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A cidade contemporânea

Complexidade: cidade é meio e resultado de interações



Problemas atravessam a realidade urbana



Problemas atravessam a realidade urbana



Problemas atravessam a realidade urbana



dificuldades do planejamento
Cognição: pensamos em 
categorias e hierarquias

Alexander (1966) já falava da 
impossibilidade de poucas 
cabeças pensarem sistemas de 
grande conectividade, como 
sociedades e cidades.

tendência cognitiva: categorizar e separar realidade: sistemas de conectividade aberta
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contradição: 

Cidades como emergência coletiva / recursiva

Planos como sistemas estáveis



Planos como regras, resultado de análises 

parciais de processos passados / recentes 

… aplicados a processos em andamento, 

envolvendo contingências e imprevisibilidades

dificuldades do planejamento



https://www.kisspng.com/png-running-sport-racing-5k-run-marathon-race-against-415681/

Cidade transformando, problemas em andamento.



Como usar um regramento fixo nesse contexto?



É possível planejar nesse cenário?



Expectativas sobre o planejamento

“Não temos planejamento”

“onde a arquitetura está numa discussão de país?”

intervenção normativa em cidades: “dificílimo”

[Wesley Medeiros, 

editor Revista Políticas Urbanas & Cidades]



Expectativas sobre o planejamento

Direito à cidade 
[através de mobilidade inclusiva e habitação popular]. 

Métodos participativos, equilíbrio de forças

Freios à especulação imobiliária através de 

IPTU progressivo, controle de aluguel, etc.
[Wandilson Guimarãens, Ilan Cuperstein, etc.]



Expectativas sobre o planejamento

Dispositivos para evitar a gentrificação
[Maria Fiszon]

Distribuir vantagens locacionais
[Harvey, 1973]

[Amenizar desvantagens]

Estimular policentralidade e reduzir deslocamentos
[Danielle Hoppe, ITDP]



Expectativas sobre o planejamento

Eliminação do zoneamento entre atividades 
residenciais e comerciais

Eliminação da exigência de recuos/afastamentos 
obrigatórios

Implementação de incentivos à fachada ativa em 
edifícios já construídos

[Anthony Ling, Caos Planejado]



Expectativas sobre o planejamento

Desincentivos ao transporte individual

Incentivos ao transporte público 

Reformulação das concessões de transporte público

Desenvolvimento orientado ao transporte [TOD]

Taxa de Congestionamento

[Ilan Cuperstein, Anthony Ling]

 



Expectativas sobre o planejamento

Ênfase no transporte ativo incorporado à 
rede municipal

Plano Cicloviário Integrado

Uniformização e municipalização das 
calçadas

[Anthony Ling]



Expectativas sobre o planejamento

Revisão do sistema de gestão de propriedade 
imobiliária. 

Integrar leis e normas supramunicipais 
(espaços protegidos, unidades de conservação, 

etc).

Pontes interdisciplinares
[Alexandre Santos, Luciano Abbamonte]



Expectativas sobre o planejamento

Ênfase no espaço público

Criação de espaços compartilhados

Ênfase nas formas como pessoas se 

apropriam do espaço
[Marcelo Ferraz, Maria Fizson, Anthony Ling, Alexandre Castro, etc.]



Expectativas sobre o planejamento

Gestão de resíduos

Ênfase em energia limpa

Paisagismo comestível administradas pela 

comunidade

[Sabrina Frohlich, Alessandra Britto, Bianca Fachel]



Expectativas sobre o planejamento

Uso de indicadores para Gestão Urbana

Cadastros municipais integrados, 
transdepartamental, 

abertos à consulta pública.

Cruzamentos com dados municipais 
(arrecadação, zoneamento, etc)

[Anthony Ling, Alexandre Santos]



Expectativas sobre o planejamento

…etc.



…consequências graves na escala

Problemas aparentemente 

delimitados…



Cidades são sistemas: componentes se 

relacionam e se impactam em muitas 

direções e sentidos

…muitos de modo pouco perceptível, com 

conexões causais escondidas.



“ao sair de carro, não quero causar engarrafamento”



Segregação residencial a partir de preferências por vizinhos

estado inicial (com 10% de céulas vazias)
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Schelling (1969) 

http://nifty.stanford.edu/2014/mccown-schelling-model-segregation/


Segregação residencial a partir de preferências por vizinhos

33% dos vizinhos similares, atingindo em 13 iterações 
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Segregação residencial a partir de preferências por vizinhos

50%, 24 iterações 
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Schelling (1969) 

http://nifty.stanford.edu/2014/mccown-schelling-model-segregation/


Segregação residencial a partir de preferências por vizinhos

66%, 24 iterações
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Segregação residencial a partir de preferências por vizinhos

75% 139 iterações 
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“Schelling está certo” 
Segregação residencial étnica

NY, 2009

Segregação não explicada inteiramente pelo valor do solo



Segregação residencial étnica no Brasil: valor do solo ativo

Rio, 2010



http://patadata.org/maparacial/en.html

Segregação residencial étnica no Brasil: valor do solo ativo

Brasília, 2010



47% dos empregos formais da cidade na região administrativa central 
(RA-1-Brasília) x 7% de moradores.

Segregação residencial étnica no Brasil: valor do solo ativo

Brasília, 2010



Efeitos Schelling



ações intencionais ‘micro’ podem levar a 

consequências ‘macro’ não intencionais 

Efeitos Schelling



ação individual: “o muro me dá proteção”

consequência coletiva (indesejada): insegurança



Natal – RN
Foto: Lucas Figueiredo

ação individual: arquitetura isolada

consequência coletiva: ...?



Natal – RN
Foto: GoogleStreetView

ação individual: arquitetura isolada

consequência coletiva: ...?



Aracajú – SE
Foto: Googlestreetview

ação individual: arquitetura isolada

consequência coletiva: ...?



Barra da Tijuca – RJ
Foto: autor

ação individual: arquitetura isolada

consequência coletiva: ...?



Efeito Martin:
A eficiência da 

densificação nas bordas

desmontando falácias:
verticalização e densidade

mesma densidade, 
desempenhos urbanos diferentes.

[Richard Rogers]

qual gera mais caminhabilidade?



desempenho
urbano de tipos 
arquitetônicos 

“Arquitetura e o
 Ballet da Rua”

Netto et al (2015)

tipo contínuo

tipo isolado



Rarefação da forma arquitetônica

redução do movimento pedestre e da atividade microeconômica local

queda da caminhabilidade, indução da dependência veicular, impactos ambientais, 
micro-segregação, insegurança

implicações negativas para cidades

diluição no uso das ruas 

(Netto, Saboya e Vargas, 2012)

hipótese



a importância da empiria

Rio de Janeiro Florianópolis Porto Alegre
(Netto, Saboya e Vargas, 2018)



BAIXA ACESS
104 segmentos
1574 lotes

MÉDIA ACESS
101 segmentos
1772 lotes

ALTA ACESS
44 segmentos
828 lotes

Analisamos 24 áreas selecionadas aleatoriamente no Rio

dentro de 3 níveis de acessibilidade e densidade

(Netto, Saboya e Vargas, 2012)



Florianópolis

Porto Alegre

Rio de Janeiro

tipo contínuo < 50% dos lotes  tipo contínuo > 50% dos lotes 

predominância do tipo e pedestres



Continuidade das fachadas e o pedestre 

Ruas de Baixa acessibilidade | Rio de Janeiro



Queda do número de pedestres …para cada metro a mais no 

afastamento lateral

15 pedestres / min em ruas com afastamentos médios < 2.5m

3 pedestres / min em ruas com afastamentos médios de 15-20m

(Netto, Saboya e Vargas, 2018)



(Netto, Saboya e Vargas, 2012)



(Netto, Saboya, Vargas e Carvalhos, 2017)



Bela Vista: 10% das viagens à pé

 

Cidade Baixa: 50% das viagens a pé.

 

•Centro/Cidade Baixa: 50% a pé.

•Petrópolis/Bela Vista: 10%. 

(Larrañaga, Ribeiro e Cybis, 
2009)



Fonte: Netto e Cacholas (Netto, Saboya, Vargas e Carvalho, 2017)



diferentes relações 
entre edifícios 
geram diferentes 
conjuntos urbanos

Fonte: Netto, Vargas e Cacholas



…a cidade é o resultado.

São Paulo
Foto: Canindé Soares

(Netto, 2017)

fragmentação da paisagem urbana brasileira



…a cidade é o resultado.

(Netto, 2017)

Natal – RN
Foto: Canindé Soares

fragmentação da paisagem urbana brasileira



“…há presunção de que o comportamento de 

auto-interesse dos indivíduos deva levar a resultados 

coletivamente satisfatórios.

…As coisas não funcionam de maneira ideal por um motivo 

simples: não há razão para isso.

Não há mecanismo que alinhe respostas individuais em 

alguma realização coletiva.”

Schelling (1978)



Não há mecanismo no mercado.

A auto-organização ou a mão invisível não leva 

necessariamente a resultados coletivos ótimos, 

mas também a resultados não-ótimos e às vezes 

danosos, como no caso de engarrafamentos, 

poluição, bairros desertos ou inseguros…

...há portanto espaço - e necessidade - de guias 

e mediações como correções de curso.



Aqui entra a mediação de um agente 

importante: o estado. 

Um agente de interesse público garantido 

- portanto, um agente público- se faz 

necessário para ajustar essas dinâmicas e 

minimizar seus efeitos colaterais e 

externalidades negativas.



…e de um meio importante: 

as regras do jogo.

…e portanto,

do planejamento e gestão.



planejadores enfrentam um desafio 
permanente ao projetar códigos: considerar o 

estoque construído como um ativo privado 

+

 

como parte do sistema urbano, onde cada 
forma construída tem efeitos em todo o 

tecido social e espacial. 

(Netto, Saboya e Vargas, 2018)



1. Fique atento às 
consequências coletivas 

(não intencionais) 
da ação individual



2. Pense sistemicamente



foco na relações entre elementos da cidade

estratégias de tratamento de mazelas urbanas

[do déficit habitacional à necessidade de infraestruturas]

baseadas em suporte de pesquisa, fontes de 

dados, incluindo tempo real



3. Crie mecanismos de 
monitoramento



trajetórias urbanas correspondem a dados socioeconômicos (derivados dos setores 
censitários) reconstruídos a partir da localização espacial e temporal dos tweets

uso de dados digitais: redes segregadas no Rio

Netto et al (2017)



uso de dados digitais: redes segregadas no Rio

usuários do Twitter e faixas de renda dominantes nos espaços públicos
 
[trajetos de atores em maior número, acima da proporção dos números de atores / faixa de renda]

Netto et al (2017)



uso de dados digitais: geografia temporal do encontro

Netto et al (2017)

encontros 
potenciais no 
tempo



…monitoramento de dinâmicas urbanas 

usando ferramentas simples, ao nosso 

alcance.

suporte computacional e estatístico.



4. Tome decisões 

baseadas em dados e 

evidências 



decisão baseada em evidências

• modus operandi do planejamento.

• demanda conexão entre planejamento e 

pesquisa, secretarias, órgãos públicos, 

associações e academia.

• ponte para pesquisas capazes de dar respaldo



aproxime 

técnicos do planejamento e 

técnicos da pesquisa



5. Pense em planos como 
guias dinâmicos



guias para reduzir efeitos colaterais 

negativos de processos de crescimento 

urbano.

guias para reduzir chances de erros no 

planejamento



guias para garantir desempenho social, 

ambiental e urbano

[multidimensional]



guias para mediar atores, 

reduzir contradições em andamento na cidade,

…garantir que oportunidades e vantagens 

urbanas vão chegar a todos os atores.



6. Busque visão + cooperação



Visão + cooperação

se a ideia é mudar a cidade e seu 

planejamento, precisamos de ideias.

  

…uma visão ampla, robusta e realista

…base para as cidades que desejamos.



• No país, governos lidam como se esses problemas 
não existissem ou não tivessem consequência.

• Precisamos de programas claros, uma agenda 
comum e aberta.

• Uma agenda de governabilidade e de ação que 
possa ser compartilhada entre cidades.

Visão + cooperação



• É preciso múltiplas lideranças e debate 

• Ação e cooperação em torno de itens 

capazes de oferecer consensos, mesmo 

que tentativos, parciais e momentâneos.

Visão + cooperação



• Sem visão e cooperação, não vamos sair 
desse lodo de mediocridade em que hoje 
vivemos como nação, como estados e como 
municípios.

• A visão é fundamental: é o guia. 

• A vontade de fazer vem em seguida.

Visão + cooperação



em suma:



1. Fique atento às consequências coletivas (não 
intencionais) da ação individual

2. Pense sistemicamente

3. Crie mecanismos de monitoramento

4. Tome decisões baseadas em dados e evidências

5. Pense em planos como guias dinâmicos

6. Busque visão e cooperação 



+ trabalhos em:
www.academia.edu  

vmnetto@id.uff.br Obrigado : )
www.socialfabric.city 

http://www.academia.edu
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