


A população mundial se dirige às cidades. 

Chega a 84% a população 

brasileira que mora em 

centros urbanos. 
(fonte: ONU 2007, IBGE 2010) 
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Fonte: ONU, 2007, 2013 

Há cem anos, 10% da população mundial vivia em 

cidades. 

 

Atualmente, somos mais de 50%, 

 

Até 2050, seremos mais de 70%. 

Panorama das Cidades 



Panorama das Cidades 

Crescimento desordenado 

Uma das características mais comuns 

do processo de urbanização brasileiro é 

a expansão dos assentamentos 

precários em áreas de risco. 

Segundo a ONU, 30% da população 

mundial que reside em cidades vivem na 

absoluta pobreza.  

 

 

 

 

• Desemprego 

 

• Concentração da pobreza 

 

• Trânsito caótico 

 

• Alta produção de lixo 

 

• Violência 

 

• Poluição do ar, dos rios e solos 

(fonte: UOL, ONU) 

Algumas consequências 



... deficit em Habitação 

26,4% da população brasileira 
mora 
em barracos 

Fonte: ONU (2010) 

Projeto  do artista JR, “Women are 
Heroes” Morro da Providência - RJ 

Deficit habitacional é 
de quase 7 milhões de moradias 
Fonte: Ministério das Cidades (2013) 



... deficit em Saneamento 
Belém - PA 

“Mais pessoas morrem hoje por causa da água poluída e contaminada do que por 
todas as formas de violência, inclusive as guerras" Fonte: ONU (2010) 

47,5% dos domicílios não tem 

acesso a rede de esgoto 

 

Cerca de 45% dos municípios 

não tem rede coletora de esgoto.  
 

Nas cidades com mais de 300 mil 

habitantes  57% das moradias não 

têm coleta de esgoto e desse total 

apenas 36% são tratados 

Fonte: Atlas de Saneamento 2011) 



... deficit em Mobilidade 

Fonte: ONU (2010) 

Demanda por transporte 

público cai 30% no país 

Gazeta de Maringá (08/06/2011) 



20% das ruas não possui 
pavimentação 

 
 46% das casas no país não têm 

calçadas no entorno e, quando têm, 
falta acessibilidade 

  
4,7% apresenta rampas nas calçadas.  

 
 A acessibilidade piora à medida que 

diminui o tamanho do município, não 

passando de 2,7% em cidades com 

até 100 mil habitantes. 

Pesquisa Características Urbanísticas do Entorno dos Domicílios, feita com base 
no Censo 2010, IBGE 2012  

No Brasil cerca de 40% dos 
deslocamentos são realizados a 

pé, mas... 

 

“A Mobilidade é o novo Apartheid” 
Jan Ghel urbanista dinamarquês. 

http://www.mobilize.org.br/midias/pesquisas/brasil---caracteristicas-urbanisticas---ibge-2010.pdf


Mas o que a ABCP 
tem a ver com isso? 



Quem somos 

. . . há 80 anos a ABCP foi fundada — hoje 
presente em 12 capitais brasileiras — é mantida 
pela indústria brasileira de cimento, com o 
propósito de promover o desenvolvimento da 
construção civil. 



Fortalecimento 
dos produtores 

Capacitação 
 da mão de obra 

Mobilização social  e 
legislação 

Planejamento urbano 

Do produto à política pública 



Iniciativas 
Inspiradoras 

Ferramentas 

Capacitações 
Banco de 
Projetos 

Ciclo de 
Palestras 

Concurso para 
estudantes 

Como alcançar os Municípios 
 

plataforma 

conteúdos 
conexões 

interlocução 















Agentes comunitários / Calceteiros 
São José dos Campos/SP 

Cursos para os técnicos das 33 

subprefeituras São Paulo / SP 

Treinamento de Mutirão 
São Paulo / SP 





 
 
 
 
 

espaços públicos 
diagnóstico e metodologia de projeto 

vol 1 
 

 
 



passo a passo 
 

 para a elaboração de projetos de espaços públicos 



fluxograma 

programa soluções para cidades  projeto de espaços públicos 



ANÁLISE DO ENTORNO 
ANÁLISE DA ÁREA OU 

TERRENO 
PROCESSO 

PARTICIPATIVO 

pontos focais 

fluxos e deslocamentos 

apropriações do espaço 

problemas urbanos 

estruturas existentes 

fluxos e deslocamentos 

apropriações do espaço 

topografia 

vegetação 

drenagem 

sondagem do solo 

entrevistas   

oficinas participativas 

audiências públicas 

canais de comunicação 

INÍCIO DO PROJETO 

programa soluções para cidades  projeto de espaços públicos 
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DEFINIÇÃO DO PROGRAMA 

edificações de apoio 

equipamentos 

atividades 

SETORIZAÇÃO DE ATIVIDADES 

áreas de jardim áreas de piso 

lazer contemplativo 
lazer ativo  
circulação 
acessos 

estacionamento 

delimitação de canteiros 
plano de massas 

programa soluções para cidades  projeto de espaços públicos 

flu
xo
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PROJETANDO OS ESPAÇOS 

remodelação topográfica 

localização do mobiliário 

paginação de pisos 

drenagem na paisagem 

PROJETOS 
COMPLEMENTARES 

paisagismo 

estrutura 

drenagem 

terraplenagem 

sinalização e comunicação visual 

iluminação 

mobiliário 

DETALHAMENTOS 

mobiliário específico 

escadas e rampas 

canteiros 

pisos 

corrimãos 
IDENTIFICAÇÃO DA CADEIA 

PRODUTIVA 

PLANILHA 
ORÇAMENTÁRIA 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 DE OBRA 

DIRETRIZES PÓS 
OCUPAÇÃO 

PREÇOS 
COMPOSTOS 

escolha e dimensionamento das espécies 

muros de arrimo e contenção – escadas - edificações 

cortes e aterros 

vias – ambientes – iluminação direcionada 

superficial- subterrânea - infraestrutura verde 

Pedestre - ciclista – automóveis – turística e cultural 

FIM DO PROJETO 

programa soluções para cidades  projeto de espaços públicos 

flu
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Banco de boas práticas 



Ex 1. Parque Cantinho do Céu . SP 



Ex. 2 Reurbanização da Rua Oscar Freire 



projetos específicos complementares: comunicação visual 
Projeto de sinalização e comunicação visual para o Parque da Pampulha, Belo Horizonte. Projeto: Mariana Hardy e Fernando Maculan 

Ex 3. Academia Cora Garrido 
no baixio do viaduto do café 



Espaços Públicos 
Diagnóstico e metodologia de projeto  

vol II: pequenas localidades à cidades médias 



   acebook 

Espaços Públicos: Plataforma Colaborativa 

@espacospublicos 

 



Quais serão os temas apresentados? 

Aqueles que são especialmente importantes para cidades 

interioranas: 

 

 a maior mistura entre caraterísticas rurais e urbanas,  

 uma parcela grande de idosos e crianças 

 a importância da bicicleta e da caminhada 

 a calçada como lugar de se sentar e observar 

 ruas com uso misto entre o caminhar, o brincar e o automóvel 

 a praça como lugar social, do encontro e da permanência 

 



Até quando colaborar? 
A construção colaborativa estará aberta até o dia 1º de Outubro de 2017.  

 

Quem pode colaborar? 
Qualquer pessoa que more, trabalhe, estude ou que tenha um olhar para pequenas 

localidades ou cidades de até 550 mil habitantes.  

 

Como minha contribuição será inserida na 
publicação?  

A contribuição terá seus créditos citados e seu nome reconhecido como colaborador 
do projeto. 



2010 2011 2012 

Espaço Público Mobilidade Urbana Habitação Social 



2010 

2011 

2012 





www.solucoesparacidades.org.br 



Iniciativas 
Inspiradoras 

Ferramentas 

Capacitações 
Banco de 
Projetos 

Ciclo de 
Palestras 

Concurso para 
estudantes 

Como alcançar os Municípios 
 

plataforma 

conteúdos 
conexões 

interlocução canais 

FIRJAN 

ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS 

SECRETARIAS DE ESTADO 

CIDADES PÓLO 

330 municípios 



OBRIGADA! 
 

erika.mota@abcp.org.br 
 

www.solucoesparacidades.org.br 
 

mailto:erika.mota@abcp.org.br

