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Continuação do Estudo técnico de 27/03/2017, elaborado pela 
DINOR para subsidiar a análise de implantação de Fachada Ativa e 
sua relação com a LUOS 

• FACHADA ATIVA 

O estudo apresentado na palestra de abril/2017 foi preciso em salientar dois aspectos que 
devem ser considerados para a viabilidade de implantação da Fachada Ativa, a seguir um 
exemplo de cada aspecto: 

Urbanístico 

Em seus estudos de campo, o arquiteto dinamarquês lar] Gehl observou que as pessoas 
tendem a caminhar mais rápido ao passar em frente a fachadas vazias ou inativas - em 
contraste com o passo mais lento e tranquilo ao caminharem em ambientes mais vivos e 
ativos. 

Na visão de Gehl, uma boa rua precisa ser desenhada a fim de que os pedestres, que 
caminham a uma média de 5km/h, veiam algo interessante pelo menos uma vez a cada 
cinco segundos - o que, segundo o neurocientista e psicólogo ambiental Colin Ellard, não 
acontece em frente a grandes edifícios, sejam hipermercados, bancos ou torres 
empresariais. 

Há alguns bons exemplos de cidades que criaram diretrizes para novas construções visando 
a alavancar esses efeitos. Em Estocolmo, Melbourne e Amsterdã, por exemplo, há diretrizes 
para as novas construções que estabelecem um mínimo de entradas que devem haver em 
um prédio conforme a extensão da calçada, além de especificações para que seja mantido 
o contato visual entre os edifícios e a rua. 	

FOIHA 
PRoC.390.000,538k2D16 

Econômico 	 MAT.267741- 5 R u P 
Pesquisas contratadas pela Secovi-SP e pela a Associação Comercial de São Paulo 
comprovam que existem quadras onde a oferta pode ser maior do que a demanda (...) 

A viabilidade econômica de lojas e serviços está diretamente relacionada ao volume de 
recursos disponíveis para consumo por parte daqueles que residem ou trabalham dentro 
de uma área de influência. 

E o volume de recursos disponíveis está relacionado à densidade populacional e a renda 
das pessoas nesta área de influência. 

Portanto: 

Se houver razoável oferta de área locável, a densidade e a renda média não forem 
satisfatórias, dificilmente haverá viabilidade econômica para Fachadas Ativas em regiões 
com estas características. 
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Estima-se que oportunamente seja avaliado, no âmbito do Plano de Desenvolvimento Local 
- PDL, o potencial de desenvolvimento comercial e de serviços nas Fachadas Ativas, 
relacionando-o aos benefícios para a cidade, tais como, melhoria urbana e Cidade 
Compacta. 

• MACROABORDAGEM 

Proposta de sinalização da Fachada Ativa no âmbito da LUOS para 
cada cidade 

Identificação das UOS CSIIR2 e CSIIR2 NO na malha urbana, pois estas devem estar 
localizadas em áreas de maior mobilidade nos núcleos urbanos, em vias de atividades, 
centros e subcentros, portanto, apresentam potencialidade de localização e previsão de 
diversidade de usos atrativos ao consumidor. 

Necessidade de identificar se atendem aos outros aspectos, que são o desenho urbano e 
potencial econômico. 

Deste modo, a sugestão é que se estude a possibilidade de que as áreas de aplicação da 
Fachada Ativa sejam limitadas, mesmo nas UOS CSIIR2 e que seja abordado 
conjuntamente o tratamento de divisas. 

Como a proposta da Fachada Ativa não caberá em todas as unidades comerciais e naquelas 
de prestação de serviços vicinais e de bairro que comparecem nas UOS CSIIR2 e CSIIR2 
NO, tendo em vista principalmente a não existência de acesso direto ao logradouro, 
integrado fisicamente à calçada no nível da circulação de pedestres, caberia: 

1. Levantamento da situação das unidades desconformes, para então se definir em 
função desse quantitativo se seria viável ou coerente propor que determinado grupo 
comercial e de serviços seja contemplado com a Fachada Ativa. 

2. Identificação do que o Poder Público poderia fazer para modificar esse contexto e 
indicar esse diagnóstico no PDL, juntamente com propostas para a área. 

• METODOLOGIA 

Proposta para levantamento e diagnóstico 

1. Verificar na UOS CSIIR2 a viabilidade econômica da implantação da proposta 
de Fachada Ativa para o local definido - estudo da demanda. 

2. Verificar na UOS CSIIR2 a real potencialidade urbanística da implantação da 
proposta de Fachada Ativa, que são: 

a. Identificação os locais onde já existem o fluxo com Fachada Ativa e que 
merecem dinamização no âmbito da LUOS e posteriormente no do PDL. 
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O desenho urbano não pode apresentar os lotes ou projeções de forma 
dispersa ou linear ou com monotonia (distância maior que 10m), pois esta 
configuração já torna o passeio não convidativo. 

Nesse viés a identificação de grandes vazios, de planos fechados (fachadas 
cegas ou inativas sem tratamento paisagístico) é importante. 

Essa identificação propiciará que no âmbito do PDL esses locais possam 
receber propostas e projetos de elementos atrativos ao convívio social, 
ocupação com mobiliário urbano, ou atividades econômicas que ocupem o 
espaço com atividades diversificadas, mesas e cadeiras ou atividades 
culturais principalmente oriundas da própria comunidade. 

b. Meios de transporte próximos do pedestre. Incluindo os vários modais de 
transporte público e não motorizados nessa abordagem, ou potencialidade 
para tal a ser desenvolvido no PDL. 

c. Pontos de interesse como cruzamentos importantes. 

d. Desenho Universal - Acessibilidade com o objetivo de implantar utilização 
mais dinâmica do passeio público, ou potencialidade para tal a ser 
desenvolvido no PDL. 

e. Identificação da Cidade Compacta, núcleos com maior densidade. 

3. Identificação de desvirtuamento de usos ou da dinâmica de comércio e 
serviços anteriormente propostos. 

Isto é, identificar o local onde a intenção de dinamização dos usos não ocorreu e onde 
à revelia do planejamento ela se consolidou espontaneamente. 

Procurar responder: Por que isso ocorreu? 
Essa resposta poderá dar embasamento para a proposta da Fachada Ativa. 

4. Para a UOS CSIIR2 NO identificar no planejamento: 

a. Viabilidade de efetivação da proposta de Fachada Ativa - com o objetivo de 
consolidação do uso CSIIR2. 

b. Tendência ou expectativa de consolidação do uso NO - Não Obrigatório para 
o local - com o objetivo de sinalizar duas intenções de planejamento para 
esses locais: 

i. Fortalecer essa tendência sem a proposta da Fachada Ativa. 

'LHA 
36•390.000 ,526 / 2M 
'267741-5  RuR 

ii. Reverter essa tendência identificada na análise da cidade 
com o fortalecimento ou implantação da UOS CSIIR2. 

Identificação imediata do que poderá ser proposto no âmbito 
do PDL para que a Fachada Ativa possa atender plenamente 
as expectativas quando efetivada na LUOS. 
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c. Possibilidade de integração à UOS CSIIR2 contemplada com a Fachada Ativa 
existente, mesmo que timidamente, em centralidades ou marcos 
urbanísticos próximos: 

i. Diagnosticar possibilidade de intervenção urbana, 
paisagística ou viária para ser tratada no âmbito do PDL. 

d. Verificar a área de influência de cada centralidade, definida em função da: 

i. Proximidade com corredores de ônibus, estações de metrô e 
trem e ciclovia. 

ii. Pontos de interesse como cruzamentos importantes. 

iii. Viabilidade econômica - estudo da demanda . 

• CIDADE COMPACTA - estudar sua viabilidade 

O conceito difundido por estudos de arquitetura e mobilidade urbana define a possibilidade 
de realização das atividades de moradia (conveniência), trabalho e consumo em percurso 
à pé ou de bicicleta. 

Esse conceito propicia e reforça a aplicação da Fachada Ativa visando a qualificação urbana 
e da paisagem, com espaços públicos atraentes e seguros, além do desenvolvimento 
econômico local. 

Apresentamos o Conceito da Cidade Compacta no estudo anterior por perceber que ele 
permeia a proposta da Fachada Ativa nas centralidades existentes, tendo em vista o 
tratamento urbanístico, paisagístico, de acessibilidade e mobilidade que inevitavelmente 
vem a reboque. 

Esta abordagem poderá ser aprofundada e mapeada no âmbito do PDL. 

Fachada Ativa 0Centralidades - Cidade Compacta  e  Lugares Caminháveis 

No livro Cidade Caminhável, o arquiteto americano Jeff Speck resume: 

traz  Urbanismo Desenvolvimento traz 	Transporte 
Caminhável Econômico Coletivo e 

Ciclismo 

Onde Lugares Caminháveis apresentam quatro condições principais para o pedestre 
caminhar de forma adequada: 

6 de 10 
IMAS 



Fachada Ativa 
estudo técnico - macroabordagem e metodologia para a 

LUOS 
DINOR - 07/06/2017 

1. Ser proveitosa 
2. Segura 
3. Confortável 
4. Interessante 

• NO ÂMBITO DO PDL 

O trabalho de identificação e proposta da Fachada Ativa na LUOS para as cidades, propicia 
uma abordagem imediata para essas centralidades e seu entorno com intervenções de 
requalificação urbana, paisagística e viária por meio do PDL, tais como: 

1. Definir as áreas prioritárias de intervenção 

2. Revitalizar, qualificar ou implantar praças ou espaços públicos nos núcleos, 
centros ou subcentros contemplados com a Fachada Ativa 

3. Trabalhar o entorno das áreas propostas para Fachada Ativa com iluminação, 
paisagismo e mobiliário urbano, buscando o bem estar e segurança da 
comunidade local 

4. Estudar intervenção viária - fomentar uso de meios de transporte mais 
próximos do pedestre, como bicicletas, e daqueles públicos em geral, que 
provoquem e promovam trocas entre os seus usuários 

5. Propor espaço público de qualidade 	F OLHA 

6. Trabalhar as áreas ociosas 	 PROC.390.060.538/2016 

7. Requalificar as centralidades existentes 	MAT.267741-5 R U R 

8. Elaborar projetos para criação ou qualificação de calçadas, que além de 
funcionais, devem ser convidativas, arborizadas, melhorando a ambiência 
das ruas e estimulando o passeio a pé e o uso do transporte coletivo 

• CONCLUSÃO 

Proposta de trabalho baseada nos estudos e pesquisas realizados 

Sugestão de que a proposta comparreça no Quadro de Parâmetros. 

Os lotes a serem contemplados para a implantação dessa proposta seriam melhor definidos 
levando-se em consideração a sua localização e tipologia e não especificamente por tipo 
de UOS. Já que o lote localizado na mesma faixa de área e com a mesma UOS apresenta 
perfil urbanístico diferenciado quando observada a sua localização na malha urbana. 

A Fachada Ativa possibilita dinamizar o comércio e serviço existentes de determinado local, 
mas, também pode e deve ser proposta para implantar ou fortalecer o surgimento desse 
tipo de atividade, se for o pretendido pelo planejamento (em UOS NO, por exemplo). 
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De qualquer forma são necessários análise e mapeamento desses locais, considerando a 
fruição pública, isto é, o fluxo de pessoas potenciais consumidoras e usuárias: quem 
trabalha no local ou entorno próximo, quem apenas passa por ele e quem trabalha no 
entorno imediato, segundo o raio de abrangência de consumo. 

É certo que a mobilidade deve permear esse planejamento para que se atinja a intenção 
para o local escolhido não sobrecarregando ou alterando negativamente a pratica urbana 
existente. 

Tudo isso nos leva a pensar a proposta no contexto da gestão democrática, já que interfere 
significativamente no setor estudado, podendo gerar alterações não desejadas 
urbanisticamente para a comunidade local, valorizando determinados locais em detrimento 
de outros, trazendo a especulação imobiliária a reboque, sobrecarregando a infraestrutura 
urbana e viária existente, por exemplo. 

Nesse viés, entende-se que deverão ser construídos e definidos conceitos calcados na 
realidade urbanística, econômica e social de cada UOS passível de ser comtemplada com 
esse mecanismo e calcado também nas modificações desejadas para cada local. Além de 
definição dos processos de aplicação dessa proposta, com incentivos ou não por parte do 
governo. 

1. Definir Critérios 

Exemplo de São Paulo: 
Lotes com testada maior que 20 m com a área do térreo destinada a usos classificados nas 
seguintes subcategorias: usos não residenciais - nR1 e usos não residenciais toleráveis - 
nR2. 

No caso da LUOS: 
Comparecem nas UOS CSIIR2 e CSIIR2 NO. 

2. Estabelecer objetivos 

Exemplo de São Paulo: 
Promover a dinamização dos passeios públicos em relação ao térreo das edificações 
voltadas para este. Tal estratégia fortalece a vida urbana nos espaços públicos ampliando 
o controle social dos seus usos. 

3. Definir localização 

Mapeamento das áreas degradadas e propensas a receber a implantação da Fachada Ativa 
com estudo dos objetivos desejados e mapeamento dos locais onde já existe o fluxo com 
Fachada Ativa e que merecem dinamização. 

A Fachada Ativa, em sua concepção, proporciona a implantação ou estimulação dos usos 
mistos [comércio, serviços e residência]. 
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É no seu bojo uma indução a dinamização do comércio local existente e se aplica 
confortavelmente em locais com características de centro urbano, trazendo benefícios para 
a comunidade local que se apropria do espaço público com mais qualidade. 

Contudo, segundo o gerente de produtos e marketing do Sindicato dos Lojistas do 
Comércio de São (Sindilojas-SP), Paulo Eduardo Sylvestre, cabe também orientar o 
comerciante que apresentar interesse em investir nesse modelo de negócio: 1  

"A análise deve ser igual a de qualquer outro comércio. É preciso verificar se o 
produto ou serviço é adequado à re,gião, ao público dos arredores, analisar o fluxo 
da rua e de estacionamentos. E difícil limitar o público aos moradores ou 
frequentadores daquele edifício". 

O presidente do Conselho de Desenvolvimento Local da FecomercioSP, Jorge Duarte, diz: 

"A ação traz mais espaços públicos para as pessoas e amplia a interação entre 
elas. E todo esse movimento dinamiza o comércio e promove o desenvolvimento 
do locar. 

4. Mapear a relação da Fachada Ativa com o espaço público e privado 

Cabe destacar que a identificação da relação das fachadas com a população, o entorno de 
influência e o mapeamento apresentado propiciam que futuras propostas de intervenção 
para essas áreas contemplem a reestruturação urbana. 

O planejamento não pode prescindir desses estudos prévios para propor alternativas de 
mudança e dinamização, mesmo que a proposta da Fachada Ativa seja interessante em 
muitas situações, há que se definir criteriosamente em qual área da cidade e em quais 
UOS ela poderia ocorrer (e em quais condições). 

5. Estudar viabilidade de promoção de incentivos 

Exemplo de São Paulo: 
Não serão computáveis, até o limite de 50 0/0, a área do lote destinada à implementação 
deste instrumento. 

Estudar essa possibilidade, já que os incentivos por parte do governo regrarão a 
implantação da proposta da Fachada Ativa, o que permite dinamizar o tempo para sua 
efetivação no local escolhido. 

FOLHA 

PROC.390 000,538/2016 

MAT.267741-5RUR 

1  Pesquisa - FECOMÉRCIO/SP - http://www.fecomercio.com.br/noticia/fachada-ativa-em-edificios-
e-oportunidade-de-negocio-para-comerciantes  
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Avenida W3 

As Fachadas Ativas, associadas à melhoria dos passeios, geram diversidade 
urbana, qualificam as áreas comerciais e dão conforto e segurança ao trânsito 
dos pedestres. 

Entendemos, com a pesquisa realizada, que a implantação da Fachada Ativa 
proporciona um ganho urbanístico para a cidade e para a comunidade, pois 
impulsiona a dinamização de comércio e serviços locais, além da mobilidade e da 
acessibilidade. 

Permite que áreas degradadas ou subutilizadas sejam revitalizadas, promove a 
caminhada a pé qualificada, a implantação e utilização de áreas de estar, a 
possibilidade de maior segurança para o local, além do uso democrático do 
espaço urbano. 

Contudo, sem o embasamento técnico apropriado, na esfera urbanística e 
econômica, a Fachada Ativa não atinge a expectativa desejada para a cidade. 
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