
DIRETRIZES DE  REQUALIFICAÇÃO URBANA E DE ATUALIZAÇÃO DO 
PLANO DIRETOR 

As diretrizes adotadas para os espaços ja existentes na cidade tem como prioridade 
de intervenção três pontos que norteam: 

 ▶ Nota-se que é mais importante realizar ampliação e melhoria nos passeio 
públicos do que nos leitos carrossaveis das vias. 

 ▶  Tem mais relevância equipar praças e melhorar a qualidade dos espaços 
públicos em áreas de alta integração visual do que em áreas, mesmo que 
maiores, localizadas em espaços de baixa integração visual.

 ▶ É importante facilitar a apropriação dos espaços públicos para crianças e 
idosos pois esse fator também favorece a ocupação feminina.

Estrutura urbana
 A granulometria das quadras quanto menores mais favorecem o convívio e 
facilitam o deslocamento entre lugares. 
 Dessa maneira recomenda-se subdividir as quadras que ainda apresentam 
não foram totalmente ocupadas e que possuem relação com vazios urbanos, 
possibilitando que suas granulometrias sejam mais finas. 

lotes
Areas mais densas se mostram mais favoráveis ao uso do espaço público.
 Assim em relação a ocupaçõa dos lotes delimita-se que é possivel densificar 
alguns espaços desde se tenha areas verde s proximas e que se mantenha a 
presença de reucos frontais no lote. Em regiões que não apresentarem areas 
públicas de lazer num raio de 600 metros deve-se  restringir essa densificação. 

AREA VERDES/LIVRES
 Compreende-se a partir dos estudos realizados que os espaços livres e áreas 
verdes são espaços de encontro e lazer de extrema relevância, principalmente 
em zonas mais densificadas. 
 Assim orienta-se a aumentar a  pontecialidade das areas verdes existentes, 
requalificando a iluminação pública bem como os equipamentos de lazer e 
descanso dentro dessas areas. Recomenda-se também qualificar os espaçõs 
através da inserção de vegetação para conforto do usuário e de equipamentos 
atrativos para o publico infantil, pois a presença desde publico favorece a presença 
feminina. Onde não for possivel equipar todas areas verdes, dar prioridade para 
aquelas que se encontram em situação de melhor integração visual.

PASSEIO PUBLICOS 
 Independente da qualificação dos passeio públicos (ter calçamento, 
presença ou ausência de esgoto a céu aberto, possuir ou não vegetação) eles 
se apresentam como um elemento altamente ocupado pelas pessoas, seja em 
atividades de deslocamentos, lazer, convivência coletiva ou trabalho. As regiões 
estudadas mostram que há uma grande permanência de pessoas próximas aos 
lotes utilizando deste espaço, em muitos casos a calçada torna-se a extensão da 
casa. 
 Assim nas vias pré existentes ao qualifica-las  deve-se manter ao mínimo 
a largura do leito carrossavel, ampliando a largura das calçadas. É importante 
também que sejam inseridos mobiliarios urbanos e seja realizada uma 
infraestrutura de qualificação para permanencia das pessoas. Entre estas ações 
cita-se como intervenção nesses espaços ja consolidados a arborização para 
sombreamente, iluminção, banco para descanso (principalmente para idosos e 
crianças). 

MULTIPLICIDADE DE USOS 
 A garantia de áreas de uso misto geram  movimentação de diferentes 
pessoas nos espaços, e possibilitam maior vivacidade dos lugares em horários 
distintos.
 Indica-se permitir  e incentir a mescla de uso nos bairros, restringindo 
apenas atividades que sejam muito incompativeseis com questões residencias. 
O incentivo pode ser realizado atraves de redução ou isenção fiscal, como por 
exemplo do ISS (Imposto Sobre Serviços). 

ESPAÇOS DE SERVIÇO finsticionas de uso coletivo
 Os prédios institucionais e de prestação de serviços públicos se mostram 
como pontos atratores de  movimento e circualção de pessoas pelo espaço 
publico. 
 Recomenda-se a localização de quipamento de caretar publico (escolas,  
posto de saude, creches , centros comunitarios, etc) preferencialmente em vias 
de meia para baixa centralidade de forma a favorecer um uso mais amplo dos 
espaços publicos. É importante também o  incentivo para a presença de outros 
equipamentos públicos nas periferias para além dos equipamentos básicos como 
bibliotécas comunitárias, centros de desenvolvimento e museus locais. 

DIRETRIZES DE MELHORIA E INTERVEÇÃO EM AREAS jÁ ocupadas

LEGENDA: Maior Intensidade 
Maior Frequência

Menor Intensidade 
Menor Frequência

 ▶  Não existe uma correlação clara entre a maior 
densidade das áreas e a densidade de presença 
de pessoas no espaço público. No entanto, as 
menores densidades das áreas estão positivamente 
correlacionadas com menores densidades de 
presença de pessoas no espaço público. Isto indica 
que a maior ou menor presença de pessoas no 
espaço público não é uma decorrência direta 
somente da densidade de ocupação.

 ▶  Existe uma correlação positiva entre existir 
proporcionalmente menos mulheres e a menor 
presença de crianças e idosos. Possivelmente 
indicando que os espaços que não são favoráveis 
para a presença feminina no espaço público 
também não são favoráveis para crianças e idosos. 
No entanto, a maior presença proporcional de 
mulheres no espaço publico não apresenta uma 
correlação clara com a maior presença de crianças 
e idosos, indicando que existem fatores distintos 
favorecendo a presença desses diferentes grupos.

 ▶  As mulheres estão proporcionalmente menos 
presentes no espaço público onde as atividades de 
caráter individual são menos frequentes.

 ▶  As mulheres estão proporcionalmente mais 
frequentes quando as atividades funcionais 
também estão menos frequentes.

 ▶  Maior  presença relativa das mulheres não está 
associado a maiores densidades habitacionais, nem 
a maior densidade na ocupação do espaço público.

 ▶  Proporcionalmente os idosos utilizam mais o 
espaço público em quase todas as áreas, mostrando 
a importância que o espaço público representa 
para esse grupo de usuários. Isto tem relação com a 
própria disponibilidade do grupo, já que boa parte 
não é mais economicamente ativo.

 ▶  Menores densidades habitacionais e de ocupação 
do espaço público estão associadas positivamente 

com maior presença de idosos.

 ▶ Todos os grupos tendem a estar presentes em 
áreas de alta visibilidade e menos presentes 
em áreas de baixa visibilidade.

 ▶  As praças fazem parte com certa regularidade  
das áreas mais frequentes por homens e 
mulheres.

 ▶  As mulheres encontram-se menos presentes  
em vias de alta centralidade do que os homens.

 ▶  As mulheres evitam mais as vias de baixa 
centralidade do que os homens.

 ▶  Existe uma tendência mediana a que em 
áreas de menor densidade populacional, as 
vias de mais baixa centralidade e visibilidade 
sejam mais evitadas pelas mulheres.

 ▶  Em áreas onde as mulheres e os idosos estão 
mais presentes no espaço público, a questão 
de evitar as vias de mais baixa visibilidade 
perde um pouco a força. Isto indica que existe 
algum outro fator associado à visibilidade que 
está favorecendo a presença desses grupos no 
espaço público

CARACTERIZAÇÃO DA OCUPAÇÃO X CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS GERAIS de cada area 

 ▶  As áreas com maior densidade na ocupação 
do espaço público apresentam uma correlação 
positiva com a presença de alguma via interna 
com alta concentração de comércio e serviços e 
com a presença de via interna com mais altos 
valores de centralidade.

 ▶  As áreas com maior densidade na ocupação 
do espaço público também apresentam uma 
forte correlação positiva com a presença de 
uma granulometria de quadras mais fina e uma 
densidade maior na ocupação dos lotes.

 ▶  Existe uma leve tendência a que as mulheres 
estejam proporcionalmente mais presentes em 
áreas onde a granulometria dos quarteirões seja 
mais fino.

 ▶  Para os idosos existe uma correlação positiva 
mediana entre sua maior presença relativa com 
as densidades menores de ocupação dos lotes.

 ▶ Também existe uma correlação negativa com 
a presença de alguma via interna com alta 
concentração de comércio e serviços. Ou seja, 
onde não aparece este tipo de via, a presença 
dos idosos é maior.

DIRETRIZES DE DESENHO URBANO E DETALHAMENTO DE PLANO DIRETOR 

ESTRUTURA URBANA 
 A granulometria das quadras tem forte relação com a facilidade de deslocamento e 
melhores integrações visuais. 
As novas áreas precisam apresentar quadras de dimensões modestas, e que não tenham 
faces muitos extensas. Elas devem possibilitar maiores conexões e ter uma granulometria 
urbana menor para facilitar os percursos, essa orientação deve ser seguida principalmente 
em novas áreas onde a densidade de ocupação dos lotes for alta. Esse ponto é relevante 
para a presença feminina no espaço público. 
 Deve-se criar traçados viários com características de hierarquia interna, principalmente 
sobre o posto de vista de centralidade. É importante que o traçado urbano tenha vias de 
destaque e apresente uma boa integração visual, além de manter continuidade na estrutura 
viária.
 Nenhuma área com mais de 25.000m² pode ser considerada um condomínio fechado, 
e portanto exige-se prever áreas verdes e institucionais e  estas devem manter a conexão 
com a estrutura urbana circundante.

LOTES
 Quanto menor o lote maior deve ser o espaço público de troca, para garantir o conforto 
ao usuário.  As áreas observadas mostram que espaços de recuo frontal são relevantes para 
a permanência e uso dos moradores, pois reafirmam aspectos de seguridade publica para 
os usuários, através do observar e ser observado. Portanto deve-se levar em consideração 
a existência deste espaço em novas areas, e este deve medir três metros. 

AREAS VERDES/LIVRES 
 Para que haja maior apropriação e uso das areas verdes os novos projetos urbanos 
devem potencializar e fortificar esses espaços estabelecendo áreas que estejam inseridas 
proximas a locais de boas visibilidade e conectividade dentro da estrutura urbana, e 
que estes espaços sejam compatíveis com a demanda populacional garantindo uma boa 
estrutura de lazer. 
 Os projetos  devem pensar a arborização nesses novas areas verdes, principalmente 
as de grande porte, para auxiliar na qualidade ambiental de cada região e amenizar os 
impactos negativos ambientais das condições climaticas. Todos os empreendimentos devem 
ter área verde de uso coletivo posicionada em lugares estratégicos em termos de visibilidade 
e centralidade.  Deve haver um espaço aberto a cada raio de 600m. Os equipamentos 
publicos inseridos nestes espaços devem favorecer o convivio social e principalmente a 
pratica de atividade de lazer por diversas faixas etárias. 

PASSEIO PUBLICOS E GABARITO VIÁRIO
 As vias são locais que assumem a carateristica de espaço de encontro em regiões 
periféricas. 
 É indispensável que sejam repensados os gabaritos mínimas da vias. O leito carrossavel 
das locais deve ser de 6m, devendo-se prever calçadas mais largas medindo no minimo 
2,5m mais area de arborizadas que favoreçam os usos próximos ao lote e a acessibilidade a 
todos. As calçadas não devem ser tratadas apenas como espaço de passagem, é importante 
que haja espaços de permanecia  e descanso nelas com mobiliarios urbanos (bancos de 
longa e curta permanencia, iluminação)  compativeis as diversas faixas etárias. 
 Para a melhor apropiação das pessoas indica-se manter um sistema de hierarquias na 
estrutura viária. As vias locais situadas em regiões de baixa visibilidade devem ter atenção 
para espaços de caminhabilidade e soluções de acessibilidade, pois a presença da faixa 
etária idosa é mais frequente nos espaços publicos com essa essas caracteristcas. 

MULTIPLICIDADE DE USOS 
 Propor espaços que tenham vida durante o dia e a noite  misturando comércio  e 
residencias , garantindo não somente a segurança pública como a diversidade local. 
Possibilitando também ao morades o mantimento de atividades econômicas locais, através 
de incetivos fiscais.  Estas zona de alta concentração de comércio devem ser localizadas 
junto as vias de boa centralidade para garantir maior densidade de ocupação do espaço 
público, entretanto deve-se restringir atividades que sejam imcompativeis com as areas 
residenciais. 

AREAS INSTITUCIONAIS E SOCIAS
 Observou-se que os atrativos instiucionas e socias são elementos relevantes na 
desenvolvimento dos percusos mais estrurados das zonas. É importante que essas areas 
nos novos loteamentos estejam posicionadas em situações de média centralidade e 
acessibilidade para assim lavar maior atrativade  aos espaços menos solicitados e privilegiados. 
É  aconselhavel que contenha também equipamentos publicos não convencionai  nessas 
regiões periféricas como espaços culturias, centro de recreação e desenvolvimento, ginásio 
de esportes e etc. 

INSTRUMENTALIZAÇÃO 
 O acompanhemento e e manutenção dessas areas deve vir atrelado de uma construção 
de um plano de bairro junto as lideranças e reprsentações locais, para que seja sempre 
levado em consideração as necessidade de quem vivencia o espaço dia a dia. 

DIRETRIZES DE CONFIGURAÇÃO DE NOVAS AREAS POPULARES URBANAS Tendências observadas - tabela síntese E Aspectos da ocupação humana  do espaço publico 

CARACTERIZAçÃO DA OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PUBLICO


