guerra passaram a “engrossar as fileiras da população pobre. Muitos se instalam na
capital do Império” (Enders, 2015, p. 170). O crescimento da população pobre gera uma crise
habitacional que faz crescer o número de cortiços e moradias coletivas. Em 1893 é demolido o maior
cortiço do Rio de Janeiro, o Cabeça de Porco. Muitos dos seus antigos moradores erguem casebres
no Morro da Providência, próximo ao local. Mais tarde, “soldados que retornavam da pacificação de
Canudos são autorizados a colonizar a mesma colina” (Enders, 2015, p. 203), surge a primeira
favela carioca. A ocupação dos morros intensifica-se também com a busca por moradia dos recémalforriados.
É nesse ritmo de crescimento e modernizações que o Rio de Janeiro adentra o século XX. As
intervenções na cidade acontecem por meio de planos de melhoramentos, embelezamento e
expansão que “não consideram a cidade em sua totalidade, mas apenas se dedicam a intervenções
localizadas ou setoriais” (Ribeiro, 2001, p. 141). Um dos planos mais emblemáticos de
transformação da paisagem carioca foi o executado na administração do prefeito Pereira Passos,
em 1903. O Plano de Embelezamento e Saneamento da Cidade tinha o “objetivo de produzir uma
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nova imagem da cidade que, ao mesmo tempo, significasse uma nova imagem da nação e das
novas elites” (Sevcenko apud Ribeiro, 2001, p. 142). De cunho higienista, o plano propôs aterros,
alargamento, prolongamento e abertura de diversas vias, dentre elas a Avenida Central, e ficou
conhecido como “o bota-abaixo” em razão das demolições realizadas. A Reforma Pereira Passos
dá início a uma série de intervenções urbanas que o Rio sofrerá no século XX, são ações de limpeza
urbana e social, marcadas por segregação e racismo (Del Priore e Venâncio, 2006). Os planos de
remodelação do Rio de Janeiro ao longo do século XX se mostraram segregadores e gentrificadores.
Para Braga (2003, p. 198): “um dos conteúdos mais explícitos das ações de transformação dos
espaços públicos do Centro do Rio, ao longo do século XX, foi a consolidação do zoneamento
excludente”.
As diversas mudanças pelas quais passou o Rio de Janeiro desde sua fundação resultaram em
diferentes implicações espaciais. A leitura diacrônica da cidade sob o ponto de vista morfológico
requer a decodificação das articulações entre as formas urbanas em diferentes momentos da
história do assentamento. Compreender o espaço significa não apenas entender o cenário das
transformações urbanas do Rio de Janeiro, mas ler uma estrutura capaz de afetar o fluxo social e
facilitar ou dificultar encontros e desencontros. Para os criadores da Sintaxe Espacial, as “decisões
arquitetônicas estratégıcas a respeito da forma dos edifícios e da organização espacial podem ter
consequências sociais” (Hillier e Hanson, 1984, p. IX). Amparado neste entendimento, tendo em
conta as ferramentas recomendadas pela Sintaxe Espacial, foram desenvolvidas 30 modelagens a
partir de mapas históricos para o Rio de Janeiro considerando a representação da rede de caminhos
como um conjunto de eixos conectados (“representação linear”). Esta representação deve ser
composta pelo menor número das maiores linhas retas capazes de cobrir todo sistema de espaços
abertos (caminhos, ruas, praças) e, após a análise em software específico, passa a ser denominada
de “mapa axial”. Para este estudo, 25 dos mapas, de 1567 a 1900, foram modelados a partir da
base cartográfica disponível na plataforma imagineRio© (Rice University Humanities Research
Center, 2017). Quatro resultaram de recorte retroativo (Ramalho, Lima, et al., 2017) a partir do mapa
de 2017 que, por sua vez, foi produzido a partir da base georreferenciada da plataforma Google
Earth©. Todos os mapas foram processados e analisados por meio dos programas QGIS© e
Depthmap©, de modo que a padronização permitiu realizar uma comparação precisa entre as
estruturas urbanas do Rio de Janeiro nos diferentes períodos históricos. A Figura 1, que contém
uma seleção dos 30 mapas, permite apreender o crescimento da cidade ao longo dos anos e a
mudança de polo integrador, ou seja, do núcleo de integração (conjunto de eixos vermelhos e
laranjas), que se desloca do sítio fundacional (atual centro) em direção à Zona Norte.
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Figura 1. Mapas axiais do Rio de Janeiro em diferentes períodos. Da esquerda para a direita, de cima
para baixo: 1600, 1750, 1885, 1900, 1930, 1972, 1994 e 2017.
Fonte: Medeiros, 2020, p.90.
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Os valores de integração (Figura 2) são uma medida de centralidade e expressam o grau de
acessibilidade potencial de uma malha. As áreas potencialmente mais acessíveis tendem a coincidir
com os locais que concentram maior número de atividades de comércio e serviços, revelando os
centros ativos urbanos. Diante do contexto explorado por Medeiros (2013), as baixas medidas de
integração global indicam a segregação do sistema carioca: a cidade mostra-se mais fechada,
menos acessível de maneira geral. É produto tanto das características gerais do sítio de implantação
quanto da presença de núcleos fechados em si que não possuem boa conexão com o restante do
assentamento, o que parece resultado dos planos urbanos baseados na segregação/diferenciação
de bairros.

Figura 2. A cidade do Rio de Janeiro de 1567 a 2017: gráfico de comparação entre variáveis
configuracionais. Fonte: Medeiros, 2020, p. 95.

O subúrbio como questão simbólica
A expansão urbana carioca mostra de forma clara que o potencial de integração da cidade cresce
em direção à zona norte e que investir em infraestrutura nessa região faria todo sentido,
principalmente em termos de economia, já que essa é uma área de maior acessibilidade para a
população carioca de maneira global. A não predileção pela Zona Norte, no caso carioca, é uma
questão simbólica, que incute uma segregação não apenas espacial, mas também social. Já que
no Rio de Janeiro, apenas as cercanias da cidade habitadas por uma população de estrato social
mais baixo são denominadas subúrbios, enquanto que as cercanias habitadas pelas altas classes
são denominadas bairros ou arrabaldes (Gerson, 2000).
Até o século XIX, os subúrbios são vistos como lugares aprazíveis e pitorescos, significando “apenas
as áreas periféricas à cidade, que em sua maioria eram valorizadas” (Fernandes, 2011, p. 27). A
concepção romântica do subúrbio muda, contudo, com as reformas urbanas e o espírito de
progresso e modernização que toma o Rio de Janeiro no início do século XX. O acelerado
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desenvolvimento das zonas suburbanas tem início com a implantação dos sistemas de transporte
coletivo na cidade. Ao adentrar a Primeira República, o Brasil, pautado pelos ideais de civilização e
progresso, deveria passar por transformações físicas e sociais. A exemplo das reformas urbanas
parisienses, era preciso modernizar o núcleo urbano, afastando para a periferia as classes
proletárias. Lefebvre (2001) defende que o remanejamento urbano é fruto de uma estratégia de
classe, que visa promover um ambiente próprio para o trabalhador, afastado da cidade, como meio
de dissipação da consciência urbana. Quando unidas, as classes operárias questionam e
desestruturam estruturas de poder, ameaçando a elite dominante. Como a cidade é o ambiente
propício para encontros e interações sociais, a estratégia para dissolução da união da classe
trabalhadora é deslocá-la do ambiente citadino.
Para o geógrafo Nélson Fernandes (2011), a utilização do termo “subúrbio”, para áreas claramente
urbanas no caso carioca, designa um “rapto ideológico”, um esvaziamento do sentido original do
termo para a construção de um lugar ideologicamente pensado para o proletariado. Apesar de
habitarem a mesma cidade, o lugar do trabalhador passa a ser o subúrbio, distante da verve da
capital. Inebriado em sua rotina de deslocamentos trabalho-casa-trabalho, o suburbano é destituído
do sentido da vivência urbana.
A construção do subúrbio no Rio de Janeiro tem como intenção relegá-lo ao lugar das classes
subalternas da cidade e torná-lo menor em relação ao centro urbano e arrabaldes. A construção de
um pensamento que atribui características específicas ao subúrbio, mesmo em uma paisagem
claramente urbana, reforça a segregação. A narrativa suburbana de Lima Barreto traz o peso da
segregação social, como o autor aponta no romance Clara dos Anjos. O subúrbio é visto como uma
cidade distinta, apartada:
Cassi Jones, sem mais percalços, se viu lançado em pleno Campo de
Sant'Ana, no meio da multidão que jorrava das portas da Central, cheia da
honesta pressa de quem vai trabalhar. A sua sensação era que estava numa
cidade estranha. No subúrbio tinha os seus ódios e os seus amores; no
subúrbio tinha os seus companheiros, e a sua fama de violeiro percorria todo
ele, e, em qualquer parte, era apontado; no subúrbio, enfim, ele tinha
personalidade, era bem Cassi Jones de Azevedo; mas, ali, sobretudo do
Campo de Sant'Ana para baixo, o que era ele? Não era nada (Lima Barreto,
2018a, p. 837).
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No romance Triste Fim de Policarpo Quaresma, Lima Barreto nos oferece um retrato preciso da
forma urbana em relação ao posicionamento das edificações, arruamentos e irregularidades do
traçado:
Os subúrbios do Rio de Janeiro são a mais curiosa coisa em matéria de
edificação da cidade. A topografia do local, caprichosamente montuosa, influiu
decerto para tal aspecto, mais influíram, porém, os azares das construções.
Nada mais irregular, mais caprichoso, mais sem plano qualquer, pode ser
imaginado. As casas surgiram como se fossem semeadas ao vento e,
conforme as casas, as ruas se fizeram. Há algumas delas que começam largas
como boulevards e acabam estreitas que nem vielas; dão voltas, circuitos
inúteis e parecem fugir ao alinhamento reto com um ódio tenaz e sagrado. Às
vezes se sucedem na mesma direção com uma freqüência irritante, outras se
afastam, e deixam de permeio um longo intervalo coeso e fechado de casas.
Num trecho, há casas amontoadas umas sobre outras numa angústia de
espaço desoladora, logo adiante um vasto campo abre ao nosso olhar uma
ampla perspectiva. Marcham assim ao acaso as edificações e
conseguintemente o arruamento (Lima Barreto, 2018b, p. 285).

O exerto revela como os subúrbios se conformavam a despeito de um planejamento rigoroso, pois
sua característica formal se assemelhava à “espontaneidade”. Nesse sentido, o subúrbio carioca
assemelha-se ao descrito por Mumford (2008, p. 584), segundo o qual “a casa, o lote e o jardim
suburbano eram deliberadamente desformalizados [e] a rua evitava as linhas retas”.
As narrativas de Lima Barreto são uma representação viva dos subúrbios. A região, que cresce de
maneira linear, seguindo o polo de atração da linha férrea, é plural em termos de forma urbana,
apresentando um misto de traçados regulares e irregulares e é também diversa em suas edificações
(Figura 3). Apesar da falta de infraestrutura que o autor aponta tantas vezes, os subúrbios cariocas
estão muito mais próximos a uma realidade urbana multiforme. No caso do Rio de Janeiro do início
do século XX, subúrbios são designações conferidas às áreas que não conformam a região central,
mas que são diferenciadas em função de seu caráter social e simbólico.
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Figura 3. Subúrbio de Inhaúma, sobre o morro, encontra-se a Igreja da Penha, construída no século XVII.
Fotografia de J. Pinto.
Fonte: Fundo Instituto Oswaldo Cruz, 1900-1910.

Considerações Finais
A leitura da configuração urbana carioca a partir da análise comparativa de mapas axiais aponta
como o potencial de integração da cidade desloca-se em direção aos subúrbios cariocas, indicando
que a fragmentação espacial é também resultado das políticas urbanas adotadas ao longo dos anos,
que priorizaram investimentos em áreas pouco acessíveis, em detrimento do potencial de
permeabilidade que ao longo do tempo move-se da região central em direção à Zona Norte. A leitura
e análise do espaço urbano carioca, correlacionada a dos textos de Lima Barreto, evidencia o caráter
ideológico na conformação da cidade e aponta como a segregação espacial afeta sua narrativa.
Além disso, por meio da transformação ideológica da palavra subúrbio é possível perceber também
como o discurso é um elemento ativo na construção do espaço.
A análise da configuração urbana carioca por meio dos mapas axiais aponta que a fragmentação
espacial é fator recorrente na história urbana do Rio e, a princípio, está relacionada às características
territoriais do sítio. Posteriormente, mostra-se também resultado das políticas urbanas adotadas. A
segregação no caso carioca deve-se em parte a políticas públicas incoerentes que priorizam
investimentos em áreas pouco acessíveis para a maior parte da população, como é o caso da Zona
Sul, em detrimento do potencial de permeabilidade que ao longo do tempo move-se da região central
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em direção à Zona Norte. A segregação urbana e criação de bairros desconexos do restante da
cidade colaboram para o baixo rendimento do Rio de Janeiro, quando avaliado a partir da integração
global do sistema.
A leitura e análise do espaço urbano carioca, correlacionada a dos textos de Lima Barreto, indica
que o espaço suburbano, em geral, é um espaço desatendido e socialmente discriminado. As
narrativas associadas a essa localidade refletem um espaço amplo e desordenado e uma população
que sofre as desigualdades sociais. Os personagens têm a força de suas convicções, mas são
abatidos pelo peso da estrutura social injusta. O termo subúrbio foi objeto de um “rapto ideológico”
(Fernandes, 2011), que o destituiu de sua acepção original para transformá-lo em sinônimo de lugar
de subordinação em relação ao centro, atendido pelo trem e onde habita a população menos
favorecida. A segregação social incutia a ideologia capitalista de alienação da classe operária. A
população mais pobre deveria permanecer longe do centro e, sobretudo, distante da urbanidade,
como modo de dissipar a consciência urbana (Lefebvre, 2001). O rapto ideológico da palavra
subúrbio aponta como o discurso é também criador do espaço, e não apenas descrição do lugar.
Nesse caso, o discurso foi capaz de inferiorizar uma realidade claramente urbana ao nomeá-la
suburbana. A literatura, como discurso, é também elemento ativo na construção espacial. A narrativa
literária não é, portanto, um objeto inerte na leitura da cidade, mas é um elemento de vivência social
e transformação do espaço.
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Italo Calvino in Cidades Invisíveis
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