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A forma urbana como problema de desempenho

Vinicius M. Netto e Romulo Krafta

As ações de produção urbana parecem estar atingindo preocupantes li-
miares em nosso país – limiares que evidenciam riscos para a própria 
continuidade das cidades brasileiras. Formas de crescimento espacial, 
ora por densificação possivelmente excessiva de áreas intraurbanas, 
ora induzindo padrões de dispersão periférica, vêm esgotando infraes-
truturas e impactando sua dinâmica, impondo dificuldades severas de 
mobilidade e, paradoxalmente, aumentos do grau de dependência de 
transporte. As externalidades de padrões de urbanização potencialmen-
te perdulários parecem repercutir sobre a equidade e eficiência da cida-
de como suporte à vida social, e sobre suas inserções ecossistêmicas. As 
relações entre produção econômica e urbanização têm se caracterizado 
por uma desconexão com seus efeitos internos e externos a nossas ci-
dades. A problemática relação entre crescimento e industrialização tem 
afirmado a cidade – enquanto principal locus da produção expressa no 
próprio processo de urbanização do país – como tema central na discus-
são do desenvolvimento, das eficiências e ineficiências econômicas, da 
limitação de recursos energéticos e dos impactos sobre o ambiente.

No entanto, tanto práticas de pesquisa quanto de planejamento 
parecem atravessadas pela dificuldade de estimar exatamente os com-
ponentes e o tamanho dos problemas de nossa urbanização: identificar 
quais aspectos do crescimento e da forma das cidades geram impactos 
negativos sobre quais dinâmicas socioeconômicas e seu ambiente. Mais 
gravemente, parece haver um distanciamento entre a crescente preo-
cupação com a cidade e com as externalidades de seu funcionamento, e 
o desenvolvimento de políticas e instrumentos que permitam diagnos-
ticar e tratar de forma sistemática aspectos tidos como problemáticos.
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Atentos à importância do conhecimento das características da 
cidade brasileira, discutiremos neste texto a produção de instrumentos 
teóricos e técnicos focados no impacto da forma e estrutura sobre as 
dinâmicas multidimensionais de nossas cidades. Simultaneamente, de-
senvolveremos uma “arquitetura de indicadores” para tratar os aspectos 
e propriedades envolvidos ativamente na relação forma-dinâmica urba-
nas. Para tanto, teceremos uma crítica aos instrumentos usuais baseados 
em indicadores geralmente limitados à intensidade de cobertura ou pre-
sença de elementos ou propriedades – e distantes do problema-chave do 
entendimento do desempenho urbano: as dinâmicas da cidade imersa na 
produção e reprodução de suas próprias estruturas materiais e práticas. 

Desejamos explorar indicadores capazes de operar explicita-
mente sobre a natureza sistêmica das propriedades urbanas – isto é, 
a partir de uma visão da cidade como complexo de interações e inter-
-relações ativas entre aspectos morfológicos e implicações socioeconô-
micas e ambientais. Esses indicadores deverão ser aptos a identificar 
conjuntamente a influência de propriedades (digamos, a acessibilidade) 
e características (como a distribuição de atividades) sobre processos ur-
banos. Pretendemos ainda considerar de forma explícita o problema da 
mudança em tais elementos, características e implicações como fatores 
ativos nas dinâmicas da cidade como um todo. 

Essa arquitetura aberta de indicadores será desenvolvida em dois 
eixos: dimensões de desempenho (equidade, eficiência e sustentabilidade 
urbanas e qualidade espacial) e dimensões urbanas (a morfologia, as di-
nâmicas socioeconômicas, os limiares da estrutura urbana e as relações 
entre cidade e ambiente). Desejamos, com a proposição desses arranjos, 
discutir caminhos para a produção de uma nova geração de indicadores 
urbanos, mais capazes de trazer à tona as relações entre propriedades e 
suas influências mútuas, seu componente temporal e o reconhecimento 
de limiares estruturais e da mudança em padrões urbanos.

“Precisamos de indicadores?” Abordagens quantitativas e 
qualitativas no entendimento do urbano

Um trabalho que traz a proposição de famílias de novos indicadores pre-
cisa responder, antes de tudo, uma primeira questão. Precisamos mes-
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mo de indicadores para entender cidades e para planejá-las? O que in-
dicadores podem contribuir, quando sabemos que o urbano é um tecido 
complexo de agências, interpretações, relações de poder, manifestações 
simbólicas e tantas outras coisas? Não seriam os indicadores uma redu-
ção grosseira dessa realidade urbana? Estas são questões frequentes e 
legítimas. Há, sem dúvida, um ceticismo no campo dos estudos urbanos 
quanto à necessidade e à utilidade dessas ferramentas, sobretudo no 
Brasil. Gostaríamos de abordar brevemente essas questões para sugerir 
que, apesar de suas limitações e reduções, indicadores podem nos ofere-
cer conhecimentos sintéticos e precisos sobre certos aspectos urbanos 
– exatamente por operarem por meio de reduções e além dos limites da 
nossa linguagem discursiva. 

Os problemas notáveis da cidade brasileira tornam explícitas as 
fissuras entre o ideal das prescrições generalistas dos planos norma-
tivos e a complexidade das transformações urbanas. Esses problemas 
mostram ainda a seriedade dos impactos destas transformações sobre 
atores sociais, processos econômicos e suas externalidades ambientais. 
Esses impactos são, no entanto, difíceis de serem reconhecidos em toda 
sua extensão e implicação. A captura desses impactos demanda o conhe-
cimento do estado de propriedades urbanas e, dado o caráter sistêmico 
dessas propriedades, demanda o conhecimento das relações entre elas. 
Demanda ainda um conhecimento preciso da intensidade dos problemas 
afetando essas propriedades e a própria dinâmica urbana. 

Aqui encontramos uma primeira razão para o uso de indicadores 
como ferramentas cognitivas orientadas para amparar a prática. As in-
tensidades e relações que atravessam o fenômeno urbano, formado por 
uma infinidade de atores, subsistemas e materialidades, estão entre as 
coisas mais difíceis de serem conhecidas em toda sua extensão por meio 
exclusivo da linguagem discursiva. 

A questão dos problemas urbanos nos mostra com clareza o por-
quê. Um reconhecimento suficiente de problemas requer formas de di-
mensionar sua magnitude, o tamanho de seus impactos, bem como sua 
rede de implicações sobre outros aspectos urbanos. Problemas podem 
estar profundamente enraizados em outros componentes e até mesmo 
em outros problemas. Por exemplo, a mobilidade urbana tem direta-
mente a ver com o transporte, mas inicia mesmo no estado da própria 
estrutura urbana, da distribuição das densidades construídas à estrutu-
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ra do sistema viário e sua conectividade e resiliência (ou adaptabilida-
de) às mudanças na cidade e no seu sistema social. Mas problemas de 
mobilidade não se encerram nas dificuldades e tempos de locomoção: 
eles se infiltram nas práticas e na produtividade dos trabalhadores e em-
presas; são um fator de atritos sobretudo para aqueles que não podem 
pagar por localização, tornando-se assim um item de justiça urbana e 
social; refletem ainda no tempo de descanso, sociabilidade e lazer; pro-
duzem externalidades ambientais e impactam questões energéticas, en-
tre outras implicações que possamos seguir na trama heterogênea mas 
imensamente interconectada que constitui qualquer cidade. 

Chegamos ao cerne do argumento em defesa dos métodos de 
análise urbana via indicadores. Não parecemos ter, até aqui, meios mais 
sintéticos para apontar esses estados. Nossa linguagem discursiva sim-
plesmente não consegue precisar os aspectos envolvidos. Apesar de sua 
enorme capacidade para diferenciar e definir fenômenos em termos 
conotativos e denotativos, simbólicos e experienciais, a linguagem en-
frenta sérias dificuldades para evidenciar as intensidades dos aspectos 
envolvidos em um problema urbano, assim como para descrever as re-
lações em fenômenos formados por um número grande de elementos 
altamente interativos, como é o caso das cidades. Nosso vocabulário é 
surpreendentemente pouco preciso para expressar as intensidades em 
jogo. Temos palavras como “muito” ou “pouco” – termos bastante vagos, 
quando a questão é identificar a magnitude de uma propriedade ou de 
um problema na cidade. 

Afinal, como dizer o quanto de poluição é gerada pelo excesso de 
veículos nas ruas? Ou como dimensionar pela palavra o impacto desse 
excesso nos nossos tempos e rotinas, ou na renda dos trabalhadores? 
Antes, como apontar verbalmente diferenças no grau de mobilidade, ou 
o grau de saturação em uma rede de infraestrutura? Como mostrar dis-
cursivamente as diferenças de acessibilidade entre as milhares de ruas 
de uma cidade? Como mostrar precisamente o quanto essas diferenças 
impactam a possibilidade de interações sociais ou trocas econômicas, 
ou o potencial de densificação de áreas específicas? Ainda, como avaliar 
discursivamente se o limiar de densificação de uma área foi ou não atin-
gido face a suas estruturas e infraestruturas? Temos de reconhecer que, 
quando o problema é compreender as intensidades que constituem a 
cidade, a palavra encontra limites. E temos de reconhecer que essas são 
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as questões que gestores e planejadores urbanos precisam saber com 
clareza, se desejam encontrar formas de lidar com elas, e mesmo anteci-
pá-las, de modo a não precisarmos enfrentar as situações extremas que 
assolam nossas cidades hoje.

A questão das relações é igualmente desafiadora. Propriedades 
urbanas como a centralidade ou a acessibilidade são fortemente relacio-
nais: são resultados das relações entre diversas entidades, em número 
e em natureza, que compõem a cidade. Como descrever o número quase 
infinito de relações entre os milhares de elementos que fazem uma cida-
de? A linguagem tem limitações para representar relações em teias ex-
tensas em função da natureza sequencial da fala e da escrita em confronto 
com fenômenos cujas relações internas são multidirecionais, emaranha-
das e sincrônicas – isto é, ocorrem potencialmente ao mesmo tempo.1 
Nossa linguagem discursiva é um modo de capturar assincronicamente 
tramas de coisas e eventos que constituem o mundo sincronicamente. 
Quando nos damos conta do emaranhado de elementos urbanos que se 
afetam mutuamente, as dificuldades da linguagem ficam mais aparentes. 

Mas limitações não são um problema só da linguagem verbal. 
Linguagens numéricas enfrentam severos limites, se nosso desejo é usá-
-las para tentar denotar e conotar diferenças de natureza e de significa-
dos. Na verdade, inventamos linguagens distintas para tentar entender 
e lidar com propriedades distintas do mundo. Complementares em suas 
diferenças, costumamos nos encapsular em nossas opções por uma ou 
por outra, ou tememos as enormes frestas entre elas. Se elas podem ser 
estranhas entre si, certamente não são estranhas a nossa capacidade 
cognitiva. Elas foram criadas por boas razões. Precisamos reconhecê-las 
como sistemas complementares de entendimento, representação e co-
municação que são.

Entretanto, vemos na área de estudos urbanos uma desconfiança 
e rejeição comuns da abordagem a essas intensidades e aspectos quanti-
tativos do urbano, como se fossem intelectualmente menores ou expres-
são de um positivismo inato, um impulso para reduzir o mundo simbóli-
co e experiencial ao físico e mensurável, e o descarte de tudo o que não 
é visível e mensurável como não existente ou irrelevante. Esses receios 
são por vezes justificados, dadas as limitações desses instrumentos fren-
te ao fenômeno urbano, multidimensional e envolvendo aspectos que 
certamente escapam ao “quantitativo”, como os mencionados aspectos 
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simbólicos e comunicativos, a política das relações, o problema do poder 
e as dificuldades práticas da gestão dessa complexidade. 

Queremos argumentar que a utilidade dos indicadores está so-
bretudo na prática da gestão e no planejamento: indicadores sinalizam 
estados de relações e de aspectos do urbano que – se bem desenhados e 
bem aplicados empiricamente – podem ser úteis para oferecer conheci-
mentos dessa complexidade. Esses conhecimentos de aspectos, relações 
e dinâmicas, mesmo parciais, podem ter grande utilidade no reconheci-
mento da cidade e no amparo ao difícil trabalho do planejador.

Sugerimos, assim, que a desconfiança e a rejeição do uso de in-
dicadores, bem como de métodos de análise não discursiva (gráfica, 
numérica, algorítmica), são cada vez mais insuficientes e inapropriadas 
quando nos deparamos com os evidentes problemas da urbanização. 
Precisamos do complemento de outras linguagens, mais sincrônicas na 
sua representação e capazes de incorporar mais completamente o pro-
blema das intensidades e das relações – sob pena de não entendermos 
a riqueza e a extensão das relações entre espaço e nossa vida urbana. É 
hora de reconhecermos mais humildemente a necessidade de diferentes 
linguagens em nosso entendimento do mundo material. É realmente insu-
ficiente ignorar que grande parte dos fenômenos urbanos são constitu-
ídos não apenas por diferenças qualitativas e riquezas interpretativas, 
mas também por redes de implicações entre as condições físicas e as 
dinâmicas de nossas cidades, com implicações diretas e bastante evi-
dentes sobre as vidas dos seus habitantes. Assim como é cada vez mais 
inapropriado ignorar a seriedade da necessidade e da urgência de co-
nhecermos a extensão dos problemas e danos urbanos, que requerem 
formas de entendimento adicionais à linguagem discursiva.

De indicadores de propriedades a indicadores                                    
de desempenho urbano

Ao discutir a necessidade de linguagens complementares pare entender 
o urbano, sugerimos que indicadores também têm seus limites e podem 
ser superficiais quanto ao seu papel como representações parciais e mo-
mentâneas de estados urbanos. Abordagens mais analíticas e sistêmicas 
podem oferecer respostas à necessidade de qualificar sua capacidade. 
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Busquemos uma maneira simples de avançar nessa direção, consideran-
do a multiplicidade e a simultaneidade dos processos urbanos. Como 
vimos, indicadores podem oferecer parâmetros capazes de pautar esse 
entendimento e formas de tratar problemas urbanos. Não por acaso, o 
debate internacional em torno de “formas urbanas sustentáveis” tem en-
volvido a produção de um grande número de indicadores.2 Entretanto, 
tais abordagens têm mostrado limitações. Vejamos algumas delas.

(i) Grande parte dos indicadores essencialmente aponta  taxas 
de presença ou de proporção de aspectos como a dispersão 
urbana, a compacidade de áreas ou de uma cidade, os tempos 
de viagem dos habitantes, o consumo de combustível, a efi-
ciência do transporte coletivo, ou até a promoção de econo-
mias de escala e provisão de serviços e facilidades. Todos es-
ses fatores são capturados através de mensurações simples 
de estado baseadas na forma urbana visível. Essa abordagem 
pode ser relacionada ao espírito dos estudos da relação entre 
geometria (implantação, volumetria e tipologias resultantes) 
e a capacidade de densidade ou o potencial construtivo de 
uma área.3 Tais indicadores tendem, portanto, a ser descri-
ções de desempenho fixadas nas características superficiais 
da forma urbana.

(ii) Alguns desses indicadores podem ainda apontar correlações 
simples ou graus de coincidência, positivas ou negativas, en-
tre a presença de certos fatores espaciais, sociais ou técni-
cos, como a mencionada compacidade ou o uso de veículo 
na locomoção diária, e certos efeitos urbanos empiricamente 
verificáveis, como a disponibilidade de facilidades em áreas 
da cidade ou as externalidades ambientais. Esses graus de 
coincidência, entretanto, não evidenciam o que exatamente 
explicaria tais coincidências. Indicadores deveriam ser 
baseados em explicações capazes de identificar linhas de 
causalidade existentes entre dois processos ou eventos – cau-
salidades ativas mesmo entre todas as contingências e com-
plexidades em jogo na cidade. Indicadores devem apontar a 
ligação sistêmica entre causa e o suposto efeito urbano. 
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(iii) Isso implica entender que os indicadores devem ser parte 
de explicações sobre como fatores da morfologia influenciam 
processos urbanos – digamos, como formas diferentes ofere-
cem suportes também diferentes a atores, atividades e suas 
relações. 

Temos aqui um ponto central em nosso argumento. Apenas in-
dicadores focados nessas relações seriam verdadeiramente capazes de 
avaliar o desempenho da forma e da dinâmica urbana. Esse ponto se tor-
na mais relevante se considerarmos que atores e espaços estão em cons-
tante mudança. Essas três observações também nos mostram os limites 
das avaliações baseadas em indicadores simples usuais, que expressam 
entendimentos pouco sistêmicos do urbano. 

Contudo, temos condições de superar essa limitação. O ponto 
de partida para a concepção de uma análise de desempenho realmente 
sistêmico, dinâmico e espacial foi estabelecido por Bertuglia e colegas.4 
Sua ideia foi a de constituir uma representação da cidade que permitisse 
descrever seus estados sucessivos e analisar seu comportamento inte-
gradamente. Essa ideia requer consistência entre os aspectos a serem 
considerados e suas relações, assim como suas condições contextuais. O 
objetivo é gerar um método capaz de representar a dinâmica socioespa-
cial, secundado por um conjunto de indicadores que utilizem as mesmas 
variáveis, acionadas sistematicamente a cada cenário analisado. 

Desde então, a representação do urbano evoluiu da ideia de equi-
líbrio aos modelos ditos complexos, nos quais as relações causa-efeito 
são verificáveis a priori somente no plano dos componentes elementa-
res do sistema (nível micro), sendo que a forma macro é emergente e sua 
dinâmica é fora do equilíbrio. A partir desse ganho teórico, uma extensa 
produção de novos meios analíticos para conhecer a dinâmica urbana 
tem aparecido, sem que, entretanto, a proposta de Bertuglia e colegas 
tenha sido revisitada e atualizada. Esses instrumentos, conhecidos como 
Sistemas de Suporte ao Planejamento (Planning Support Systems), tra-
zem indicadores frequentemente baseados na análise de benefícios lo-
cacionais para atores na situação de demanda por serviços e trocas, e a 
provisão de oportunidades de troca para fornecedores finais. 

“Desempenho” é entendido nessas abordagens como a eficiência 
da localização de serviços, verificada pela sua acessibilidade em relação 

Cidade e Sociedade Final Abril 2014.indd   324 09/06/2014   16:05:44



A forma urbana como problema de desempenho

325

a um padrão de localização residencial de atores em situação de deman-
da, em abordagens baseadas na compensação (trade off) entre custos de 
transporte e localizações que maximizam as vantagens desses atores. 
Indicadores sociais incluem frequentemente variáveis de “qualidade de 
vida”. Tais sistemas de indicadores têm importância para servir a uma 
forma de planejamento urbano mais próxima ao que ocorre na cidade 
em tempo real – e têm sido apontados como uma tendência na apro-
ximação necessária entre as esferas da pesquisa e da decisão, entre a 
academia e as instituições públicas de planejamento.5

Contudo, processos socioeconômicos geradores de aglomeração 
urbana, como os aumentos de produtividade dos atores em uma econo-
mia local, não são considerados nesses modelos de análise: a cidade é 
tida como um estado sobre o qual se extraem indicadores de distribui-
ção de benefícios locacionais. 

Observamos nesses estudos, ainda, a ausência de elementos de 
avaliação de desempenho: os graus de equidade, eficiência e sustentabili-
dade das distribuições espaciais sobre as dinâmicas dos atores urbanos 
– digamos, o impacto de distribuições com diferentes graus de dispersão 
sobre os habitantes. Medidas de intensidade de presença de certa carac-
terística em dado contexto dão ideia da intensidade da característica em 
si (por exemplo, maior ou menor acessibilidade), mas não da implicação 
dessa característica no desempenho urbano (como os impactos que cer-
to nível de acessibilidade tem sobre as pessoas ou sobre as dinâmicas do 
sistema urbano). Tais implicações são apenas supostas, e permanecem 
no campo das suspeitas. 

Indicadores e o problema da causalidade 

A ideia de “desempenho urbano”, termo que se refere ao comportamen-
to dinâmico de uma cidade ou sistema urbano (ou de partes desse siste-
ma), deveria pressupor o comportamento relacional de seus componen-
tes e processos no tempo. Demanda o conhecimento do grau de vínculo 
entre aspecto e seus efeitos. Em outras palavras, o papel dos indicadores 
– na verdade, o ponto-chave na definição de parâmetros seguros de ava-
liação urbana – é capturar os efeitos da presença e intensidade de certa 
característica na natureza dos comportamentos urbanos. 
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Essa capacidade tornaria os indicadores instrumentos de respos-
ta a perguntas fundamentais sob o ponto de vista das atuais preocupa-
ções com a viabilidade urbana, como “qual seria o impacto na variação 
de certa característica espacial sobre a sustentabilidade social ou eco-
nômica de uma cidade? Qual seria o efeito do aumento da compacidade 
sobre o potencial de interações sociais e trocas materiais? Haveria, en-
tre as tais externalidades da densificação, ganhos de produtividade?”. Os 
indicadores disponíveis simplesmente não têm feito tais conexões: eles 
apontam a intensidade de propriedades urbanas, mas não apontam suas 
implicações sobre outras propriedades urbanas ou processos socioeco-
nômicos. Há, assim, uma necessidade de análises capazes de evidenciar 
tais implicações.

Epistemologicamente, a pesquisa de desempenho urbano depen-
de da demonstração de relações consistentes entre fatores da forma ur-
bana e fatores da dinâmica urbana, frequentemente complexos, voláteis 
e imprevisíveis. Em outras palavras, a utilidade da avaliação de desem-
penho urbano a partir de indicadores depende da identificação de feixes 
ativos de causalidade entre todas as contingências e não linearidades no 
entorno dessas relações. No centro da preocupação com o desempenho 
e do esforço de construção de métodos de análise, há a necessidade de 
se reconhecer dependências entre propriedades e comportamentos, ao 
ponto de ser possível isolar um único aspecto problemático nessas rela-
ções, visando a ações de planejamento. 

Portanto, a construção de métodos de análise de desempenho 
depende da aferição das implicações entre a presença de fatores e a pre-
sença de efeitos possíveis. Tais métodos também podem ser úteis para 
demonstrar graus dessas implicações, sobretudo no exame comparativo 
de casos, como entre áreas ou cidades diferentes. Essas implicações pre-
cisam ser traduzidas na forma de quantificações das propriedades e re-
lações envolvidas. Relações entre aspectos urbanos, mesmo de naturezas 
distintas (como entre forma e dinâmica urbanas), são capturadas na for-
ma de operações entre variáveis representando os aspectos envolvidos. 

Em outras palavras, as operações internas de um método de aná-
lise de desempenho tanto dependem quanto evidenciam feixes de cau-
salidade. Por representarem processos, precisam lidar com as mudan-
ças na dinâmicas de seus componentes, às vezes estáveis, constantes; 
às vezes cíclicas; às vezes incidentais, aleatórias, imprevisíveis, únicas 
– como aquelas disparadas quando o limiar da forma ou estrutura urba-
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na é atingindo, gerando pontos de criticalidade, possibilidades de trans-
formação estrutural local ou mais ampla em uma cidade.6 

Pensemos, por exemplo, em uma área de alta acessibilidade, por-
tanto atraentes a atores urbanos, cuja presença vai aumentando e explo-
rando a acessibilidade do lugar até ela chegar ao seu limite – a partir do 
qual essa área, saturada, se torna um problema mesmo para os morado-
res originais. Mudanças assim podem ocorrer a partir de certo momen-
to, ou podem ocorrer apenas em certos pontos da cidade, ou apenas na 
presença de um outro evento urbano, outro componente ou proprieda-
de também em vias de transformação.

O confronto com o empírico no esforço para reconhecer causali-
dades entre aspectos e efeitos urbanos é o ponto central na afirmação da 
relevância de indicadores verdadeiramente sistêmicos de propriedades 
e desempenho urbanos. As diferenças na intensidade de uma proprie-
dade (digamos, a compacidade) e seus efeitos (digamos, a intensifica-
ção de centralidades, interações e oportunidades de trabalho) podem 
ser examinadas ainda através de simulações teóricas. As simulações 
dessas implicações podem então ser confrontadas com observações de 
casos reais, seguindo um método mais dedutivo. O confronto permitirá 
o avanço do conhecimento das relações entre propriedades e dinâmicas, 
e a consolidação das ponderações obtidas pelos indicadores. Há ainda a 
possibilidade de um caminho mais indutivo na geração de indicadores 
urbanos, quando as observações de problemas, processos ou transfor-
mações em andamento vão sugerir a necessidade de indicadores especí-
ficos, focados para aquelas questões. O confronto empírico a posteriori é 
uma necessidade também nesse caso.

Curiosamente, podemos dizer que a dependência entre a análise 
de desempenho e a identificação de causalidades parciais, ligadas a con-
tingências e imersas em complexidade, é simultaneamente a fraqueza 
metodológica e a raison d’etre dos métodos de análise de desempenho. 
Sem apontar a probabilidade de certos efeitos sob certas condições, tais 
métodos tornam-se inúteis.

Construindo indicadores de desempenho

Metodologicamente, sugerimos uma forma simples para reconstruir as 
linhas de implicação entre aspectos de forma e de dinâmica urbanas de-
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finidas na teoria de base do método ou encontradas empiricamente. Po-
demos fazer uso de um indicador específico apto a apontar a intensidade 
de presença de determinado aspecto, e adicionar uma segunda operação: 
sua ligação a um indicador mais geral, já de comportamento, mostrando 
o efeito potencial da propriedade sobre outros aspectos – espaciais, so-
cioeconômicos ou ambientais – do sistema urbano. 

Assim, propomos que a análise de desempenho vincule caracte-
rísticas e dinâmicas urbanas a seus efeitos potenciais diretos, bem como 
a seus possíveis efeitos sobre o sistema urbano mais amplo. Esse vínculo 
pode ser feito sob forma de arranjos ou “arquiteturas de indicadores”. 
Entretanto, a produção de tais arranjos pode incluir um novo problema: 
as possibilidades quase infinitas de combinação de indicadores. Enfren-
tamos esse problema hoje: há um número enorme de indicadores na li-
teratura, o que demanda o exame e a seleção exaustiva para se chegar 
àqueles mais adequados ao problema ou caso urbano. 

Gostaríamos de oferecer uma forma de lidar com essa complexi-
dade, e desenvolver uma arquitetura de indicadores focados no desem-
penho – isto é, associando propriedades e dinâmicas a outras proprieda-
des e dinâmicas urbanas. Esses indicadores serão organizados em dois 
eixos abertos, alternativos e complementares.

(1) Indicadores gerais ou metaindicadores de desempenho, coin-
cidentes com paradigmas de diferentes fases do desenvolvi-
mento das teorias da cidade e do planejamento: Eficiência 
(foco das preocupações urbanas da década de 1960); Equida-
de (paradigma iniciado nos anos 1970); Qualidade espacial; 
e, mais recentemente, Sustentabilidade. 

(2) Indicadores de avaliação de dimensões urbanas empirica-
mente reconhecidas, em metaindicadores de Morfologia ur-
bana, combinando aspectos da estrutura da cidade; Dinâmi-
ca urbana, focando nas interações entre atores, mediadas por 
espaços; Limiares da estrutura urbana em sua condição de 
suporte a dinâmicas; e, por fim, as relações entre o funcio-
namento de um sistema urbano e seu contexto natural – das 
infraestruturas e dependência de recursos à geração de ex-
ternalidades: as relações Cidade-Ambiente. 
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Veremos que essas famílias de “metaindicadores” de dimensões 
de desempenho e de dimensões urbanas envolverão propriedades re-
construídas teoricamente através de combinações de indicadores espe-
cíficos.7 Indicadores específicos de características, aspectos ou estados 
urbanos (o caso dominante na pesquisa e no planejamento) e seus ar-
ranjos em indicadores gerais mostram-se afins metodologicamente: o 
primeiro tipo utiliza combinações e operações do segundo. Essa forma 
de análise pode aspirar a uma ampliação das capacidades de represen-
tação e de avaliação de processos urbanos, ao aproximar e reconstituir a 
associação entre propriedades, dinâmicas e seus efeitos. E pode fazê-lo 
de forma intuitiva para o planejador.

Entretanto, a análise sistêmica de desempenho demanda uma 
forma apropriada de compreensão da própria cidade, um modelo teóri-
co capaz de evidenciar seus atores e componentes materiais, e permitir 
a avaliação de seus cenários de interação preferencialmente sob diferen-
tes pontos de vista. Vejamos como seria um modo de entender o urbano 
capaz de manter as características relacionais que apontamos em nossa 
crítica aos indicadores usuais.

Dimensões do urbano

O exame do desempenho urbano demanda conhecer relações em um 
fenômeno cuja materialidade é marcada tanto por durabilidade, rigidez 
e opacidade – a espacialidade física de nossas cidades – quanto por no-
táveis volatilidade e elusividade – nossas práticas e os significados que 
produzimos no próprio espaço. A forma de análise que propomos con-
sidera níveis ontológicos da cidade como independentes entre si, ao re-
conhecer seus componentes como diferenciados, mas também como de-
pendentes, ao reconhecê-los como interativos e mutuamente influentes:
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papel econômico (como o de consumidores, fornecedores, produtores de 
bens finais e bens intermediários). Inclui ainda as atividades produtivas e 
reprodutivas nas quais atores estão imersos boa parte de seu tempo. 

Temos ainda a possibilidade de considerar redes de atores fora 
do sistema urbano em questão – as quais completariam o leque de re-
lações socioeconômicas constituintes do urbano e permitiriam a inves-
tigações das relações nas redes, como seu grau de coesão ou conectivi-
dade, para fins de análises direcionadas aos atores em si. Trata-se de 
redes mais amplas em comunicação com as redes de atores localizadas 
na cidade em si. 

Essa abordagem permite levar em conta as conexões entre a 
cidade sob análise e as dinâmicas econômicas em outras escalas, sob 
forma de relações macroeconômicas ou regionais. Tais conexões podem 
ser acrescentadas oportunamente na forma do mapeamento de redes e 
da consideração de índices de crescimento econômico inseridos como 
fatores exógenos de estímulo, como as taxas de crescimento econômico 
da região que tendem a se replicar na produtividade interna da cidade 
em análise.8 

As redes de atores apropriando-se do espaço para sua atividade 
e interação – e que podem envolver sobreposição de papéis – podem ser 
descritas do seguinte modo:

1. Redes de atores individualizados ou parte de grupos 
2. Redes Trabalhador – Firma
3. Redes de ligação entre Firmas intermediárias
4. Redes de interação Fornecedor final – Consumidor final
5. Redes Produtor de espaço – Demanda por espaço

As interações dentro e entre essas redes são viabilizadas pelo 
sistema espacial. Entretanto, o sistema espacial não é homogêneo: ele 
opera – à semelhança da própria linguagem – como um sistema de dife-
renças, um sistema heterogêneo de espaços abertos e construídos. Essas 
diferenças espaciais implicam diferenças como no acesso e na centrali-
dade de localizações.9 

Essas diferenças são também reconhecíveis. Podemos percebê-
-las visualmente na forma de densidades distintas em ruas ou áreas dis-
tintas; na concentração percebida de atividades; na forma de vias menos 
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ou mais longas e estruturais; ou na simples diferença da intensidade de 
fluxos pedestres e veiculares nos entornos onde caminhamos. Elas tam-
bém podem ser capturadas de modo preciso por análises – sobretudo 
por meios gráficos mais afins a sua materialidade e constituição relacio-
nal, como pela análise via mapas, grafos e mensurações. 

Essas diferenças ainda podem ser entendidas como estruturas 
e hierarquias que cidades produzem internamente. Os estudos configu-
racionais nos dizem que não há, em tese, duas localizações exatamente 
com as mesmas qualidades de acessibilidade e centralidade. E, exata-
mente por isso, vantagens de localização serão arduamente disputadas 
por grande parte dos atores urbanos. Ganhos de acessibilidade na esfera 
da produção (como nas trocas de ligações entre firmas) são tão impor-
tantes quanto na relação entre oportunidades de trabalho e a localiza-
ção residencial dos trabalhadores ou nas ligações entre fornecedor final 
e consumidor. Atores de papéis e poderes socioeconômicos e políticos 
distintos terminam frequentemente por disputar posições no espaço e 
vantagens a elas associadas.

Essa consideração aponta para a importância das relações entre 
as condições de interação dos atores e a estrutura espacial urbana: o 
grau de interferência da localização e da configuração de acessos no 
potencial de interatividade. A correspondência entre essas dimensões 
da cidade é fundamental para o seu desempenho. O conhecimento 
do papel da estrutura e suas transformações (como a mudança de 
padrões urbanos ou a emergência de novas centralidades) é chave 
no reconhecimento de como estímulos e desestímulos à interação se 
difundem em um sistema urbano. 

Esse conhecimento não é nada trivial. Ele demanda entender os 
processos que produzem aglomeração, as estruturas que distribuem ex-
ternalidades sobre a cidade e as atuações dos atores que geram fluxos 
e dependem da distribuição e acessibilidade das localizações para sua 
produtividade e capacidade de geração de renda para si e seu grupo ou 
instituição.

Indicadores de desempenho devem permitir (i) avaliar precisa-
mente as condições materiais das interações de interesse para a análise, 
e avaliar a capacidade da estrutura urbana em dar suporte a essa trama 
de interações. A análise focada no comportamento urbano deve ainda 
permitir (ii) verificar possíveis ganhos e perdas, coletivos ou focados em 
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grupos ou atores, em decorrência de novas localizações, modificações na 
acessibilidade e mudanças de atores em cenários futuros ou hipotéticos. 
Quando esses dois pontos são incluídos, temos planejamento de fato, en-
quanto conhecimento e capacidade de antecipar problemas e preparar 
estruturas materiais para práticas em constante mudança.

Vimos alguns fundamentos teóricos da abordagem à cidade 
como profundamente sistêmica em suas dimensões e redes materiais. 
Uma vez que esses fundamentos estejam estabelecidos, passemos ao re-
conhecimento de aspectos-chave do desempenho urbano e à busca de 
indicadores aptos a reconhecer seus estados e relações. 

Dimensões de desempenho urbano

Há uma infinidade de indicadores urbanos disponíveis na literatura, 
e diversos modos de arranjá-los. Naturalmente, nem todo indicador é 
compatível entre si ou com uma abordagem focada em identificar rela-
ções ativas entre aspectos distintos da urbe. Nosso interesse é oposto ao 
de apontar rigidamente um conjunto de indicadores fixos. Desejamos 
explorar famílias e tipos de indicadores amarrados em uma arquitetura 
que contenha, em suas linhas, um desenho capaz de implicá-los entre si, 
conectando assim seus “objetos” (as propriedades urbanas que endere-
çam), e chegando desse modo mais perto da finalidade de reconhecer a 
relação entre propriedades. Só nesse momento teremos um sistema de 
indicadores ecoando de fato os aspectos sistêmicos das propriedades 
que buscam desvelar, e da própria cidade. Não podemos ter sistemas de 
indicadores urbanos representativos quando eles mesmos são incapa-
zes de traduzir as implicações entre diferentes aspectos e processos que 
fazem a cidade. 

Seguindo esse propósito, gostaríamos de montar essa arquitetu-
ra a partir do entendimento de que o desempenho urbano tem dimen-
sões distintas. Incluiremos entre essas dimensões quatro dos paradig-
mas mais explorados nas teorias urbana e do planejamento nas últimas 
décadas. Este modelo conceitual deve, naturalmente, alimentar o desen-
volvimento quantitativo de indicadores. Não incluiremos neste texto tal 
desenvolvimento – antes, apontaremos aspectos desejáveis e sugerire-
mos caminhos que possam estimular novas proposições.10
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1. Qualidade espacial

A análise de qualidade espacial refere-se ao grau de adequação das pro-
priedades inerentes da estrutura física da cidade. Tem sido tratada de 
modo trivial no universo do planejamento urbano – sobretudo em as-
pectos como microacessibilidade11, conforto, desenho e habitabilidade, 
todos atributos puramente locais. Sugerimos a exploração de indicado-
res de cunho mais amplo para lidar com essas propriedades do modo 
mais amplo ou estrutural. Ainda, a análise das características espaciais 
e seu impacto sobre os atores não implica em juízos de valor formal ou 
estético (um campo de difícil objetivação), mas de constatações sobre 
características que interferem nas atividades urbanas e na prática dos 
atores. Esse é um campo aberto, cujas explorações existentes frequen-
temente se resumem à explicitação de modos de aferição baseados em 
alguma experimentação empírica, mas sem associação ao caráter dinâ-
mico do desempenho. 

Seguindo a tendência existente, o sistema pode incluir indicado-
res diretos das características locais do espaço urbano em relação àque-
las globais, como a compacidade da forma edificada ou a acessibilidade e 
continuidade da rede de ruas.

Novos indicadores devem, entretanto, levar em conta o impacto 
de características morfológicas sobre a atuação dos habitantes. O im-
pacto pode ser estimado a partir de correlações empíricas conhecidas a 
priori entre propriedades espaciais (digamos, o aumento da compacida-
de) e efeitos sobre o sistema urbano (como o aumento da centralidade 
e da interatividade dos atores). A definição desses indicadores deve, tra-
zer embutidas estimativas do papel de certa característica espacial para 
a qualidade de outras características ou para a intensidade da própria 
atividade urbana. Vemos novamente aqui a importância da teoria e da 
evidência empírica para a definição de indicadores. A compatibilidade 
entre fatores espaciais e fatores dinâmicos pode ser construída se o en-
tendimento desses fatores compartilhar itens – ou seja, se forem base-
ados em uma mesma visão analítica. Veremos adiante exemplos dessa 
compatibilização.

Possibilidades de arranjo de indicadores de qualidade espacial 
variam de acordo com a abordagem desejada da forma urbana. Podemos 
arranjá-los de acordo a características espaciais ou geométricas absolu-
tas (como áreas ocupadas, densidades e distâncias métricas) ou de acor-
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do com propriedades relacionais (como a acessibilidade ou a distância 
topológica); pela ênfase em aspectos globais da forma (propriedades 
implicadas na estrutura da cidade como um todo), ou locais (focadas nas 
formas de apropriação, ocupação e edificação), e fazê-lo de modo a re-
conhecer a instância local como manifestação de relações mais amplas, 
com impactos sobre outras escalas. Podemos ainda buscar indicadores 
centrados na leitura da morfologia urbana como fonte de informação 
útil para a navegação e práticas dos atores (o quanto ruas e localizações 
ajudam na navegação e na atuação do habitante), ou centrá-los em itens 
ligados à alcançabilidade e ao potencial de interação dos atores. 

Vejamos agora o desenho que indicadores com esse perfil podem 
encontrar. Para fins intuitivos no momento da aplicação, propomos uma 
seleção de indicadores apta a incluir a forma urbana edificada, a morfo-
logia da rede de ruas e o problema da nossa cognição dessas estruturas. 

Forma urbana edificada

a. Compacidade. O problema da compacidade – e seus reversos, a 
dispersão e a fragmentação – vem recebendo grande atenção em debates 
sobre sustentabilidade urbana, por seu envolvimento em questões de 
distâncias internas, dependência veicular e implicações.12 Seus indica-
dores são usualmente baseados em medidas métricas que confrontam a 
área ocupada ou o grau de continuidade da ocupação por certa popula-
ção em relação a uma figura bidimensional de perfeita continuidade ou 
ocupação completa.13 

Contudo, indicadores dessa natureza não capturam com precisão 
o que a compacidade implica para o sistema urbano. A questão não se 
limita a caracterizar o espaço físico, mas a verificar o que um espaço físi-
co dessas características pode amparar de fato em termos de atividades 
urbanas. Aqui, sequer podemos ficar presos à aparência da forma com-
pacta. Uma mesma morfologia pode sediar intensidades de ocupação 
diferentes e atividades com níveis de interatividade diferentes. É essa 
relação que importa para o desempenho urbano.

Essas possibilidades podem ser incluídas se considerarmos o es-
paço urbano como um sistema de componentes espaciais irregularmen-
te distribuídos e interativos. O tratamento metodológico mais adequado 
seria, portanto, não o da compacidade como distribuição da ocupação 
ou a continuidade da forma construída, em análises centradas na geo-
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metria absoluta e nas propriedades locais da forma, mas um indicador 
da compressão de unidades de atividade por área ou trecho de rua. Essa 
concepção permitiria investigar os efeitos da compacidade sobre dinâ-
micas urbanas, como o potencial de interação dos atores em uma área.14 
Ela oferece a mencionada compatibilidade metodológica com indicado-
res de dinâmicas, os quais exploraremos adiante. Pode ainda oferecer 
mais riqueza descritiva e retirar a imprecisão de considerar-se como 
equivalentes morfologias arquitetônicas semelhantes mas com inten-
sidades de ocupação diferentes. Por fim, a compacidade pode ser rela-
cionada a indicadores de habitabilidade, voltados à forma arquitetônica, 
como veremos no item c.

b. Continuidade da forma construída: propriedade local das for-
mas dos edifícios entre si, seu indicador foca na identificação do grau 
de continuidade das superfícies construídas ao longo dos quarteirões, 
entendendo essas superfícies ou fachadas como estímulo à apropriação 
pedestre dos espaços públicos e da ocupação dos térreos por comércio e 
serviços. Estudos empíricos recentes têm mostrado que essa caracterís-
tica se relaciona consistentemente com a vitalidade urbana decorrente 
da relação entre espaços edificados e a rede de espaços abertos como ce-
nários para troca social e econômica e aspectos de segurança pública.15

c. Habitabilidade urbana: uma preocupação usual na teoria ar-
quitetônica e no planejamento, a habitabilidade costuma ser apontada 
por indicadores capazes de avaliar fatores como o grau de sombreamen-
to mútuo entre edificações, ventilação, conforto sonoro, etc., sobretudo 
na escala do quarteirão. Esses fatores devem ainda ser empregados para 
evidenciar o relevante problema dos limiares de compactação em áre-
as urbanas: os excessos que podem levar à baixa habitabilidade. Esses 
limiares podem ser introduzidos na análise como parâmetros ad hoc, 
a partir de parâmetros encontrados em situações empíricas ou em es-
tudos de caso.

Rede de ruas

a. Acessibilidade é uma propriedade relacionada à distância entre 
cada localização e todo o restante do sistema urbano. Para capturar 
tal propriedade, medidas topológicas vêm sendo utilizadas com mais 
precisão que medidas puramente métricas, que ignoram a forma da rede 
de ruas na moldagem da acessibilidade.16 Como possibilidade de análi-
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se, sugerimos que cada unidade espacial tenha uma distância média em 
relação às demais, a qual expressa a acessibilidade dessa unidade. Se as 
distâncias médias de todas as unidades espaciais forem comparadas, ob-
temos uma classificação de acessibilidade, expressando a diferenciação 
espacial existente na estrutura urbana e sua rede de ruas. 

O indicador pode ser útil para entendermos como essas dife-
renças importam em aspectos do funcionamento das cidades, como a 
probabilidade da localização de áreas ou eixos comerciais, ou para veri-
ficarmos localização de áreas potencialmente segregadoras. Para tanto, 
os valores de acessibilidade das ruas de dada cidade ou área devem ser 
correlacionados com essas outras distribuições. O indicador de acessibi-
lidade pode ainda ser associado ao problema da dinâmica urbana a par-
tir do seu papel na geração de centralidades, como veremos em seguida. 
Ele ainda deve ser vinculado explicitamente à mobilidade e, portanto, a 
dimensões de equidade, eficiência e sustentabilidade urbanas.

b. Profundidade consiste do grau de distanciamento entre com-
ponentes do sistema espacial urbano. Um primeiro modo de aferir 
profundidade envolve verificar a distância média na rede, obtida pelo 
somatório de todos os caminhos mínimos ligando todos os pares de 
unidades espaciais. Um segundo modo, mais simples, seria verificar o 
caminho mínimo entre as duas unidades espaciais mais distantes, mas 
ela é sujeita a distorções em função de cidades poderem ter redes de 
ruas mais fragmentadas em suas bordas. Um terceiro modo pode usar as 
distâncias a partir de um determinado ponto de referência, analisando 
as profundidades a partir desse ponto (uma técnica usual em análises 
que fixam o centro histórico ou o centro de empregos e negócios como 
referência). Contudo, esse indicador isolado pode ser pouco informativo 
se não for relativizado em função da relação entre forma e tamanho da 
cidade: uma cidade grande (isto é, tendendo a ter mais profundidade na 
sua rede de ruas) pode ter um desempenho mais adequado em aspectos 
como a interação econômica (a intensidade de trocas) que uma cidade 
menor (isto é, menos profunda) se tiver, digamos, maior densidade ou 
compacidade configuracional, como compressão de atividades.

O indicador pode ainda ser associado a avaliações de equidade e 
eficiência urbanas. A equidade decorre da ideia que redes urbanas pro-
fundas tendem a produzir mais segregação espacial. A eficiência pode 
ser denotada a partir do fato de sistemas mais profundos produzirem 
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deslocamentos mais longos. Portanto, o indicador pode ser útil para res-
ponder questões como “o que o aumento de profundidade – digamos, 
por expansão urbana – provoca sobre as distâncias percorridas na cida-
de e sobre itens como consumo de combustível?”. Podemos então chegar 
a um segundo tipo de questão, ainda mais relevante: “o que esse fato 
pode nos dizer quanto ao impacto da morfologia sobre a eficiência e a 
sustentabilidade da cidade?”. 

c. Permeabilidade: uma propriedade tanto local quanto global da 
constituição da rede de ruas sob o ponto de vista da interface de espaços 
públicos e privados. É profundamente implicada no grau de facilidade 
de movimento e apropriação do espaço público. Relaciona-se ainda à 
possibilidade de troca entre público e privado e ao fato de que essa tro-
ca, chave para a produção das atividades sociais e do próprio sentido de 
existência da cidade, é função da linha de contato entre vias públicas e 
lotes privados. Tramas mais permeáveis tendem a gerar mais intensida-
de de trocas e, portanto, eficiência urbana.

Um dos modos usuais de análise dessa propriedade espacial 
é pela proporção entre áreas de quarteirão ocupadas e cobertura de 
ruas.17 Mas há imprecisão nesse modo, dado que uma área pode ter dis-
tribuições bastante irregulares de ruas. Quando pensamos em perme-
abilidade como aspecto de desempenho urbano, isto é, tendo impactos 
sobre a dinâmica da cidade, também podemos ver que há limiares de 
permeabilidade. Um aumento exagerado na área investida nos espaços 
livres das ruas pode levar à baixa ocupação do espaço para edificação e 
ocupação e, portanto, a ineficiências urbanas. Um alto número de ruas 
em uma rede local pode ainda levar a uma dispersão dos fluxos pedes-
tres e veiculares para níveis menores que os necessários para sustentar 
a economia local (comércios, por exemplo). Por outro lado, redes de ruas 
de baixa permeabilidade são problemáticas para a dinâmica de trocas 
urbanas, altamente dependentes da mobilidade dos habitantes. Esses 
dois limiares não podem ser encontrados apenas pela análise da perme-
abilidade. Eles só podem ser conhecidos se entendermos a implicação 
da permeabilidade na mobilidade e na interatividade social e econômica. 
Novamente, precisamos da implicação entre indicadores de forma e in-
dicadores de dinâmica urbana. 

O mesmo raciocínio vale para conhecermos o papel exato da 
permeabilidade (e seus graus distintos) em dimensões de desempe-
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nho como a eficiência nas dinâmicas urbanas (e seus graus distintos) 
em diferentes cidades. Graus distintos de permeabilidade podem ainda 
expressar formas de sociabilidade distintas: certas atividades altamente 
públicas se beneficiarão de áreas de alta permeabilidade; por outro lado, 
certas comunidades podem produzir uma rede de ruas menos acessíveis 
aos estranhos como forma de intensificar seus laços sociais internos.18

d. Continuidade da rede de ruas: captura a importância de fatores 
como a fluidez, visibilidade e conectividade das ruas. Sistemas viários 
com baixa continuidade em seus caminhos internos, com ruas tortuosas 
ou interrompidas em quarteirões ou becos, gerando redes fragmentadas, 
apresentam maiores distâncias internas e geram perdas de acessibilida-
de, inteligibilidade e mobilidade, com possíveis efeitos sobre a eficiência 
da localização das atividades, sobre o estímulo à formação de centralida-
des, e mesmo sobre a equidade urbana – dado que mobilidade é um fator 
de produtividade e renda.19 Indicadores mais simples podem apontar 
o grau de continuidade ou fragmentação ao mostrar a extensão média 
das vias em certa cidade. Indicadores mais elaborados podem verificar 
o grau de articulação e conexão nos cruzamento das vias, apontando mi-
crorrupturas e descontinuidades.20 A análise da continuidade interna da 
rede substitui indicadores inadequados, voltados para a relação entre 
perímetro urbano e sua área interna. 

Uma série de outras propriedades da forma urbana pode ser in-
cluída na dimensão puramente espacial do desempenho urbano, como a 
distributividade.21 No entanto, para fins de uma proposta de arquitetura 
de indicadores na qual síntese e simplicidade são qualidades de inte-
resse, as propriedades vistas até aqui serão suficientes. Vejamos agora 
a implicação entre forma e cognição, e que indicadores podem, sucinta-
mente, ajudar a compreender seu papel em processos urbanos.

Informação espacial

A análise da relação cognitiva entre ator e morfologia pode apon-
tar graus de inteligibilidade do sistema espacial e o impacto dos conteú-
dos de suas edificações, lugares e ruas para a navegabilidade dos atores 
e para seu conhecimento das atividades produzidas na cidade (uma for-
ma de conhecimento do próprio sistema social local).

a. Identidade: relaciona-se à extensão do sistema de espaços 
públicos de uma cidade reconhecido como uma “estrutura primária” 
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que ancora os processos de cognição espacial e navegação dos atores     
na cidade.

b. Capacidade informacional: é uma qualidade de diferenciação 
da informação das atividades contidas na morfologia da cidade, passível 
de ser assim mais reconhecível aos atores.22

Indicadores de informação espacial são relevantes na análise da 
apropriação do espaço e da transformação urbana e, analogamente, na 
análise da eficiência e sustentabilidade urbanas.

Sumarizando esses indicadores, podemos construir um “metain-
dicador de qualidade espacial” como uma síntese ou uma combinação 
desses indicadores específicos. Um indicador geral assim construído 
deve ficar sensível a diferenças capturadas por estes. Por exemplo, quan-
do certa qualidade específica cair, o indicador combinado deve apontar 
a queda geral da qualidade espacial. Essa ponderação pode incluir de 
médias harmônicas a operações mais sofisticadas.

2. Equidade

A análise de equidade busca evidenciar os efeitos da estrutura espacial 
e da distribuição de atividades na cidade sobre as atuações de atores de 
grupos e classes sociais distintos. Deve focar, sobretudo, a distribuição 
de benefícios locacionais e de mobilidade como capacidades de geração 
de renda e como fatores de aumento ou redução de custos (relacionados 
a transporte, tempo, eficiência de deslocamentos, número e intensidade 
de atividades realizadas e, em última instância, produtividade). A teoria 
socioespacial nos mostra que certas localizações e graus de mobilidade 
potencializam essas capacidades, o que torna a relação ator-estrutura 
urbana um item relevante de equidade social23 – ainda que uma relação 
direta entre ambas seja, naturalmente, de difícil demonstração, portanto 
controversa. Entretanto, se considerarmos que um sistema urbano ten-
de a se beneficiar com o aumento de produtividade distribuída entre 
seus atores24, as condições espaciais para que atores sejam equanime-
mente produtivos também se mostram como itens relevantes de eficiên-
cia urbana. Equidade é um fator potencial de eficiência.

A análise da equidade urbana pode ainda estender a atenção 
aos impactos da estrutura física à eficiência da produção e da busca de 
satisfação de demandas cotidianas considerando o esforço e os custos 
envolvidos. Indicadores sociais não são suficientes para entender esse 
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problema. Quando o objetivo é capturar o quanto o espaço interfere nas 
condições de acesso a atividades e na atuação e produtividade dos ato-
res em diferentes posições sociais e econômicas, indicadores de diferen-
ça de renda ou educação são menos elucidativos. Indicadores de oportu-
nidade espacial, acessibilidade, mobilidade e segregação25 mostram-se 
como formas de capturar a “dimensão urbana” da equidade. Vejamos 
esses indicadores mais em detalhe.

a. Oportunidade: propriedade de privilégio locacional da residên-
cia em relação à localização do trabalho ou serviços. O indicador pode 
incluir a análise da população em suas localizações e serviços por porte, 
atratividade, complexidade e tipo. Pode usar ainda uma análise direcio-
nada (origens e destinos especificados) e incluir as formas de locomoção 
dos residentes considerados e a atratividade dos serviços. Essa análise 
relaciona cada localização residencial a todos os serviços localizados no 
alcance do residente, usando a distância e a atratividade como fatores 
discriminantes. O indicador tem ainda afinidades à análise da eficiência 
urbana, ao descrever a disponibilidade de localizações bem atendidas 
por empregos ou serviços e apontar o potencial para a interatividade de 
cada localização.

b. Acessibilidade: a análise de equidade pode fazer uso dos mes-
mos indicadores de acessibilidade apontados para avaliar a qualidade 
espacial.

c. Mobilidade: intuitivamente, a propriedade significa capacida-
de de movimentação na cidade. Ela é, portanto, essencialmente híbrida: 
relaciona-se tanto a qualidades da estrutura urbana (acessibilidade) 
quanto às condições de deslocamento (modos de transporte). Sua in-
clusão como item de equidade se deve à ideia de valorizarmos a distri-
buição homogênea da mobilidade entre diferentes grupos e classes, de 
modo a reduzir a fricção da distância que se abatem sobre indivíduos 
socialmente diferentes.26 Deve-se ainda à necessidade de avaliar a dispo-
nibilidade das modalidades de transporte usados pelos habitantes para 
burlar o efeito dessa fricção constante. Além de medidas de acessibilida-
de topológica e de distância métrica interna, indicadores de mobilidade 
podem incluir as medidas de “facilidade de alcance” por modo pedestre 
e ciclista, a ponderação da disponibilidade de transportes coletivo, bem 
como os tempos de translado em diferentes modais. 
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d. Segregação: cidades onde haja concentração dos semelhantes 
e distância entre os diferentes indica que a inequidade é uma caracterís-
tica que atravessa a produção do seu espaço e  seu padrão locacional. O 
registro histórico sugere que essa definição inclui praticamente todas as 
cidades produzidas sob qualquer modo de organização social ou produ-
ção. Indicadores podem ser derivados da farta literatura focada no pro-
blema da concentração de residentes de mesmo grupo ou classe social, 
e usados como indícios de equidade de oportunidade na localização. 
Graus de segregação são usualmente verificados na forma de intensida-
des de concentração de grupos e classes, tendo como limite o cenário de 
concentração e separação absolutas. Os impactos dessa forma usual de 
segregação territorial sobre os diferentes habitantes – algo usualmente 
ausente na literatura – podem ser verificados a partir da diferença entre 
o grau médio de centralidade e acessibilidade das suas residências.

Uma segunda forma de segregação, mais dinâmica e focada na 
ideia de restrição da interação) e na mobilidade dos atores, pode ser 
avaliada através do conceito de segregação em redes de apropriação.27 
Aqui, o grau de segregação depende da sobreposição das redes sociais 
de diferentes classes ou grupos atuando no espaço urbano, levando em 
conta as apropriações mapeadas desses grupos, incluindo seus lugares 
de atividade, modo de deslocamento e a rede de espaços públicos.

O metaindicador de equidade, analogamente ao de qualidade es-
pacial, consiste em uma ponderação entre indicadores específicos, sen-
do sensível a diferenças: quando atores ou grupos têm mais privilégios 
espaciais que outros, o indicador combinado deve apontar a queda da 
equidade urbana.

3. Eficiência urbana

Em função na natureza material profundamente híbrida da cidade, “efi-
ciência urbana” refere-se tanto à eficiência das dinâmicas socioeconô-
micas em uma dada condição espacial quanto à eficiência da estrutu-
ra urbana em seus impactos sobre tais dinâmicas. Envolve, portanto, a 
análise das interações dos atores considerando a rede espacial como 
fator de custos e eficiência nessas trocas. Uma forma de fazer essa aná-
lise é confrontar as relações entre atores econômicos complementares 
e sua proximidade (cenário atual), e entre atores potencialmente com-
plementares (cenário potencial).28 E envolve seu reverso: a avaliação do 
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quanto a estrutura urbana atua para efetivar trocas atuais e potenciais, 
analisando seu comportamento em confronto com as possibilidades de 
conexão da rede dos atores. 

A análise da eficiência é fundamental para verificarmos o modo 
como atores e atividades sentem os atritos da espacialidade complexa 
de nossas cidades. A vida cotidiana é diferente para cada ator porque é 
montada a partir de sua rede particular de interesses e relações, recur-
sos e dependências, e inclui interações e movimentos ora intermitentes, 
ora únicos e imprevisíveis. A eficiência desse processo envolve o modo 
como suas atividades estão distribuídas no espaço urbano, e dependerá, 
sobretudo, da minimização de distâncias e da mobilidade dos atores. A 
eficiência dos processos urbanos está, portanto, profundamente atrela-
da à forma urbana. 

Se as idiossincrasias espaciais de cada cidade são certamente ati-
vas na eficiência de suas estruturas e do que os atores fazem, cidades 
em geral estão sujeitas ao problema da eficiência independentemente 
de sua cultura ou de estarem atentas ao problema. A universalidade des-
se problema urbano se deve ao fato de cidades estarem profundamente 
associadas a processos fundamentais de produção e reprodução mate-
rial baseados na mobilidade de objetos e atores, e no confronto destes 
com um dado inescapável: a extensão do espaço, a distância entre as 
localizações e suas implicações nos tempo de movimento e custos de 
transporte, assim como a configuração da estrutura espacial produzida 
coletivamente e historicamente como resposta à necessidade da proxi-
midade generalizada entre atores diversos. 

Tal estrutura, contudo, pode apenas minimizar o problema da 
distância (em graus diferentes para estruturas diferentes), criando ine-
vitavelmente problemas adicionais de alcançabilidade entre atores e, 
por extensão, restrições para o conhecimento de atores potencialmente 
interativos. Em outras palavras, a estrutura espacial urbana, rígida e 
opaca, produzida como solução material para o problema extraordiná-
rio da distância nas interações, implica em novas restrições nas nossas 
possibilidades de conhecimento dessa estrutura e da existência de ou-
tros atores urbanos – possibilidades construídas através da experiência 
heurística, cotidiana da cidade. Mesmo se as possibilidades de atores 
para nossas trocas forem já conhecidas, a distância tende a seguir sendo 
um critério de escolha, criação e continuidade das interações. 
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O metaindicador de eficiência se refere essencialmente ao exame 
dos graus de interferência do espaço sobre as possibilidades dos atores 
e suas condições de efetivar interações.29 Refere-se ainda à intensidade 
de interações efetivadas. A urgência típica das ações diárias na cidade, 
a importância de condições espaciais propícias para nossa mobilidade e 
para a viabilização desse emaranhado de trocas, e o problema dos custos 
e do tempo de transporte inerentes no cenário da produção evidenciam 
a necessidade de abordarmos a eficiência urbana, face às fricções im-
postas fisicamente e cognitivamente pela estrutura espacial. A eficiência 
urbana é uma forma de concretizar requerimentos bastante essenciais 
em um sentido material: a economia de meios, os ganhos na realização 
e nos efeitos dos nossos atos e a distribuição dessas propriedades entre 
os atores engajados no esforço da cooperação e da vida em sociedade. 

De acordo com essa leitura, a eficiência pode ser capturada como 
o estado de um sistema urbano. Vemos duas formas de eficiência mate-
rial das práticas na cidade. Em primeiro lugar, temos a eficiência de um 
padrão de localização de atividades a partir das distâncias relativas en-
tre atores potencialmente interativos – isto é, o grau de facilidade para 
novas relações entre atores emergirem e se efetivarem no espaço urba-
no, com menos esforço material, a partir dos impactos da acessibilidade 
sobre a movimentação. Em segundo, temos o grau de intensidade com 
o qual essas trocas emergem, em diferentes instâncias de produção e 
atuação social, a partir das localizações e da acessibilidade.

Uma forma sintética de verificar essas duas formas de eficiência 
é através do exame do potencial de conexão entre atores, analisados sob 
o ponto de vista da teoria de redes sociais30, na passagem da nuvem de 
possibilidades de conexões de atores complementares para a rede das co-
nexões efetivadas, mediadas pelo sistema de localizações espaciais des-
ses atores. Uma cidade eficiente teria uma rede de ligações físicas conec-
tando lugares de atuação de tal modo que facilitaria a passagem entre 
as ligações potenciais para as ligações efetivas, na forma de interações 
realizadas de fato. Esse raciocínio ecoa a visão de Gravonetter sobre “li-
gações fortes e fracas”, sendo as ligações fracas aquelas entre atores com 
conhecidos em comum, mas ainda não conectados entre si. A ligação 
fraca corresponde ao que chamamos de ligação potencial, criada pre-
cisamente a partir das ligações espaciais engendradas pela proximida-
de topológica entre atores no espaço construído e na rede de acessos.31 
Graus de dispersão entre atores mutuamente dependentes implicarão 
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maiores distâncias e, portanto, trocas menos eficientes quanto ao uso 
de recursos e tempo, afetando o comportamento do sistema social e mi-
croeconômico, gerando ainda externalidades negativas como impactos 
sobre a rede urbana (tráfego) e sobre a sincronia na produção. 

A análise da eficiência urbana pode incluir, portanto, procedi-
mentos típicos da análise de redes sociais, como a distância topológica 
encontrada entre atores mapeados empiricamente, e a diferença dessa 
distância para aquela encontrada em uma rede ideal de posições em que 
cada ator estaria imediatamente próximo a seus complementares (uma 
distância de um passo topológico) em um espaço teórico sem extensão. 
Esse confronto visa mostrar o quanto um sistema espacial está integra-
do, tendo como parâmetro a distância mínima entre conjuntos de atores 
potencialmente interativos. 

Devemos ainda considerar o tamanho do sistema urbano em 
análise como fator importante, ligado ao problema do aumento de dis-
tâncias internas, sobretudo para fins comparativos – um fator que pode 
ser relativizado se os padrões de localização, acessibilidade e mobilida-
de na cidade, oferecerem eficiência, independente de seu porte.

O análise da eficiência urbana pode ser feita com uma combina-
ção de indicadores, como:

a. Interatividade: é uma propriedade de intensidade de trocas 
entre atores potencialmente complementares. Pode ser capturada com 
a avaliação de redes ativas em um sistema urbano, fazendo uso da teo-
ria dos grafos tanto aplicada a redes de atores quanto a rede de ruas e 
espaços.32

b. Centralidade: a propriedade reúne o grau de presença de ati-
vidades e qualidades de acessibilidade no espaço urbano, capturando 
assim o cenário de atratividades e vantagens locacionais. Pode ser con-
siderado uma aproximação do cenário de trocas potenciais ou intera-
tividade. Seu indicador identifica gradientes de diferenciação espacial 
no interior das cidades, correspondentes a gradientes de intensidade de 
atividades diversas como os fluxos pedestres e veiculares, presenças co-
merciais etc. Atividades distintas possuem atratividades distintas, que 
podem ser estimadas e ponderadas.33

c. Oportunidade: como vimos, trata-se do privilégio locacional re-
sidencial relativo à localização do trabalho, serviço ou conjunto de ser-
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viços. Esse privilégio é central na interatividade e na eficiência das atu-
ações de habitantes, trabalhadores e firmas (assim como na equidade).

d. Convergência: é uma propriedade da distribuição dos atores 
em suas demandas em relação a lugares de oferta de serviços, baseado 
no critério de localização espacial. A avaliação do grau de convergência 
entre demandas e ofertas em um sistema urbano dá evidências do 
quanto a distribuição dessas atividades e atores pode dar suporte a suas 
trocas e à eficiência dessas relações. O indicador resulta de uma aná-
lise direcionada que considera apenas os pares de unidades espaciais 
que tenham como origem as localizações de demanda e como destino as 
localizações que ofertam o serviço de interesse, considerando a atrati-
vidade de cada posição para capturar atores complementares distribuí-
dos no espaço urbano. Pode ser focado em grupos de atores específicos, 
inclusive dentro das relações de troca intermediária, entre empresas.34

e. Compacidade: a propriedade pode ser capturada como uma 
compressão de unidades de atividade por área ou trecho de rua. A com-
pacidade tem potencial de intensificar trocas ao reduzir distâncias inter-
nas, podendo implicar redução de custos de mobilidade e, possivelmen-
te, aumento de produtividade na economia local.

f. Acessibilidade: pode ser analisada como a distância entre uma 
localização em relação a todas as demais localizações no sistema; outros 
indicadores de propriedades da morfologia da rede de ruas podem ser 
consideradas conjuntamente, desde que sua influência sobre a eficiência 
seja reconhecida e apoiada em evidências empíricas.

g. Mobilidade: trata-se da capacidade de movimentação na cida-
de, dependente tanto de propriedades de acessibilidade morfológica e 
compacidade urbana quanto de sistemas de transporte a distância. A in-
fluência da mobilidade em aspectos de produtividade e deseconomias 
urbanas é largamente reconhecida na literatura em estudos urbanos e 
economia espacial.

h. Informação: ao colaborarem com a difusão de informação so-
bre atividades disponíveis em um sistema urbano e sobre sua alcançabi-
lidade, propriedades cognitivas da estrutura urbana também são fatores 
de eficiência. Como vimos, indicadores de informação devem ser capa-
zes de capturar a diferenciação das atividades como sistema a ser lido 
pelos atores em sua navegação.
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Vejamos algumas utilidades do exame da eficiência na análise e 
avaliação de cenários urbanos, sobretudo para fins de tomada de deci-
são no planejamento:

• Mostrar ganhos com a qualificação urbana: por exemplo, au-
mentos de acessibilidade em função de melhorias na rede de 
acessos ou de modificações no panorama de localizações de 
atores complementares; ganhos de compacidade e centrali-
dade para uma área ou cidade; ou ganhos de informação es-
pacial a respeito de atores complementares.

• Incluir a análise do grau da conectividade e proximidade es-
pacial entre atores, digamos, envolvidos na produção econô-
mica em dado setor, em suas localizações reais, em compa-
ração com sua rede de ligações potenciais como aspecto de 
eficiência urbana.

• Apontar espaços mais apropriados para futuras localizações 
de atores complementares ou de atividades entendidas como 
estratégicas para a produtividade dos atores e o desenvolvi-
mento urbano. 

• O exame pode ainda ser dirigido no sentido contrário: a aná-
lise das posições e ligações existentes entre atores e o quanto 
elas se beneficiam de sua localização no espaço em relação a 
outras atividades e atores (ou o quanto ignoram vantagens 
locacionais ou a existência de atores complementares melhor 
localizados para possíveis interações). A eficiência das inte-
rações, obtida pelo confronto das redes de atores comple-
mentares versus a rede das suas localizações reais depende, 
contudo, da existência de dados de ligações efetivadas entre 
eles (dados extensos e de difícil obtenção), ou da montagem 
de redes de complementaridade, a partir do entendimento 
do analista. 

• Estudos podem, nesse sentido, dirigir-se a redes específicas 
de atores em certos setores ou campos da economia (como 
certas redes serviço-consumidor ou firma-firma), verifican-
do o grau de eficiência dessas ligações físicas em comparação 
com a rede de conexão ideal.
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• A análise ainda pode considerar a eficiência geral de subsiste-
mas reunidos ou considerados na análise. Nesse caso, o me-
taindicador de eficiência urbana pode ser produzido como 
uma ponderação entre indicadores específicos de modo a 
evidenciar suas implicações mútuas.

4. Sustentabilidade urbana

Em função do grande número de fatores envolvidos e da indefinição e 
uso largamente desinformado do termo, “sustentabilidade” é uma di-
mensão de desempenho de difícil tratamento. Por exemplo, as noções 
de sustentabilidade referidas à cidade estão frequentemente associadas 
a ideias de controle da escassez de recursos e redução de poluição, cen-
trando-se na necessidade de manutenção de recursos e da vida – meca-
nismos que então se encarregariam de garantir a reprodução da socie-
dade e do ambiente.35 

A avaliação de sustentabilidade demanda antes de tudo reduzir 
a confusão que cerca o termo, enquanto mantém sua multidimensiona-
lidade e polissemia. Iniciemos por uma definição simples e abrangente: 
sustentabilidade significa a continuidade de um sistema que requer a con-
tinuidade de outros sistemas com os quais ele estabelece relações.

Um indicador de sustentabilidade deve ser capaz de reconhecer 
as conexões entre sistemas urbanos e ambientais e assumir a necessi-
dade da avaliação da condição de sua continuidade frente a perturba-
ções internas e externas, à dependência de recursos e às externalidades 
geradas em sua produção e reprodução. No entanto, a definição desse 
indicador é metodologicamente delicada. Ela inicia pela impossibilidade 
de aferição da “sustentabilidade geral” de uma sociedade ou mesmo de 
uma região. Como abarcar todas as questões e atores envolvidos? Dada 
a natureza profundamente sistêmica do problema, seu exame deve se 
iniciar na reconstrução do funcionamento da própria cidade e seus im-
pactos e interfaces com seu ambiente. É necessária uma visão “por den-
tro” dos sistemas urbano e ambiental, reconstruindo suas relações em 
cadeias e escalas progressivamente.

Foquemos na dimensão intraurbana do problema e iniciemos 
pela relação entre processos urbanos. As hipóteses usuais da relação en-
tre forma urbana e sustentabilidade têm apontado para considerações 
como “cidades mais compactas tenderiam a ser mais sustentáveis do 
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que as menos compactas; por consequência, cidades mais fragmentadas 
tenderiam a ser menos sustentáveis do que as menos fragmentadas”. Te-
mos, entretanto, argumentos que vão contra supersimplificações, con-
siderando que a fragmentação e a compacidade são processos que se 
implicam no crescimento urbano – movimentos necessários na conti-
nuidade da cidade. Em outras palavras, observações de sustentabilidade 
têm se focado em análises de estado e não de processos como soluções 
menos ou mais sustentáveis no decorrer do tempo.36 

Temos, portanto, o problema do tempo inerente a processos 
urbanos e suas externalidades. Essa consideração reconhecer o papel 
tanto da estabilidade quanto da instabilidade em sistemas urbanos – e 
a rejeitar a priori a definição desinformada de sustentabilidade urbana 
como associada à estabilidade absoluta ou à continuidade linear de pro-
cessos. A questão que se coloca, assim, é como avaliar a instabilidade: 
se como uma ameaça à sustentabilidade ou seu contrário, um sinal de 
mudança como aspecto da dinâmica urbana e de sua vitalidade. 

Essas duas possibilidades ecoam com o debate sobre sustenta-
bilidade hoje existente: a oposição entre uma sustentabilidade buscada 
mediante a redução do desenvolvimento e outra que aposta na capacida-
de de resolução de problemas alcançada justamente no desenvolvimen-
to e no ganho cognitivo e técnico. A primeira posição é supersimplifica-
dora, uma vez que não há qualquer evidência de possibilidade de atores 
renunciarem a seu estágio técnico e cultural ou a suas formas coletivas e 
históricas de organização social e produção econômica. A segunda pode 
gerar leituras endogenamente otimistas do problema e estabelecer a 
solução das atuais contradições como algo inevitável, o que implica em 
outra ordem de supersimplificações.

Diferenças de visão à parte, a instabilidade é um componente 
inerente do processo urbano. Mudança e transformação estão na essên-
cia da cidade como expressão de sistemas sociais em constante mudan-
ça em suas interações e técnicas. Entre os fatores centrais na visão de 
sustentabilidade como processo e sua relação com o problema da insta-
bilidade estão a oscilação das dinâmicas de transformação urbana como 
manifestação de mudanças em práticas e em dinâmicas socioeconômi-
cas, sujeitas ainda a estímulos exógenos das conexões entre a cidade e 
outras cidades, regiões e a própria macroeconomia. Um segundo fator 
é o problema dos limiares na constituição de estruturas e infraestrutu-
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ras ao longo da transformação urbana, e a intermitente consolidação e 
mudança de padrões urbanos. Esses processos espaciais atravessam di-
ferentes escalas de modo descontínuo em suas frequências e estruturas. 
Descontinuidades marcam a transição de uma escala para outra, ou en-
tre fases reconhecíveis. 

Vejamos esses itens mais em detalhe. A questão da transforma-
ção e instabilidade urbanas, fundamental para a compreensão das con-
dições reais da sustentabilidade, traz em si o problema dos limiares de 
transformação em diferentes escalas: limiares locais que terminam por 
implicar mudança de padrões globais da cidade, e vice-versa. Estímulos 
de mudança e instabilidade e limiares estruturais se relacionam com a 
capacidade do sistema urbano de absorver essas mudanças e reorgani-
zar-se frente a elas. A capacidade de auto-organização torna-se um item-
-chave na sua continuidade e sustentabilidade. A análise da sustentabili-
dade deve incluir, portanto:

(4.1) A capacidade estrutural do sistema urbano de responder a 
variações de estímulos geradas internamente ou externamente à cidade 
quanto à sua morfologia e dinâmicas internas, na geração ou mudança 
em seus padrões espaciais37, e a possibilidade de mudanças estruturais 
ou parciais em áreas sob tensão de crescimento. Em outras palavras, tra-
ta-se da capacidade de absorção e transformação latente na estrutura 
urbana, as quais assegurariam formas – sustentáveis ou insustentáveis 
– de continuidade do urbano.

A análise da capacidade estrutural urbana demanda indicadores 
capazes de apontar: 

• limiares do estado atual de estruturas urbanas frente a pres-
sões de transformação emanando do sistema social; 

• limiares de crescimento, superiores e inferiores, incluindo a 
expansão e a densificação da cidade e seus impactos sobre a 
condição de interação dos atores; 

• limiares das infraestruturas: capacidade e estado das redes 
de esgotamento, drenagem pluvial, água, energia, comuni-
cação frente a demandas atuais e estimadas em horizontes 
temporais futuros.
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(4.2) Aspectos de equidade entre atores no desempenho, item fun-
damental para a redução de contrastes e contradições socioeconômicas 
internas e para a própria continuidade e eficiência do sistema urbano.

(4.3) O conhecimento e controle das externalidades negativas das 
dinâmicas urbanas sobre o seu ambiente, as quais potencialmente vol-
tam a comprometer a continuidade do sistema urbano (como relações 
cidade-ambiente). Esse conhecimento implica saber outros limiares:

• limiares de disponibilidade de recursos e energia disponíveis 
para sistemas urbanos; 

• limiares das externalidades ambientais negativas geradas 
pelo funcionamento da cidade e seus processos de produção.

(4.4) A análise da eficiência da cidade quanto a seus processos, 
avaliados no tempo, incluindo análise da evolução para a continuidade 
do sistema urbano.

A sustentabilidade apresenta-se, portanto, como uma “categoria 
maior”, que sumariza e estende as anteriores, reunindo itens dessas ca-
tegorias, mais aqueles a serem capturados nos indicadores de limiares 
e relações Cidade-Ambiente (como veremos a seguir). A análise de de-
sempenho sustentável deve fundamentar-se na análise da mudança de 
estados urbanos, confrontando-os com indicadores ambientais ao lon-
go do tempo. A análise ainda pode traçar projeções de cenários futuros, 
fundamentados em parâmetros encontrados empiricamente em estados 
passados e no presente.

Os indicadores de desempenho urbano

A composição da coleção de indicadores de desempenho se dá 
através de ponderações baseadas em indicadores específicos (quadro 1).
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Indicador de 
Desempenho Qualidade espacial Equidade Eficiência Sustentabilidade

urbana

Indicadores 
específicos 

Compacidade
Continuidade forma
Habitabilidade

Acessibilidade
Profundidade 
Permeabilidade
Continuidade rede

Identidade
Informação

Oportunidade
Acessibilidade
Mobilidade
Segregação

Interatividade 
Centralidade
Oportunidade
Convergência
Compacidade
Acessibilidade 
Continuidade rede 
Mobilidade
Informação

Equidade

Qualidade espacial
    
Limiares
 
Cidade-Ambiente 

Eficiência
 

Quadro 1 – Dimensões de desempenho e seus componentes.

Vimos uma forma de arranjo de indicadores específicos, de ca-
ráter sistêmico, em combinações – de acordo com as categorias Sus-
tentabilidade, Eficiência, Equidade e Qualidade Espacial – em princípio 
capazes de evidenciar as implicações entre propriedades e dinâmicas 
urbanas. Eles ampliam assim o poder sistêmico e nos permitem chegar 
mais perto do problema do desempenho, para além das avaliações sim-
ples de intensidade de presença de propriedades, usuais na literatura de 
indicadores. Vejamos agora um segundo arranjo, complementar e talvez 
mais intuitivo ao planejador.

Dimensões do urbano

A análise de cidades costuma esbarrar no problema da complexidade. 
Na verdade, a diversidade de componentes ativamente envolvidos no 
jogo urbano é tal que abre a possibilidade de geração de um número de 
indicadores quase tão grande quanto o número de componentes iden-
tificados. Um passo conveniente – e um problema metodológico – é a 
seleção de indicadores. Por simplicidade de aplicação, sugerimos indica-
dores que combinem sua variedade em um elenco diretamente ligado às 
dimensões mais relevantes do urbano, quanto aos interesses na análise 
em questão. Leques mínimos de indicadores podem ser mais facilmente 
entendidos e utilizados.

Vejamos algumas dessas dimensões. Sabemos que seria de inte-
resse termos indicadores que tratassem de aspectos como a forma urba-
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na, seu impacto sobre a atuação dos atores, os problemas que a cidade 
enfrenta em seu funcionamento, estrutural e infraestruturalmente, e sua 
dependência e impactos sobre seu ambiente. 

Propomos a partir daqui indicadores que expressam essas de-
mandas. Indicadores de morfologia se referem a características do sis-
tema espacial cuja avaliação pode trazer informações basilares sobre o 
desempenho urbano. Indicadores de dinâmicas capturam relações en-
tre sistema espacial e sistema socioeconômico na cidade. Indicadores 
de limiares urbanos buscam apontar os estados a partir dos quais ci-
dades podem ter severas dificuldades em sua continuidade. Indicadores 
cidade-ambiente focam na relação entre funções urbanas e seu sistema 
ambiental. Essas dimensões poderão ser reformuladas; indicadores, adi-
cionados. Nesse espírito de concisão e flexibilidade, essa segunda plata-
forma de indicadores (figura 2) inclui e reorganiza muitos dos indicado-
res sugeridos até aqui.

Figura 2 – Dimensões empíricas do urbano e seus metaindicadores.

1. Morfologia urbana

O conhecimento das características da estrutura espacial da cidade e 
suas possíveis implicações de desempenho são de suma importância 
para o planejador. Considerando o número de aspectos da morfologia 
urbana, é relevante aprofundar a análise até chegar às características 
microestruturais do tecido urbano, a fim de capturar comportamentos 
locais e relacioná-los ao comportamento urbano global. Modificações na 
escala local apresentam-se como manifestações de tensões produzidas 
em processos mais amplos na cidade. Exemplos são as tendências de 
adensamento de certas áreas em certo momento, vinculadas a processos 
de crescimento urbano que reconhecem esses potenciais. Mas o local 
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também tem impactos sobre processos globais: intervenções pontuais 
no sistema viário podem gerar ganhos gerais de mobilidade; padrões 
edilícios localmente implantados podem ter impactos de redução da 
presença pedestre e indução do uso veicular, com potenciais repercus-
sões sobre a cidade e seu ambiente.38

Indicadores devem, assim, reconhecer o relacionamento entre es-
calas. Há um considerável potencial para inovação nesse item: análises 
urbanas tendem a focar em escalas distintas como independentes, sem 
retroalimentação.

A análise do desempenho da morfologia em nível local permite 
estender tendências verificadas na escala global (como a densificação e 
a expansão urbana) a seus componentes elementares: o edifício, o lote 
e o quarteirão.39 A abordagem também oferece a possibilidade de ava-
liação da capacidade de tecidos locais prevendo limiares de ocupação e 
compactação (ou seu oposto, dispersão) em função tanto da capacidade 
edilícia dos lotes e quarteirões quanto das condições de habitabilidade. 
A avaliação da capacidade de tecidos locais pode retroalimentar a aná-
lise global da cidade, como a questão da densidade e compacidade, seus 
limites e efeitos. A análise local, alimentada pela consideração global da 
cidade, é útil sobretudo na avaliação de cenários possíveis – incluindo o 
impacto de decisões de planejamento em certas áreas ou sobre a cidade 
como um todo. A análise da morfologia pode partir de combinações dos 
mesmos indicadores vistos na categoria “qualidade espacial”.

2. Dinâmica urbana

Uma das mais evidentes dimensões empíricas do urbano envolve os 
processos e estados da relação entre atores mediados pelo espaço na 
instância da reprodução material. Algumas formas de reconhecimento 
do comportamento desses processos e estados são perfeitamente com-
patíveis com a análise de eficiência que vimos há pouco: propriedades 
como centralidade, convergência, oportunidade, mobilidade, segregação 
são aspectos da dinâmica urbana. Outros poderão incluir as condições 
de produção e reprodução da vida social e microeconômica de áreas da 
cidade ou da cidade como um todo:

a. Socialidade: é um termo bastante polissêmico e corrente da 
sociologia, entendido ora como uma propensão à formação de grupos e 
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as práticas da associação, ora como os próprios grupos e a forma de vida 
social, ora como o estado de “ser social” em si. Esse termo pode ser rede-
finido (e espacializado) para entendermos e avaliarmos suas condições 
urbanas, como as práticas da comunicação, as formas de sociabilidade e 
a formação de grupos sociais tensionadas pelo espaço urbano. Refere-
-se às diferentes possibilidades de “emergência das interações” a partir 
da apropriação do espaço, da densidade e das situações do encontro. 
A socialidade tem, portanto, uma dimensão espacial ativa, que começa 
na implantação do edifício e nas relações entre espaços públicos e pri-
vados, e seu impacto na animação e segurança da rua, e se estende até 
cobrir as atividades e a vida social em uma cidade. 

Apesar de suas condições espaciais também dependerem da es-
pacialidade global urbana, como dos graus de densidade, acessibilidade 
e centralidade, a socialidade manifesta-se sempre localmente: o contexto 
local é seu cenário. Para tanto depende também da condição espacial lo-
cal, expressa como apropriação do espaço público em forte relação com 
a forma arquitetônica. Essa conjunção de dependências torna a sociali-
dade algo frágil e de emergência complexa, envolvendo uma combinação 
de fatores distintos. Além das condições globais, ela precisa de tipos ar-
quitetônicos que estimulem a copresença e a troca simbólica e material 
– itens centrais para que a vida social possa emergir no espaço público e 
elementos da reprodução da própria esfera pública. Indicadores podem 
acompanhar esse caráter multidimensional do termo e valerem-se de 
diferentes métodos, dos qualitativos aos quantitativos, incluindo a análi-
se da morfologia edificada e dos espaços públicos quanto a seu potencial 
para estimular a socialidade.40

b. Vida microeconômica: trata-se da relação entre as dinâmicas da 
microeconomia urbana, a economia local – um dos pilares da dinâmica 
social e da segurança urbana41 – e a condição oferecida pela morfologia 
urbana para sua emergência e continuidade. Como na definição de uma 
condição espacial da socialidade, a emergência de uma economia local 
e a pulsação da microeconomia como um todo implica condições espa-
ciais que vão do estrutural à escala local e seu potencial para a deman-
da e oferta de serviços. Indicadores podem apontar o grau de demanda 
e oportunidades de serviços e trabalho em diferentes raios de alcance 
dos habitantes, com possibilidade de valorizar, por exemplo, raios locais 
para atendimento de demandas cotidianas, e mais amplos para oportu-
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nidades de trabalho. O ponto-chave da análise é buscar reconhecer as 
condições da vitalidade microeconômica de uma área ou cidade.

3. Limiares urbanos

O problema dos limiares urbanos se refere à capacidade do sistema ur-
bano para absorver e rearranjar-se frente a mudanças em si mesmo e 
em outros sistemas, tais como as flutuações nas suas interações com o 
ambiente, a região ou a própria macroeconomia. Não se trata de indica-
dores de “ordem” ou “estabilidade”, mas da condição urbana frente a ins-
tabilidades sistêmicas e as variações contínuas nas ações dos atores. Em 
outras palavras, significa conhecer o estado dos padrões urbanos, como 
a localização das atividades, as densidades ou a acessibilidade, frente a 
nossas atuações. Indicadores de limiares podem operar a partir de in-
dicadores de dinâmicas urbanas, como centralidade ou interatividade, 
mas de forma a incluir explicitamente o estado dos padrões como parte 
do problema. Portanto, incluem aspectos específicos:

a. Limiares: como vimos na discussão sobre sustentabilidade, in-
dicadores podem focar nos limiares do estado de estruturas urbanas, de 
crescimento, do estado das infraestruturas, da disponibilidade de recur-
sos e das externalidades ambientais. Podem ser empregados para verifi-
car o grau de saturação dos espaços para adensamento, a possibilidade 
de emergência de novas centralidades urbanas, a capacidade das vias 
para comportar tráfego em volumes que podem subitamente chegar ao 
ponto do travamento, ou pontos de saturação de outras infraestruturas. 

b. Resiliência: a propriedade ganhou atenção nas teorias urbana e 
do planejamento como uma alternativa ao desgastado termo “sustenta-
bilidade”, e envolve a capacidade de sistemas absorverem perturbações 
em suas estruturas sem incidir em pontos de limiar e crises. Uma forma 
de capturar a resiliência consiste no confronto entre a estimativa da ca-
pacidade de estruturas e infraestruturas e as mudanças progressivas na 
sua demanda, buscando verificar como essas mudanças foram absorvi-
das e com que esforço e efeito – por exemplo, entre capacidade e deman-
da crescente sobre as redes de infraestrutura como a rede de ruas. Uma 
segunda forma, igualmente útil no planejamento, consiste na avaliação 
do quanto um sistema urbano se altera e se ressente em função de per-
turbações – como a capacidade da rede de ruas para absorver alterações 
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de tráfego decorrentes de um acidente, por exemplo. Outros indicadores 
podem focar na análise da diversidade microeconômica da cidade como 
capacidade frente a crises em um setor econômico particular ou crises 
exógenas, emanando da macroeconomia.

c. Auto-organização: habilidade do sistema urbano em responder 
a transformações do sistema social ou do seu ambiente, incluindo forças 
desestruturadoras, e retomar suas dinâmicas equânimes, eficientes e 
sustentáveis. Trata-se de uma propriedade de difícil mensuração, por-
que envolve tanto o histórico da cidade quanto a estimativa de resposta 
frente a transformações sociais, econômicas, ambientais, culturais e tec-
nológicas. Indicadores podem incluir o item de resiliência (estimativa do 
excedente da capacidade urbana e capacidade de resposta) e associá-lo 
com dados históricos sobre o desempenho da cidade frente a vetores 
endógenos (digamos, a emergência de novas centralidades) e exógenos 
(digamos, uma crise no sistema financeiro, com impactos na produção 
interna da cidade e na intensidade de trocas econômicas decorrentes).

d. Criticalidade: cidades têm suas estruturas e padrões frequen-
temente sujeitos a pontos de mudança, e estes podem ser, eventualmen-
te, bastante radicais: áreas inteiras podem ser sujeitas à transformação, 
com suas edificações substituídas como em um “efeito dominó”. A análi-
se urbana pode identificar sinais iniciais de transformação, como substi-
tuições da forma construída indicando potencial de sequência, ou esta-
dos nos quais o potencial de transformação se torna reconhecível, como 
nas fortes divergências entre padrões urbanos (digamos, entre acessibi-
lidade e densidade, ou entre as variações nas expectativas de valores de 
lotes urbanos e os valores praticados).42

Novamente, a geração dessa tipo de indicadores demanda conhe-
cer relações entre estímulos e efeitos no urbano, e a maneira como a 
cidade absorve tais estímulos e se rearranja espacialmente, socioecono-
micamente e ambientalmente. Além desse conhecimento teórico, o uso 
desses indicadores implica um conhecimento sistemático da cidade em 
questão, obtido via pesquisa e monitoramento.

4. Relações cidade-ambiente

Para efeito de desempenho, as relações cidade-ambiente referem-se 
sobretudo a fatores como o uso de recursos na reprodução e produção 
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urbana (tais como o risco de extração indiscriminada de recursos) e as 
externalidades negativas oriundas das interações entre o sistema social 
e o sistema espacial (tais como o espaço consumido em urbanização e 
os impactos negativos da expansão sobre o natural; poluição etc.). Esses 
temas – e a relação cidade-ambiente em geral – vêm recebendo mais e 
mais atenção científica e pública, e indicadores desses itens vêm sendo 
sistematicamente produzidos. Incluem exames dos seguintes aspectos, 
entre outros:

1. O grau de cobertura e qualidade de infraestruturas (redes hi-
drossanitárias e qualidade de tratamento de resíduos; outras 
redes infraestruturais como drenagem) frente a demandas 
atuais e estimativas futuras (em horizontes de tempo realís-
ticos, definidos estatisticamente).

2. Os recursos e energia usados pelo sistema urbano conside-
rando sua disponibilidade, custos e limiares, e a relação entre 
espaço, crescimento e consumo de áreas não urbanas.

3.  As externalidades ambientais das dinâmicas urbanas, in-
cluindo a analise de efeitos sobre os ecossistemas associados 
à cidade em questão. 

Similarmente aos metaindicadores de desempenho, a composi-
ção da coleção de indicadores referentes às dimensões urbanas se dá 
através da combinação dos seus indicadores específicos (quadro 2).

Dimensão
Urbana Morfologia Dinâmica Limiares Cidade-

Ambiente

Indicadores 
específicos 

a. Global
Acessibilidade
Profundidade 
Permeabilidade
Continuidade rede 
Mobilidade

b. Local 
Compacidade
Continuidade da forma
Habitabilidade

c. Cognição
Informação

Centralidade
Convergência
Oportunidade 
Mobilidade
Segregação
Microeconomia
Socialidade

Limiares
Resiliência
Auto-organização
Criticalidade

Infraestruturas
Consumo 
recursos
Externalidades

Quadro 2 – Dimensões urbanas e seus componentes.
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Conclusão: por uma nova geração de indicadores

Como viabilizar uma arquitetura de indicadores dessa extensão? O 
problema sempre inicia pela seleção entre a infinidade de indicadores 
existentes. Um sistema de indicadores nas linhas exploradas aqui tem 
um primeiro papel: o de reduzir a complexidade dessa oferta e guiar 
a seleção de modo a focar nos problemas e aspectos urbanos de inte-
resse. Há também uma dimensão metodológica e operacional envolvida 
no desenvolvimento e uso de indicadores como instrumentos de 
planejamento. Por exemplo, a necessidade de indicadores capazes de 
lidar com a complexidade urbana com frequência demanda sua constru-
ção e aplicação por via computacional, associados a ferramentas como 
sistemas de informação geográfica, importantes para a atualização e 
avanço das práticas do planejamento contemporâneo e para o conheci-
mento do próprio planejador em relação a sua cidade.

Os indicadores de um sistema de análise urbana desse perfil de-
vem ainda ser usados de forma independente pelo planejador, permitin-
do examinar aspectos específicos, dimensões amplas do urbano (como 
o exame do estado de sua morfologia), ou dimensões de desempenho 
(como o grau de sua sustentabilidade). 

Em termos da crítica desses instrumentos, nosso argumento 
como um todo aponta para a necessidade de novos indicadores dirigi-
dos a aspectos da cidade mais relacionais e processuais, ainda pouco 
explorados. Estes são itens vitais para a análise da equidade, auto-orga-
nização, eficiência e sustentabilidade urbanas, por capturarem as condi-
ções para a atuação dos atores e a efetivação das capacidades latentes no 
sistema urbano quanto a sua reprodução material.

Essa nova geração de indicadores deve permitir um planejamen-
to “relacional”, pautado na possibilidade de verificação da influência de 
certa propriedade ou processo urbano sobre outros, como quesito de 
desempenho. Deve, portanto, auxiliar o planejador (e o pesquisador) a 
obter respostas diretas a questões como “o quanto certo aumento na 
compacidade aumentaria a qualidade espacial ou a eficiência geral do 
sistema urbano em questão?” ou “o quanto a acessibilidade importa 
como fator de sustentabilidade urbana?”. A combinação de análises e 
indicadores dirigidos a esses aspectos distintos, mas interligados, da ci-
dade pode auxiliar nessas respostas.
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O quadro 3 mostra um exemplo dessa implicação entre indica-
dores, na intenção de capturar a influência sistêmica de fatores urbanos 
sobre outros fatores. As setas indicam o aumento ou a redução na inten-
sidade da propriedade capturada por um indicador específico (como a 
compacidade) impactando outros indicadores (centralidade e habitabi-
lidade) e metaindicadores (dinâmica e morfologia, eficiência e susten-
tabilidade). A última linha mostra uma situação de limiar, a partir do 
qual a intensificação de uma propriedade pode ter efeitos positivos ou 
negativos sobre a sustentabilidade urbana.

INDICADOR de 
PROPRIEDADE

INDICADOR 
DEPENDENTE

METAINDICADOR 
de DIMENSÃO 

URBANA

METAINDICADOR de 
DESEMPENHO

↑ compacidade ↑ centralidade ↑ dinâmica
↑ morfologia

↑ eficiência 
↑ sustentabilidade 

↑ compacidade 
[limiar] ↓ habitabilidade ↑ dinâmica

↓ morfologia
↑ eficiência 
↓ sustentabilidade 

Quadro 3 – A influência sistêmica de fatores sobre outros fatores e dinâmicas urbanos.

O uso de indicadores combinados no planejamento depende de 
um diálogo consistente com a atividade de pesquisa, necessária para es-
clarecer os graus de contingência, de dependência contextual e de causa-
lidades contidas nessas relações urbanas. A pesquisa e os conhecimen-
tos teórico e empírico gerados a respeito das propriedades e estados do 
urbano enfrentam, entretanto, limitações em função da dificuldade de 
se lidar com a complexidade material e sistêmica da cidade. Trata-se de 
um trabalho coletivo em andamento: muitos de seus aspectos ainda são 
relativa novidade no cenário da teoria, e cercados de elementos parcial-
mente ou até inteiramente desconhecidos. 

Ainda há grande divergência entre aspectos da análise de “de-
sempenho” e da “sustentabilidade” urbanas43 – a começar pelo caráter 
difuso do segundo termo, a abundância de fatores envolvidos em am-
bos, e a dificuldade de abordá-los. Por fim, temos o severo problema da 
carência de dados em condições de alimentar essas análises, incluindo 
a construção de séries históricas para a montagem de cenários compa-
rativos entre estados urbanos, sobretudo para um monitoramento siste-
mático, prática fundamental para o planejamento. 
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Entretanto, sugerimos que será a implicação entre indicadores 
de propriedades urbanas e sua inserção como aspecto de indicadores 
mais complexos e sistêmicos o passo que nos trará condições de ava-
liar os impactos que eventos e processos têm gerado em nossas cida-
des. Gostaríamos que este texto fosse entendido como um estímulo à 
busca dessa nova geração de indicadores, verdadeiramente sistêmicos 
e verdadeiramente de desempenho, por serem capazes de evidenciar a 
influência de um evento ou propriedade sobre outros, bem como sobre 
a continuidade da cidade.

= = =

Este capítulo apresentou uma discussão sobre as dimensões e instru-
mentos de análise do desempenho urbano. Vejamos mais explicitamente 
as dinâmicas da reprodução material, examinando as contribuições de 
uma área particular das ciências sociais em sua aproximação à cidade: 
a economia.

Notas
1 Veja Netto, Vargas e Saboya (2012); cf. Hillier e Hanson (1984).
2 Veja, por exemplo, Williams et al (2000), Burton (2002), Torrens (2008), Chen et al 
(2008) e Rauber e Krafta (2010).
3 Veja March e Steadman (1971), Martin e March (1972) e March (1976).
4 Bertuglia, Clark e Wilson (1994).
5 Batty (2007).
6 Veja Krafta, Netto e Lima (2011).
7 Veja trabalhos do grupo de pesquisa “Sistemas Configuracionais Urbanos” (Krafta, 
1994; 1996; etc.); na literatura de indicadores, veja, entre outros, Bertuglia et al. (1994), 
Burton et al. (2002) e Chen et al. (2008); em estudos no Brasil, veja Ribeiro e Holanda 
(2006) e Rauber e Krafta (2010).
8  A inclusão das redes de interação de produtores de espaço e usuários do espaço em um 
modelo de avaliação desses cenários sob certos pontos de vista é metodologicamente pos-
sível na forma de um submodelo de crescimento urbano, assim como a inclusão de outros 
estímulos econômicos sob forma de demanda e entrada de bens e serviços considerados 
em quantidades de fluxos trocados. Veja a inclusão desses fluxos em Wilson (2008).
9 Temos uma farta literatura apontando as heterogeneidades do espaço urbano, da ge-
ografia econômica e da economia urbana aos estudos configuracionais e de comporta-
mento espacial.
10 A formulação quantitativa de alguns indicadores de desempenho pode ser encontra-
da em Netto e Krafta (2010) e em outras referências usadas na discussão das proprieda-
des urbanas, a seguir.
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11 Usamos o termo “microacessibilidade” para evocar o problema local do acesso pedes-
tre, sobretudo prevendo necessidades especiais. Sugerimos esse termo para diferenciar 
essa importante questão da propriedade “acessibilidade”, de natureza que transcende o 
local e se refere às condições estruturais para a mobilidade.
12 Veja, por exemplo, Burton et al. (2001), Chen et al. (2008); sobre dispersão, veja Tor-
rens (2008) e Rauber e Krafta (2010); sobre fragmentação e propriedades fractais da 
forma urbana, veja Batty e Longley (1994) e Ribeiro (2000).
13 Veja medidas de Bertaud e Malpezzi (2003), e Ribeiro e Holanda (2006). Compacida-
de não deve ser confundida com densidade, como as relações entre (i) área construída 
e área urbana, (ii) entre área ocupada e área urbana, e (iii) população e área urbana. É 
possível ter áreas densas (por exemplo, verticalizadas), mas não compactas. 
14 É necessário retirarmos a definição de “compacidade” da mera descrição de conti-
nuidade de ocupação e a relacionarmos com a configuração urbana enquanto conjunto 
de relações entre entidades articuladas (unidades de atividades por unidade espacial 
– métrica ou topológica). Entretanto, a consideração de unidades não é o suficiente, por 
não capturar seu grau de interatividade. A compacidade assim entendida evidencia a in-
tensidade de unidades construídas ou atividades em uma área, enquanto os indicadores 
sistêmicos de centralidade, oportunidade e convergência (Krafta, 1994; 1997) mostram 
o potencial de interatividade latente numa área ou trecho axial entre si (passo menor) 
ou quanto a todo o sistema resultante dessas compacidades.
15 Fizemos uso desse indicador, com interessantes resultados para demonstrar o papel 
da continuidade de fachadas para dinâmicas sociais e econômicas locais, em Netto et al. 
(2012), Netto, Vargas e Saboya (2012) e Saboya, Netto e Vargas (2013). Alguns desses 
resultados estão sumarizados no capítulo “Os efeitos sociais da arquitetura”, neste livro. 
Veja ainda Vivan e Saboya (2012).
16 Medidas de acessibilidade derivadas a partir de Freeman (1978); veja Hillier e Han-
son (1984) e Krafta (1994).
17 O aspecto da proporção e tamanho dos quarteirões (como distâncias entre canais de 
espaços públicos) é chave para esse indicador, dado que a relação simples entre exten-
são total de vias existentes em uma zona urbana e a área dessa zona (a razão entre com-
primento das vias pela área do sistema) não é precisa o bastante: certas áreas podem ter 
grande número de ruas, ao passo que outras, não. A simples razão ou média distorceria 
a medida.
18 A verificação empírica dessa possibilidade é virtualmente impossível – o que não 
implica a sua inexistência Trata-se da “lógica social do espaço”, teoria de Hillier e Hanson 
(1984), que nos explica o quanto diferentes espaços podem ser moldados de acordo a 
padrões de socialidade (expressos em padrões de encontros) em diferentes culturas ou 
sociedades. Essa rica forma da relação sociedade-espaço, entretanto, não pode a rigor 
encontrar pleno amparo empírico: não há como isolar fatores sociológicos de outros 
fatores urbanos, incluindo o mero acaso e replicação, na sua suposta influência sobre 
a produção de padrões espaciais, mesmo que consistentemente encontrados em uma 
mesma cultura espacial, ou até em diferentes culturas.
19 Harvey (1973). Sobre mobilidade, veja o capítulo “Classes sociais, mobilidades e a 
apropriação do espaço”, neste livro.
20 Sobre rupturas na continuidade da rede de ruas e suas consequências, veja Garateguy 
(2011).
21 Distributividade pode ser capturada via um indicador topológico do grau de conec-
tividade da rede viária urbana associada à quantidade de percursos alternativos exis-
tentes entre dois pontos quaisquer de um sistema. Uma rede é não distributiva quando, 
entre um par qualquer de localizações, há apenas um caminho possível (como nas for-

Cidade e Sociedade Final Abril 2014.indd   362 09/06/2014   16:05:46



A forma urbana como problema de desempenho

363

mações urbanas compostas de apenas uma via principal e várias outras transversais). 
Pode ser obtido pela quantidade de “ciclos fechados” existente em um sistema, compa-
rada com uma grelha retangular perfeita com o mesmo número de nós (a grelha retan-
gular, por ser a forma mais comum de organização espacial existente, embora não seja a 
mais distributiva), e varia de acordo com o tamanho do sistema (grau de conectividade 
e continuidade de caminhos). Um item complementar envolve a eficiência dos caminhos 
alternativos: caminhos alternativos mais curtos aumentam a fluidez ou distributividade.
22 Veja Faria e Krafta (2003). Entre outros indicadores bem conhecidos, temos inteligi-
bilidade (Hillier, 1996).
23 A consideração desse fator como item de justiça social foi introduzido por Harvey 
(1973).
24 Veja o estudo dos ganhos de distribuições distintas de eficiências entre atores urba-
nos em Couclelis (1989).
25 Krafta (1994) e Netto e Krafta (1999; 2001); veja os capítulos da primeira seção 
deste livro.
26 Uma pessoa de menor renda dependente do transporte coletivo e pedestre localizado, 
digamos, em favela intersticial central sofre menos o atrito das distâncias do que uma lo-
calizada perifericamente, mas tende a sofrer mais fricção para acessar a nuvem de oportu-
nidades espaciais das quais teoricamente dispõe do que a pessoa que tem veículo privado.
27 Introduzida em Netto e Krafta (1999) e em outros trabalhos; veja os capítulos da 
primeira parte deste livro.
28 Proximidade espacial entre firmas é um fator considerável na eficiência econômica 
de um sistema urbano; é reconhecidamente um fator gerador de externalidades, não 
considerados no presente método.
29 “Sustentabilidade”, nesse sentido, incluiria a continuidade na geração de possibilida-
des de interação.
30 Veja Gravonetter (1973); para um trabalho que sintetiza técnicas de análise, veja Wa-
sserman e Faust (1994); veja Marques (2010; 2012) e sua aplicação da análise de redes 
sociais para entender o impacto da segregação residencial na formação de redes.
31 Gravonetter (1973).
32 A aplicação da análise de redes a partir da medida de centralidade de Freeman (1978) 
hoje é comum em estudos sociais (como os mencionados Wasserman e Faust, 1994, e, no 
Brasil, Marques, 2010) e estudos urbanos (como Krüger, 1979; Hillier e Hanson, 1984; 
Krafta, 1996). Sobre a inclusão de redes econômicas na modelagem de sistemas urba-
nos, veja Wilson (2008); sobre a ideia de destacar redes econômicas específicas em seu 
confronto com as características espaciais de um sistema urbano, veja o conceito de cen-
tralidades específicas (Palma e Krafta, 2001; 2007).
33 Krafta (1994).
34 Krafta (1994). Sobre as relações de troca intermediária, na produção, veja o capítulo 
“A materialidade da interação econômica”.
35 Para visões críticas desse entendimento, veja Acselrad (2004) e Polidori e Krafta 
(2004).
36 Polidori e Krafta (2004); cf. Burton (2002), Chen et al. (2008) e Ribeiro e Holanda 
(2006).
37 Exemplos são a capacidade de substituição de morfologia edificada, de substituição 
de usos e novas interatividades entre usos; a capacidade da rede de acessibilidade ab-
sorver demandas de novos atratores ou a intensificação de fluxos; as modificações na 
rede que possam colocar o sistema urbano em novo patamar de eficiência até novo pon-
to de criticalidade.
38 Sobre dinâmicas de transformação local a partir de forças urbanas mais amplas, veja 
Krafta, Netto e Lima (2011); sobre os impactos locais da forma arquitetônica, veja Netto, 
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Vargas e Saboya (2012) e o capítulo “Os efeitos sociais da arquitetura”, neste livro; para 
um sumário das implicações entre propriedades locais da forma, como a compacidade, e 
sustentabilidade, veja Chen et al. (2008).
39 Naturalmente, esse grau de análise não pode ser considerado na escala geral da cida-
de, por razões de volume de dados e pertinência da informação.
40 A definição espacial de “socialidade” e “vida microeconômica” é encontrada em Netto 
(2008b), sendo mencionada em Netto, Vargas e Saboya (2012); sobre a definição em 
sociologia, veja Bauman (1992); sobre a apropriação no espaço público, veja Tângari et 
al. (2009); sobre segurança urbana, veja Hillier e Sahbaz (2005), Monteiro e Cavalcanti 
(2012) e Vivan e Saboya (2012).
41 Jacobs (2000).
42 Sobre o exame de pontos de criticalidade e transformação urbana, veja Krafta, Netto 
e Lima (2011); sobre a divergência e convergência variável entre padrões urbanos, veja 
Netto et al. (2012).
43 Veja o estudo recente de Echenique et al. (2012) examinando a sustentabilidade de 
diferentes arquétipos de cidade; compare com os estudos de Burton (2002). Veja ainda 
as correlações encontradas entre densidades e variáveis de inovação e interação econô-
mica em Gordon e Ikeda (2011), evidenciando as qualidades das “densidades Jacobs” 
horizontalizadas, e compare com a apologia de Glaeser (2010) às morfologias verticali-
zadas de cidades como Shanghai. São mostras dos graus de divergência, conhecimento 
e desconhecimento teórico – e sinais da complexidade dos componentes materiais e so-
ciais envolvidos.
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