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RESUMO 

Este artigo visa utilizar do planejamento urbano para propor um estudo do 

local, junto a integração do pedestre no espaço urbano, uma vez que a região 

necessita de programas que priorizem a qualidade de vida dos moradores local. 

Para esta análise foi realizado estudo do caso no encontro da Av. Paulina de Moraes 

com a Av. Gastão de Mesquita Filho, no Jardim Maringá – Itapeva/SP, com a 

finalidade de levantar os pontos positivos e negativos em relação aos fluxos das vias 

e adequação do ambiente com equipamentos que facilitem a convivência no espaço 

urbano. Frente a isto, tem-se como objetivo otimizar os recursos presentes na área, 

elaborar uma nova perspectiva de planejamento urbano e desenvolver uma proposta 

de projeto. 

 

Palavras chave: Mobilidade, Análise Urbana, Planejamento, Pedestre. 

Linha de Pesquisa: Projeto Arquitetônico – Infraestrutura Urbana, Planejamento e 

Habitação.  

 

                                                        ABSTRACT 

This article aims to use urban planning to propose a study of the place, along 

with the integration of pedestrians into the urban space, since the region needs 

programs that prioritize the quality of life of local residents. For this analysis, a case 
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study was carried out at the meeting of Av. Paulina de Moraes with Av. Gastão de 

Mesquita Filho, in Jardim Maringá – Itapeva/SP, in order to raise the positive and 

negative points in relation to the flow of roads and adaptation of the environment with 

equipment that facilitate coexistence in the urban space. Faced with this, the 

objective is to optimize the resources present in the area, develop a new perspective 

of urban planning and develop a project proposal. 

 

Keywords: Mobility, Urban Analysis, Planning, Pedestrian. 

Line of Research: Architectural Project – Urban Infrastructure, Planning and Housing. 

 

 

1. INTRODUÇÃO  

Com o estudo do local, pode-se definir algumas melhorias de curto, médio e 

a longo prazo. O diagnóstico urbano analisado será uma ferramenta utilizada para 

apresentar a importância do bom planejamento do espaço público, para assim 

revigorar a qualidade de vida das pessoas que usufruem daquela região. 

O objetivo geral do presente artigo é a revitalização da avenida a partir dos 

estudos dos mapas, análises fotográficas com as problemáticas existentes, a 

elaboração de acessos seguros e o planejamento baseado no conforto dos 

pedestres. Ciente das melhorias necessárias, a região que se encontra em 

deficiência de equipamentos e recursos urbanísticos, passará a fazer parte de uma 

área projetada com o intuito principal, melhorar a qualidade de vida das pessoas. 

A proposta desse projeto tem como conceito conectar o cidadão com a 

natureza enquanto o mesmo caminha pelas calçadas amplas, unidas com o espaço 

de lazer e paisagismo, criando um ambiente tranquilo, onde possa descansar e 

apreciar a vista local. 

                   

2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Como indicado na introdução, o objetivo principal desse estudo é otimizar os 

recursos presentes na área, elaborando uma nova perspectiva de planejamento 

urbano e desenvolvendo uma proposta de projeto. Isto será feito a partir de 



 
                                                    

REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE CIÊNCIAS APLICADAS DA FAIT. n. 2. Novembro, 2021. 

 

pesquisas bibliográficas no livro Cidade Para Pessoas (Jan Gehl), estudo da região 

com relatório fotográfico, análise dos mapas para elaborar uma proposta projetual de 

arquitetura, urbanismo e paisagismo.  

3. PESQUISA BIBLIOGRÁFICA  

 

3.1 BREVE HISTÓRIA DAS CIDADES BRASILEIRAS, POR ERMINIA 

MARICATO 

 

O processo de urbanização das cidades brasileiras sempre veio 

acompanhado de diversas expectativas referentes a melhorias de fato significantes 

na forma de se projetar as cidades, entretanto as características urbanas do Brasil 

são extremamente desafiadoras e infelizmente.  Nem todos os arquitetos e 

especialistas em cidades que dispõe desta tarefa, possuem conhecimento ou 

experiencias suficientes para lida-las de forma correta. (Maricato, 2000) 

O Brasil teve um grande avanço na urbanização do país, bem como a busca 

pelo atendimento de todas as necessidades das pessoas que ali já residiam e das 

que migravam às cidades buscando uma melhor qualidade de vida, infelizmente, 

não foram atendidas à todas as expectativas, de grosso modo, de forma positiva ou 

não, todos continuaram morando e se mudando para as cidades. (Maricato, 2000) 

No final do séc. XIX e início do séc. XX, iniciou-se as reformas urbanísticas 

que continham obras de saneamento básico e embelezamento paisagístico, 

entretanto, ao mesmo tempo que o mercado imobiliário capitalista se apropriava de 

regiões para favorecer aqueles que possuíam poder de compra, os menos 

favorecidos “os excluídos” eram encaminhados para os morros e depressões das 

cidades, áreas que não geravam nenhum tipo de interesse capitalista, desta forma, 

foram se formando o que se conhece como periferia urbana, a famosa favela. 

(Maricato, 2000) 

Em 1950, temos o início de uma nova etapa no Brasil, a quarta fase da 

industrialização, motivado pelos acontecimentos mundiais da época. Segundo o 
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sociólogo Gabriel Cohn, “a década de 1950 marca um ponto de inflexão no processo 

de industrialização”. Desta forma, o país passa agora a produzir bens materiais 

duráveis e bens de produção. (Maricato, 1996) 

O automóvel, agora produzido em massa pela indústria fordista, os veículos 

da Ford, por exemplo, puderam ser comercializados com preços acessíveis, pois os 

custos eram baixos devido a implantação da máquina nos meios de produção, 

eliminando o custo pela grande quantidade da mão de obra humana. Assim, a alta 

produtividade com a linha de montagem (esteira) e funções específicas para cada 

trabalhador popularizaram os veículos, tornando comum a aquisição do modelo T. 

Desta forma, ocorrem mudanças significativas no modo de vida das pessoas e 

consequentemente todo o conjunto que compunha o ambiente construtivo. 

 

3.2 CIDADE PARA PESSOAS, POR JAN GEHL 

Com o início da idade moderna e o movimento moderno na arquitetura 

pegando todo o poder construtivo da época, esse cenário ao qual o homem teria a 

maior importância mudou. Os arquitetos modernistas se distanciaram da essência 

humana, focando agora na construção de edifícios e na era da máquina, priorizando 

mais os automóveis ao invés dos pedestres e áreas públicas para socialização das 

pessoas. "A arquitetura é a interação bem sucedida entre a forma e a vida (as 

pessoas), sem essa interação temos apenas grandes esculturas mortas". (GEHL, 

2010) 

Como seres sociais e ativos, o ser humano é feito para caminhar e se 

socializar com seu entorno, seja com outras pessoas ou até mesmo com a paisagem 

ao qual se encontra, pois desta forma, as pessoas compartilham dos espaços 

públicos e dão vida às esculturas construídas pelo homem. (GEHL, 2010) 

O sedentarismo está relacionado a diversas doenças, entre elas a 

hipertensão arterial, diabetes, colesterol alto, doenças respiratórias, infarto e entre 

outras, a grande questão é que uma cidade que não convida seus usuários a se 

movimentarem sem a utilização de automóveis, é uma cidade que tem grande 

probabilidade de possuir uma sociedade doente e que necessite de mais 
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investimento em remédios e tratamentos para as consequências de uma vida 

sedentária. (GEHL, 2010) 

Para se estimular a vida na cidade, é necessário que possuam rotas diretas 

e seguras, espaços de modestas dimensões e com acessibilidade, para que, além 

de convidar as pessoas a andarem, o lugar seja convidativo a permanecerem, pois a 

maior atração que se pode ter em uma cidade bem resolvida, é a interação entre 

pessoas. Foi essa essência de interação e necessidades que os arquitetos 

modernistas afastaram de seus projetos, os pedestres passaram da solução para ser 

um problema a ser resolvido e eliminado, agora, as calçadas mais estreitas dão 

espaço a largas avenidas destinadas ao automóvel. (GEHL, 2010) 

Na cidade de Itapeva-SP não foi diferente, a crença de prioridade 

modernista permaneceu nos projetos urbanísticos até então, além de possuir outros 

problemas que trazem risco ao usuário, como, postes e lixeiras tomando quase todo 

o espaço nas estreitas calçadas, forçando o pedestre desviar pela rua. 

O presente projeto, buscou reformular as crenças adotadas, passando a 

priorizar o pedestre que transita, deixando uma cidade mais segura e saudável, uma 

vez que, o lugar reformado em questão, convida o pedestre a andar e explorar suas 

novas possibilidades de acesso e permanência, agora com passeios mais largos e a 

presença de faixas de segurança para travessia de lados, rampas de acessibilidade, 

dando a oportunidade de qualquer pessoa transitar pelo local. 

Em resumo, desde o princípio a esfera urbana permanece em constante 

mudança. A socialização das pessoas com o entorno, faz parte do cotidiano dos que 

precisam caminhar sobre o ambiente, sendo estes influenciados diretamente pelas 

rotas delineadas. Projetar um espaço público é sinônimo de respeito pela vida, pois 

um ambiente bem planejado trás vitalidade para a população. 

 

3.3 AVENUE DES CHAMPS-ÉLYSÉES 

 

Conhecida pelos franceses como a mais bela avenida do mundo, a avenida 

Campos Elísios teve início de construção em 1640 em Paris, na França, com um 

projeto paisagístico bem elaborado, onde as árvores plantadas no local, ficariam em 
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definitivo. As mais importantes atrações da cidade se localizam nesta área, sendo 

assim um dos pontos turísticos da capital. São 1.910 metros de percurso, contando 

com lojas de todos os tipos como também cafés e restaurantes. 

 

                              Figura 1: Avenue Des Champs-Élysées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                Fonte: Google Imagens 

 

Feita para caminhar, a avenida conta com árvores de grande porte em sua 

extremidade a fim de promover sombra para seus usuários. As calçadas largas, 

facilitam a locomoção dos pedestres, contanto com vários equipamentos urbanos, 

como as lixeiras, bancos, bicicletários, uma boa iluminação que aumenta a 

segurança do ambiente e diminui os riscos da poluição, de acidentes, conservando a 

cidade organizada.  

4. ESTUDO DO LOCAL 
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Os estudos realizados consistiram a partir de levantamento in loco para 

entender a realidade do local, além de características físicas como o relatório 

fotográfico para melhor entendimento dos aspectos que o local apresenta. E também 

um estudo dos mapas que revelam os dados importantes dos levantamentos 

topográficos visando o melhoramento da avenida. 

 

     4.1 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

 

Estas análises foram realizadas a partir de anotações e fotos nas vias do 

município de Itapeva, mais precisamente no bairro Jardim Maringá, que por sua vez 

é uma zona em crescimento e carece de cuidados em seu planejamento. 

A figura 2 refere-se a Av. Paulina de Moraes, uma avenida bem 

movimentada de pedestres e veículos, que conta com ruas amplas de vias duplas, 

divididas por canteiros arborizados em seu trajeto. 

 

               Figura 2: Av. Paulina de Moraes 

 

 

 

                           Fonte: Google Maps 
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O local de estudo possui em seu entorno serviços como farmácias, 

restaurantes, adegas, bares, autopeças, concessionárias, postos de gasolina, 

lanchonetes, disk moto e lojas diversas. As diretrizes que o semáforo permite, 

direciona para a saída de Itapeva, devido a isto o local se concentra o um grande 

fluxo de veículos de pequeno a grande porte. 

                                               Figura 3: Av. Paulina de Moraes                         

 

                                                           Fonte: Google Maps 

4.2 ESTUDO DOS MAPAS 

A representação visual dos elementos a serem estudados é fundamental 

para o estudo do planejamento urbano da região. A simbolização da realidade, 

permite o fácil entendimento da proposta de projeto, com uma concepção geográfica 

em escala ou não, ilustram um determinado espaço, cidade, país, os quais foram 

criados com o intuito de orientar e se localizar naquele espaço. 

 O mapa a seguir, de Cheios e Vazios nos mostra um bom aproveitamento 

do espaço, identificando as construções já existentes sendo o destaque desta 
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região. Nos espaços vazios em sua maior parte, encontra-se as construções a 

serem executadas, visto que é um território em constante crescimento. 

Conforme Jan Gehl (2010) e Maricato (2000), uma cidade cheia de 

construções, mas dotada de espaços de transição confortáveis, pessoas, lugares 

convidativos, pode propiciar uma ótima interação social, fazendo com que a cidade 

tenha vida e cresça cada vez mais, evitando então que se aconteça a guerra de 

classes, diminuindo os impactos das desigualdades socias em todo os perímetros 

urbanos públicos, e é isso que esse mapa mostra, um local equilibrado.   

          Figura 4: Mapa de Cheios e Vazios 

                  Fonte: Elaboração própria 2021. 

A partir do estudo de mapa gabarito de altura realizado no local e 

apresentado na figura 5, é possível notar que a maior parte das construções 

possuem somente um pavimento. Já os pontos com dois pavimentos ou mais, 

concentram-se na Av. Vaticano sendo a avenida principal ou próximos ao seu 

perímetro. 

O projeto das áreas térreas das edificações tem um 

impacto imenso sobre a vida e o apelo ao espaço urbano. Os térreos são 

aquilo que vemos quando passamos pela frente das edificações. Se os 
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térreos forem agradáveis, suaves e, em especial, ocupados por usuários, os 

pedestres estão cercados por atividade humana. (GEHL, pág. 99, ano 2010)  

                                                            Figura 5: Mapa Gabarito 

                    Fonte: Elaboração própria 2021. 

No mapa viário é possível identificar as vias arteriais, coletoras e locais que 

percorrem por todo entorno da região. As vias coletoras que atravessam essa 

extensão são as Av. Vaticano e Av. Higino Marques, tais acessos principais desta 

localidade. Em sua maior parte, são ruas locais, em razão que, se localizam as Zona 

Residencial 1, que é caracterizada pelo uso residencial dominante e densidade 

controlável; indústrias de pequena escala podem ser inconvenientes e a área 

máxima de construção é de 120 metros quadrados e na Zona Residencial 2, que é o 

uso residencial dominante, o que restringe a verticalização e adensamento, são 

permitidas pequenas indústrias com instalação inconveniente, com área máxima de 

200 metros quadrados.  
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                   Figura 6: Mapa Viário 

                                      Fonte: Elaboração própria 2021. 

No Mapa de Usos Gerais está sinalizado em sua maioria os lotes utilizados, 

posto que a região está em desenvolvimento. Nos lotes não utilizado e subutilizado, 

encontram-se os terrenos vazios e com pouco aproveitamento de uso por um tempo 

indeferido. Como visto no mapa, trata-se de grandes áreas que podem favorecer a 

população local, com um bom estudo de planejamento urbano.    

A respeito disso, Gehl defende em seu livro que, “se o conjunto for 

interessante e estimulante ao nível dos olhos, toda a área será interessante. 

Portanto, tente fazer uma zona de transição convidativa e rica em detalhes, e 

economize seus esforços nos andares superiores, que tem muito menos 

importância, tanto funcional, como visualmente”. (GEHL, pág. 82, ano 2010) 
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Gerais 

 

 

 

 

 

 

                                                       Fonte: Elaboração própria 2021. 

De acordo com o Mapa de Usos Específicos pode-se perceber no diagrama 

apresentado na figura 8 que o mapeamento do entorno é tomado por diferentes 

ocupações e usos que a região apresenta. As áreas envolvidas em sua maior parte 

são de uso residencial. O comércio se expande nos arredores das vias coletoras, 

visto que é o trajeto com maior circulação de pessoas e veículos. As demais áreas 

se destacam sendo pontos essenciais para a população, como exemplo as áreas 

institucionais. 
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                Figura 8: Mapa de Usos Específicos 

                                        Fonte: Elaboração própria 2021. 

O mapa Curvas de Nível apresenta a topografia em gráfico 2D e curva de 

nível. É possível notar através da tonalidade do gráfico, os pontos altos e baixos da 

região que delimitam a construção que será realizada. Através deste levantamento é 

possível ver a planicidade do terreno, indicando seus ângulos verticais e horizontais 

o solo identifica.  

As representações do relevo produzidas através das curvas de nível, 

mostram as zonas de altas e baixas elevações, indicando através das tonalidades 

das cores na imagem. De acordo com o mapa é possível notar que o canto inferior 

direito se encontra a camada mais alta e no canto central esquerdo, representa a 

mais baixa. 
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      Figura 9: Topografia – Curvas de Nível 

 

 

 

 

 

                                                       Fonte: Elaboração própria 2021. 

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

5.1 ESTUDO DA PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

Baseando-se nos estudos dos arquitetos Gehl e Maricato sobre as cidades e 

como o ambiente urbano tem poder de impacto direto na vida dos usuários, o ponto 

de partida para o início do projeto, foi pensar na melhor maneira de tornar o trajeto 

em questão em um ambiente acolhedor, seguro e acessível e sem hierarquia de 

classes sociais. 

Foram incluídas rampas de acesso à calçada, instalação de postes de luz 

em toda a avenida para a melhoria da iluminação e segurança, para evitar possíveis 

acidentes ou atentados, reposição e remanejamento das lixeiras em torno do 
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quarteirão para manter o local mais limpo e organizado, evitando a disseminação de 

possíveis doenças recorrentes da falta de higiene urbana. 

No setor de paisagismo, propõe-se tirar os canteiros centrais, para plantar 

árvores em suas laterais, deixando assim um maior índice de sombra para os 

pedestres, onde os mesmos possam caminhar e descansar nos assentos e apoios 

que serão utilizados, além de que, são ótimos meios naturais de captação da água 

da chuva, ajudando a não sobrecarregar os canais de captação. 

Outro ponto importante são as mudanças nas vias, deixando-as somente três 

delas, alternando o lado das vagas de estacionamento, para aumentar a atenção do 

condutor e reduzir a velocidade dos veículos. Também se aderiu duas ciclos faixas 

de mão única, sendo posicionadas entre a faixa de lazer e paisagismo (espaço que 

ficará os bancos, mesas, árvores, lixeiras) e a calçada de recuo (para a segurança 

das pessoas que descem do carro). Para melhor compreensão do espaço a ser 

estudado, o Masterplan apresenta o produto final da proposta, como mostra a figura 

9.  

 

                               

Figura 10: Masterplan 

 

                         Fonte: Elaboração própria 2021. 

 

Pode-se perceber na figura 11, a ampliação com maiores detalhes das vias, 

onde mostram as melhorias apresentadas no estudo do planejamento urbano, como 

os postes de iluminação, implantação de arborização, as faixas para pedestre, os 
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ciclos faixas e todos os equipamentos necessários para melhorar a qualidade de 

vida dos pedestres. 

Figura 11: Detalhamento das Vias 

 

Fonte: Elaboração própria 2021. 

 

Através do corte da figura abaixo, é possível notar o dimensionamento das 

vias a serem implantadas. Com um total de 11,10 metros para circulação de 

veículos; 3 metros de calçada em ambos os lados; 2 metros para equipamentos 

urbanos nas duas laterais e arborização da via; 1,5 metro de ciclofaixas e 1 metro de 

recuo entre a área de lazer em relação a rua. 
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                       Figura 12: Corte Masterplan 

                                                          Fonte: Elaboração própria 2021. 

6. CONCLUSÃO  

Pode-se concluir que este planejamento urbano pretende oferecer ao 

cidadão que reside nas redondezas da análise, a possibilidade de integração no 

espaço urbano, como uma forma de promover condição de vida saudável e ativa e 

não a promoção de segregação espacial e social, como visto em muitas localidades, 

dificultando assim o acesso aos serviços básicos e a interação entre os usuários. 

A partir dos estudos e uso das ferramentas, como fotos e mapas, foi 

elaborado um projeto de melhoria com o intuito de tornar a região um lugar seguro, 

onde o comércio consiga progredir e incentivar a abertura de novos pontos, 

aumentando os índices de emprego, facilidade de locomoção e aumento da 

qualidade de vida. 
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Com isso, verificou-se que a hipótese inicial de que a infraestrutura precária 

é recorrente da falta de investimentos do setor público em projetos de loteamento, 

devido à falta de consciência de que todos possuem os direitos iguais.  
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