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Denise Helena Silva Duarte

R ES UMEN 

A pesar de las críticas, la ciudad moderna fue una solución  

a los problemas de finales del siglo XIX y gran parte del siglo XX, 

pero hoy se presentan otras circunstancias. Estamos nuevamente  

en un punto de inflexión y esta vez enfrentados a la escasez  

de recursos, cambio climático, entre otros problemas. En este 

contexto, dos fuerzas importantes que están conformando nuestras 

ciudades son: el crecimiento de la población y el aumento de las 

tasas de urbanización. Por diversas razones, una de las necesidades 

actuales de las aglomeraciones urbanas es una mayor densidad  

de ocupación, priorizando la ciudad existente, lo que ha provocado 

un gran debate.

La ocupación urbana de mayor densidad es inevitable.  

La urbanización y alta densidad de ocupación son irreversibles.  

El modo de vida más denso continuará desarrollándose  

y en un futuro será la norma.

A B S TR A CT

Though there is criticism, the modern city was a solution  

to the problems at the end of the 19th century and much of the 20th 

century, but today other circumstances arise. We are again  

at a turning point and this time faced with the scarcity of resources, 

change climate, among many other problems. In this context,  

two important forces that are shaping our cities, these are: 

the increase in the rates of urbanization and the growth of the 

population. For various reasons, one of the current needs of urban 

agglomerations is a higher density of occupation, giving priority  

to the existing city, which has caused a great debate.

Higher density urban occupation is inevitable. Urbanization and high 

density of occupation are irreversible. The more dense way  

of life will continue to develop and will be standard in the future. Universidad de São Paulo, Brasil

dhduarte@terra.com.br

palabras clave:   
calidad ambiental

Densidade e qualidade ambiental: 
o inevitável, o desejável e o 
possível 
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Introdução

A rápida urbanização ocorrida a partir de meados do 
século XX se confrontou com a escassez de terra em 
áreas urbanas e se tornou um tema recorrente nas 
políticas de planejamento urbano em todo o mundo 
(Rogers, 1997; Rogers, 2001; Girardet, 2004). 

Com o aumento da população mundial, particular-
mente a população urbana, cresce a cada dia o número 
de mega-cidades. Nas Américas e na Ásia, cidades com 
10 milhões de habitantes se tornaram comuns. No final 
do século vinte, 20 cidades já haviam ultrapassado essa 
marca. Vistas do alto são evidentes não só a expansão das 
cidades dos países em desenvolvimento, como a dispersão 
das cidades do mundo desenvolvido (Bosselmann, 2008). 

O último censo chinês apontou 1,339 bilhão de 
habitantes em 2011, o que indica um aumento de 
73,9 milhões sobre os dados do ano de 2000. A po-
pulação urbana chegou a 665,57 milhões, ou seja, 
49,68% do total, o que representa um aumento de 
13,46% com relação a 2000 (www.chinadaily.com.cn/
china/2011-04/28/content_12415449.htm Acesso em 
08/08/2011). Paralelamente, as cidades chinesas estão 
trocando a bicicleta pelo automóvel, numa proporção 
sem precedentes.

No Brasil, país de dimensões continentais, mesmo 
com o argumento de que apenas uma pequena parte do 
território é ocupada pelas cidades, elas são um ponto 
de alta concentração de demanda por recursos (energia, 
água, materiais de construção, alimentos e demais insu-
mos da vida urbana) e eliminação de rejeitos (resíduos 
sólidos, efluentes, poluição do ar, etc.). Nas cidades o 
metabolismo é muito mais intenso por unidade de área, 
exigindo um fluxo de energia concentrada, e isso exige 
novas estratégias de planejamento e gestão, que mini-
mizem o fluxo linear de entrada de insumos e saída de 
rejeitos, e que busquem um fluxo mais circular para esse 
funcionamento.

Dessa forma, duas forças importantes que estão 
moldando as nossas cidades hoje são: o crescimento da 
população e as taxas crescentes de urbanização. Essas 
duas forças têm relevância significativa para a susten-
tabilidade, pois com o crescimento das cidades há uma 
diminuição dos espaços naturais que contribuem para 

o equilíbrio da biosfera, um aumento nos gastos com 
infra-estrutura urbana, dos deslocamentos feitos por 
automóveis e, conseqüentemente, da poluição do ar das 
cidades (Roaf, 2010).

Esse crescimento muitas vezes está relacionado com 
o espalhamento da cidade em áreas monofuncionais e 
dependentes do transporte individual. Nesse modelo a 
dependência do automóvel predomina, pois boa parte 
da população usa o transporte privado individual para 
todas ou quase todas as atividades cotidianas, porque o 
transporte público é insuficiente, as conexões são ruins, 
faltam ciclovias e infra-estrutura necessária na cidade 
e nos edifícios para o uso da bicicleta e as pessoas são 
praticamente ‘obrigadas’ a ir de carro. As pessoas de-
sejam ter um carro e dependem dele pra tudo, pois as 
necessidades diárias só podem ser atendidas em dis-
tâncias e percursos que só podem ser feitos de maneira 
minimamente satisfatória de carro. 

Em São Paulo, cuja região metropolitana ultrapassa 
hoje 19 milhões de habitantes1 há vários anos que não 
perguntamos qual a distância de um ponto a outro, e 
sim, quanto tempo deve levar num determinado dia de 
semana em tal horário, com chuva ou sem chuva, por 
causa dos alagamentos. O funcionamento da cidade é 
baseado no transporte massivo por automóvel. Che-
gamos a um ponto em que ‘perto’ não significa uma 
distância caminhável, um percurso possível, seguro e, 
muito menos, agradável, para o pedestre. Próximo e 
acessível são coisas muito diferentes. É comum as pes-
soas gastarem 2 a 3 horas para se deslocar entre casa e 
trabalho, o que significa 4 a 6 horas por dia perdidas no 
trânsito, tempo esse que é roubado do trabalho produ-
tivo, do descanso, do lazer, etc. (Figuras 1 e 2).

Cerca de 800 novos carros entram por dia nas ruas 
de São Paulo, e a frota de veículos no estado tem au-
mentado quatro vezes mais rápido do que o número de 
habitantes. Entre 2002 e 2006, enquanto a população 
cresceu 6,2%, a frota se expandiu 26%. A frota de ve-
ículos de São Paulo fechou o mês de março de 2011 
com mais de 7 milhões de veículos; cerca de 1 carro 
para cada 2 pessoas. A maioria dos carros leva ape-
nas um passageiro e nos horários de pico, a velocidade 
média dos veículos é de 9,7 km/h, apenas um pouco 
mais rápido que os pedestres, que andam a 5 km/h. A 

1. Só o município 

ultrapassa 11 milhões  

de habitantes.
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cidade conta apenas com 13,5 km de ciclovia e cerca 
de 600 km lineares de calçadas necessitam de reformas 
(www.akatu.org.br/ Acesso em 08/08/2011).

Nesse contexto, cria-se a necessidade do uso do carro 
para distâncias perfeitamente caminháveis se houvesse 
um percurso viável. Muitas vezes um simples desloca-
mento a pé implica em caminhar por uma calçada em 
péssimo estado, ao longo de um muro interminável, 
que cerca a maioria dos edifícios, e sem encontrar um 
acesso público que se possa utilizar para atravessar uma 
quadra. Isso muda a sensação de tempo em cada cidade; 
percorrer 1 km em São Paulo pode ser completamente 
diferente de se percorrer a mesma distância em outro 
lugar mais amigável para o pedestre (Figura 3). 

Em muitos pontos da cidade o acesso para pedestres 
simplesmente não existe, por exemplo, nas novas pon-
tes estaiadas sobre os rios Pinheiros e Tietê, nas quais o 
acesso de pedestres e bicicletas é proibido! Bicicletas na 
ponte só em grandes eventos esportivos. Essas pontes 
são cartões postais da cidade aonde ninguém chega a pé 
ou de bicicleta, e os ônibus também não circulam; só se 
atravessa de carro. 

Em algumas cidades americanas, quando se tenta 
caminhar como um simples turista, até o policiamento 
pára o pedestre para perguntar se está tudo bem e o que 
ele está fazendo ali, a pé! Como se fosse uma situação 
absurda, inadmissível, alguém circular de outra forma 
que não seja de carro naquele lugar.

Em São Paulo, mesmo para os mais corajosos ou 
para os que não têm alternativas, há poucos quilôme-
tros de ciclovias para a escala da cidade, e as mortes 
de ciclistas são freqüentes, por atropelamentos por car-
ros e ônibus. Ao mesmo tempo, há uma demanda por 
espaços seguros para o ciclismo, que fica evidente nas 
ciclofaixas demarcadas que funcionam apenas aos do-
mingos e, assim mesmo, em horários pré-determinados 
e em poucas regiões da cidade.

Além da mobilidade, são muitas as consequências 
da escala e do desenho da cidade para uma maior sus-
tentabilidade. As dimensões das ruas, das quadras, as 
distâncias entre os pontos para as diferentes ativida-
des cotidianas determinam o tempo de percurso e as 
formas de deslocamento, se a pessoa vai caminhando, 
se há transporte público com boas conexões, se pega 

Figura 1. Vista aérea da cidade de São Paulo.

Figura 2. Favela de Paraisópolis no bairro do Morumbi, em São Paulo.

Figura 3. Vista da Marginal do Rio Pinheiros, sudoeste de São Paulo, 

região que hoje concentra boa parte dos novos empreendimentos  

em edifícios de escritórios, shopping centers e edifícios residenciais  

de alto padrão.
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trânsito, ou se só chega de carro. Pensando dessa forma, 
isso influencia o uso de energia para o transporte, o uso 
de recursos não renováveis, assim como a saúde huma-
na (Bosselmann, 2008).

Ao mesmo tempo, áreas monofuncionais nos arredo-
res da cidade parecem sem identidade. Multiplicam-se 
os empreendimentos com nomes ridículos, remetendo 
à vida no campo, de casas ou apartamentos em condo-
mínio fechado. Nos empreendimentos de alto padrão, 
a área ocupada pelas muitas vagas de garagem é quase 
igual à área da unidade habitacional, já que cada pessoa 
precisa de um carro (ou dois, por conta das restrições 
do rodízio de automóveis em São Paulo) para se des-
locar. São comuns os apartamentos de alto padrão com 
500m2 ou mais, e com 6, 7, 8 vagas na garagem, e há 
os de cobertura com mais de 2000m2 de área privativa 
e 12 vagas na garagem! E não são vagas para alugar, 
como me perguntam alguns alunos de intercâmbio in-
ternacional que vêm à FAUUSP. 

Isso sem contar os muitos edifícios anunciados na 
mídia como de ‘estilo neoclássico’, com nomes franceses, 
totalmente extemporâneos, que um grande arquiteto 
brasileiro chama apropriadamente de ‘neo-nada’, e a 
minha filha de dois anos identifica claramente como 
sendo a ‘casa da princesa’! Sem comentários.

Edifícios de escritórios também são orientados para 
o automóvel e para os estacionamentos, e não para a 
cidade, para as calçadas e para os pedestres, causando 
impactos negativos no trânsito já tão caótico, princi-
palmente quando construídos em áreas afastadas do 
metrô. O alargamento das vias não resolve o problema 
e, em pouco tempo elas se tornam tão ou mais con-
gestionadas do que antes, com o aumento do número 
de automóveis. Novos edifícios de escritórios de grande 
porte estão sendo planejados com sete subsolos para 
comportar estacionamentos de acordo com a legislação 
local, mesmo nas avenidas mais bem servidas da cida-
de com metrô e ônibus. Já há alguns anos são muito 
comuns os chamados ‘engarrafamentos de garagem’, 
no qual as pessoas ficam retidas dentro dos carros nas 
garagens dos edifícios comerciais no horário de pico 
porque as ruas estão completamente travadas pelo ex-
cesso de veículos. O custo do estacionamento muitas 
vezes não é considerado, como se o carro evaporasse 

ao final das viagens. Para o carro, o estacionamento é o 
destino, e o carro ocupa muito mais espaço do que uma 
pessoa andando. Não se pesa adequadamente a parcela 
do solo urbano consumida pelos carros. “Parking requi-
rements in zoning ordinances are an understudied link 
between the automobile and urban form. (...)Whe-
re density is low parking is land intensive, and where 
density is high it is capital intensive, making its cost 
substantial in both places. Most of all, the mandated 
provision of parking tacitly subsidizes automobile ow-
nership.” (Manville; Shoup, 2005).

A proposição do adensamento, prós e contras

Dessa forma, uma das necessidades atuais das aglome-
rações urbanas é uma maior densidade de ocupação 
(NG, 2010). Há hoje um grande debate em torno da 
alta densidade urbana. Para alguns autores ela é o ca-
minho para o crescimento das cidades. Penso que o 
adensamento das cidades é absolutamente necessário, 
um caminho sem volta. O espalhamento não deu bons 
resultados, em muitas cidades no mundo. São Paulo é 
assim e vivemos uma situação de caos diário. Se a Chi-
na, com os seus atuais 1,3 bilhão de habitantes seguisse 
os mesmos moldes, o cenário seria catastrófico, inviável, 
inimaginável.

Precisamos pensar um novo modelo de cidade, as-
sim como os arquitetos e planejadores dos séculos XIX 
e XX também o fizeram. Por mais que haja críticas, a 
cidade modernista foi uma solução para os problemas 
do final do século XIX, e boa parte do século XX. Hoje 
as demandas são outras. Estamos de novo em um pon-
to de inflexão, e desta vez enfrentando a iminência de 
escassez de recursos, de mudança de matriz energética, 
de mudanças climáticas, etc. Além de envolver muitas 
outras questões sociais e econômicas, a cidade também 
é um ecossistema, e o fator humano introduziu um grau 
de complexidade para o qual a natureza também não 
tem experiência.2,3

Com o programa habitacional ‘Minha Casa, Minha 
Vida’ em curso no país, se o governo federal liberar re-
cursos, vai se construir uma Belo Horizonte por ano 
no Brasil.4 E vamos construir como? Com qual padrão 

2. Informação verbal. 

Dra. Eleonora Sad 

de Assis, UFMG/

Brasil, em palestra 

proferida na FAUUSP 

em 06/10/2010, na 

disciplina de pós-

graduação Conforto 

Ambiental Urbano.

3.
 
Vivemos a primeira 

confrontação do planeta 

com um limite global 

com a constatação 

do buraco na camada 

de ozônio no final do 

século XX (limites locais 

já vêm sendo superados 

há muito mais tempo). 

Agora vivemos com 

frequência cada vez 

maior eventos climáticos 

antes desconhecidos, 

talvez inéditos, em 

várias partes do mundo, 

verdadeiras catástrofes 

climáticas, inclusive no 

Brasil.

4. Informação verbal. 

Prof. Dra. Eleonora 

Sad de Assis, UFMG/

Brasil, em palestra 

proferida na FAUUSP 

em 06/10/2010, na 

disciplina de pós-

graduação Conforto 

Ambiental Urbano. 

Belo Horizonte, capital 

do Estado de Minas 

Gerais, atualmente com 

cerca de 2,5 milhões de 

habitantes.
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de ocupação urbana? Na maioria dos municípios bra-
sileiros, se mantidos os padrões atuais, isso significa 
construir residências unifamiliares, principalmente, em 
áreas distantes, aumentando cada vez mais a dispersão 
das cidades e suas conseqüências já tão conhecidas e, 
mais do que isso, vivenciadas nas cidades brasileiras.

O mesmo acontece no caso norte-americano, muito 
marcado pela dispersão das cidades e pelos subúrbios 
residenciais de baixa densidade:

This type of neighborhood will not serve us well in the future. 
We simply cannot afford to use the land and resources requi-
red to house our growing population at such a low density 
(…) “we´ll need to build about 60 million new units to house 
the population – that´s more than half of the housing stock 
on the ground now. (…) we can choose between two basic 
approaches to land development – spreading out or growing 
in and up (Campoli; MacLean, 2007).

Neste ponto é preciso que se esclareçam os di-
ferentes entendimentos de diversos autores sobre o 
adensamento, aqui muito grosseiramente classificados 
em três referências distintas: a visão norte-americana 
a partir do movimento chamado Novo Urbanismo, a 
realidade asiática, de cidades verticais frente ao cresci-
mento populacional urbano sem precedentes e escassez 
de áreas passíveis de ocupação, e a realidade européia, 
de cidades compactas já bastante consolidadas.

Nas cidades brasileiras, e mais especificamente na 
cidade de São Paulo, o que se propõe aqui é aumentar a 
densidade de ocupação com usos mistos em áreas com 
alta densidade de empregos e infra-estrutura instalada, 
passível de atualização quando necessário; em edifícios 
desocupados e lotes subutilizados, tratando com total 
prioridade a cidade existente, em lugar do espalhamen-
to de áreas monofuncionais nos arredores. 

Dessa forma, a referência não é o Novo Urbanismo 
(Duany, 2000) norte-americano; os empreendimen-
tos construídos nesse modelo continuam sendo nos 
subúrbios, só que um pouco mais densos do que os 
habituais, em sua maioria em condomínios fechados, 
mantendo a monotonia de edifícios homogêneos regu-
lados por códigos de conduta pós-ocupação e com um 
conservadorismo estético sem sentido no século XXI. 

A referência ao Show de Trummann, filmado em Se-
aside, Florida, considerada a primeira cidade do Novo 
Urbanismo, é inevitável. Apesar do discurso, a prática 
ignora a cidade existente, as densidades demográficas 
previstas são baixas, muitas vezes insuficientes para su-
portar o uso misto e o transporte público, e são comuns 
os empreendimentos com administração privada, em 
lugar da administração pública, como no Celebration, 
administrado por uma subsidiária da The Walt Disney 
Company, modelo de administração que também co-
meça a surgir no Brasil.

A referência não é também o padrão de ocupação 
asiático, que explodiu sem considerar diversos fato-
res de qualidade ambiental e que agora estão sendo 
obrigados a rever, impulsionados também pelas conse-
quências na saúde das pessoas, como a grave síndrome 
respiratória (Severe Acute Respiratory Syndrome - SARS) 
que se espalhou por vários países a partir de Hong 
Kong, em 2003. E neste caso, a crítica não é à verti-
calidade, de forma alguma. A verticalidade, quando 
agregada a um bom sistema de transporte público, ao 
correto tratamento do embasamento dos edifícios nos 
primeiros pavimentos, à minimização de impactos ne-
gativos tais como sombreamento nas áreas abertas e 
aceleração indesejável dos ventos, tem se provado uma 
solução ambientalmente correta para diferentes con-
textos (Gonçalves, Umakoshi, 2010). Pelos estudos de 
Cheng (2010a) a altura dos edifícios, de forma isola-
da, não representa influência significativa na percepção 
das pessoas sobre a densidade. O mesmo edifício pode 
ser considerado pelas pessoas como muito alto ou não, 
dependendo de como ele é percebido no nível da rua, 
e isso é uma questão de desenho urbano e projeto de 
edifícios. Além disso, a alta densidade não está ligada 
necessariamente à verticalidade, mas pode também ser 
alcançada com arranjos de edifícios de média altura, va-
riando de 5 a 12 pavimentos, por exemplo.

E, na maioria das vezes, as cidades brasileiras 
também não se encaixam nos modelos das cidades 
compactas européias, por diferenças de escala, muitas 
vezes. Porém, algumas referências de grandes cida-
des como Londres, Frankfurt, Roterdã, tais como o 
planejamento a longo prazo para o projeto de novos 
edifícios de grande porte vinculados às principais 
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redes de transporte público (com muito menos vagas 
na garagem do que se pode imaginar), poderiam per-
feitamente ser colocadas na pauta de discussões locais. 
Roterdã e Frankfurt têm um planejamento cuidadoso 
de longo prazo para adensar a cidade com a inserção 
de edifícios altos em áreas pré-determinadas, buscan-
do o agrupamento desses edifícios em clusters sobre 
os principais pontos de transporte. Em Londres, o 
adensamento da City acontece há muito tempo, se-
guindo os mesmos princípios, e novos edifícios de 
escritórios tais como a London Bridge Tower, prevê 
15 vagas na garagem, mais para atender veículos de 
emergência; a Heron Tower prevê 10 vagas para au-
tomóveis e 51 para bicicletas; o122 Leadenhall Street 
prevê 22 vagas para automóveis e 339 para bicicletas; o 
22-24 Bishopsgate Tower prevê 6 vagas para deficien-
tes, 9 vagas para serviços e 580 vagas para bicicleta. 
Comparados com os edifícios de escritórios no Brasil, 
parece que vivemos em outro planeta. Em São Paulo, 
o Rochaverá Corporate Towers tem 3446 vagas, o El-
dorado Business Tower tem 1805; no Rio de Janeiro, 
o Ventura Corporate Towers tem 1600 (informação 
verbal, Arq. Doutoranda Erica Mitie Umakoshi/LA-
BAUT, em setembro de 2010).

Não penso que é possível imaginar uma São Paulo 
compacta nos moldes europeus, mas é possível pensar 
uma São Paulo adensada, policêntrica, conectada por 
bons serviços de transporte público, com usos mistos 
em lugar das muitas áreas monofuncionais existentes 
hoje na cidade, e, principalmente, onde o imenso esto-
que construído desocupado das áreas centrais possa ser 
reabilitado e ocupado principalmente pelo uso habita-
cional, contemplando unidades de diversos tamanhos, 
para comportar diferentes arranjos familiares. 

As áreas centrais da cidade de São Paulo apresen-
tam alta densidade de emprego, mas o centro fica vazio 
fora dos horários de trabalho, porque muito pouca gente 
vive lá. A alta densidade construída não significa ne-
cessariamente alta densidade de ocupação; a cidade de 
São Paulo ilustra isso. A densidade de empregos na área 
central beira 700 empregos/ha, e o centro sustenta du-
rante o dia população superior a 1000 hab/ha (Devecchi, 
2010). O distrito da Bela Vista, o mais denso da cidade, 
tem apenas 243 hab/ha; a densidade demográfica média 
para a cidade de São Paulo é de 69 hab/ha (Sepe, Go-
mes, 2008).5 Ao se comparar esses dados percebe-se que 
há um descompasso a ser resolvido (Figuras 4 e 5).

A baixa densidade habitacional no centro de São 
Paulo também é observada quando se compara dados 
obtidos em setores das cidades de Madrid e de Bue-
nos Aires, onde as densidades líquidas podem chegar a 
3.000 hab/ha (Mascaró, 1989). Frente a esses números, 
a cidade de São Paulo, mesmo em seu bairro mais den-
so, apresenta baixíssima densidade habitacional.

O arquiteto e urbanista Candido Malta Campos Fi-
lho, em depoimento a Mianna (2010), acredita que no 
centro consolidado de São Paulo, tendo como base a 
capacidade instalada do sistema de transporte, há uma 
capacidade de suporte para uma densidade habitacional 
de 2400 habitantes/ha, podendo aumentar no futuro. 

Difícil explicar contra-sensos como esse diante das 
inúmeras vantagens das aglomerações urbanas; o dis-
curso anti-cidade já está superado há muito tempo. 
Desde a conferência Habitat, em Istambul, há mais de 
15 anos, a cidade deixou de ser vista como problema, 
e sim, como solução. Quanto mais o país se urbaniza, 
melhores os seus indicadores de qualidade, e mais ele 
tem meios para resolver os seus problemas.6

Figura 4. Vista do centro de São Paulo a partir do Edifício Itália. Figura 5. Vista dos distritos Bela Vista e Consolação, na área central, a partir do 

Edifício Itália, em direção à Avenida Paulista, em São Paulo.

5. Bela Vista é o distrito 

que tem a maior 

densidade populacional 

da cidade, com 243,04 

hab/ha, República com 

207,47 hab/ha, Santa 

Cecília com 182,51 

hab/ha e Consolação 

com 147,36 hab/ha 

e a Sé, com apenas 

95,76habitantes/

ha (o 51º distrito 

em densidade de 

habitantes na cidade). 

Particularmente na Barra 

Funda, os valores de 

densidade populacional 

são extremamente 

baixos, de 23,15 hab/ha, 

sendo o quarto distrito 

menos denso da cidade 

(SEPE, Gomes, 2008).

6. Informação verbal. 

Prof. Dr. Alex Abiko, 

POLI/USP, em palestra 

proferida no evento 

Sustainable Building 

2010, em São Paulo.
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Da mesma forma, penso que o temor em relação à 
maior densidade de ocupação precisa ser superado e re-
solvido com novas propostas, pois a dispersão não pode 
persistir. O adensamento traz vantagens e os impactos 
negativos decorrentes disso podem ser minimizados, 
desde que haja infra-estrutura adequada e excelência 
no desenho urbano e dos edifícios. 

Para tanto, paralelamente ao aumento de densida-
de de ocupação, há a necessidade de adoção de saltos 
tecnológicos em diversas áreas. Algumas dessas tec-
nologias já estão em operação em muitas cidades, tais 
como novas redes de infra-estrutura urbana que con-
templem: sistemas distritais para reuso de água, para 
geração e aproveitamento de energia, para tratamento 
de esgoto, todas elas já consolidadas em muitas cidades 
européias e asiáticas. Precisamos abrir os horizontes 
para inovações tais como a coleta de lixo a vácuo, por 
exemplo, que é realidade em Barcelona e em outras ci-
dades européias; e não permanecer no eterno discurso 
das políticas de cooperativas de catadores de material 
reciclável e na coleta de lixo porta a porta com ca-
minhões, que fazem percursos absurdos, envolvendo 
estações de transbordo, para chegar aos aterros sanitá-
rios fora da cidade, já que os existentes estão saturados 
e foram desativados.

Outro fator indispensável é a revisão das legislações 
municipais, muito mais calcadas em proibições que 
inviabilizam soluções mais arrojadas para as nossas ci-
dades. E esse não é um problema somente do Brasil. 

The planning regulations in use in the UK today, for ins-
tance, are largely prescriptive rules developed decades ago. 
In view of the changed urban context, the advance in tech-
nology, and the raised expectation of people, many of these 
rules are not applicable to the current context anymore and 
worse still, they sometimes limit the possibilities for good and 
innovative designs. (Cheng, 2010a:165)

É essencial articular densidade habitacional e de 
empregos, com um sistema de transporte público, ofer-
ta de serviços e amenidades que viabilizem caminhar 
ou pedalar dentro de distâncias viáveis em percursos 
seguros. Algumas regiões são densas em população 
nos seus locais de trabalho, mas não em unidades 

habitacionais, o que se reflete no esvaziamento de áreas 
privilegiadas, dotadas de infra-estrutura, por quase 2/3 
do tempo, fora dos horários de trabalho.

Alta densidade faz sentido nas cidades existentes em 
áreas onde infra-estrutura e serviços são bem atendidos 
e podem ser aprimorados, para comportar um aumen-
to populacional com serviço de melhor qualidade. A 
densidade não faz sentido em locais remotos, afastados 
das cidades, onde os investimentos em infra-estrutura 
teriam que ser providos, e muito menos em áreas de 
risco ou em locais que devem ser protegidos.7

Questões a serem resolvidas

São evidentes as correlações entre densidade de pesso-
as e consumo de energia para o transporte individual 
(Cusp, 1995). Cidades densas bem planejadas impli-
cam em um aumento de sua eficiência energética, com 
um menor consumo de recursos, menor nível de polui-
ção (Rogers, 1997; Rogers, 1999; Girardet, 2004).

Porém, o adensamento não é o critério único para 
definir qualidade urbana. A densidade, sozinha, não é 
suficiente, a menos que esteja ligada a outras questões 
importantes do desenho urbano, como por exemplo, o 
uso misto do solo e dos edifícios e a mobilidade. Sem 
melhoria de mobilidade, a alta densidade, em princípio, 
acarretaria mais trânsito na área, consequentemente, 
mais poluição, mas, por outro lado, uma boa infra-
-estrutura de transporte público, com conexões para 
ciclistas e pedestres, estimula muita gente a trocar o 
carro por outros meios. Densidade não faz sentido sem 
conveniência, e é inviável sem amenidades, ou com um 
arranjo que não viabilize percursos a pé ou de bicicleta. 
Uma das questões que se coloca é: será que estamos 
correndo o risco de simplificar um complexo e contí-
nuo fenômeno, procurando encontrar um padrão ideal 
de uso do solo ou uma densidade ótima para as cida-
des? (Heng; Malone-Lee, 2010).

Muitos dos argumentos são questões do planeja-
mento. O planejamento para alta densidade requer uma 
série de revisões, que busquem minimizar impactos ne-
gativos da alta densidade, incluindo a percepção das 
pessoas, e potencializar seus benefícios. Áreas adensadas 

7. “Density is defined 

as compact, highly 

accessible concentration 

of people at home and at 

work. A primary reason 

for density is to make 

transit service feasible, 

neighborhoods walkable, 

and convenient 

neighborhood services 

supportable. Density 

supports sustainability 

by reducing the land 

needed for population 

growth in expanding 

suburbs (Kriken, 

2010, p.244). “Density 

is appropriate in 

built-up areas where 

infrastructure and 

services are already in 

place to serve a growing 

population (…) Density 

neither belongs in 

remote locations, where 

a substantial investment 

in new roads, sewer, 

water, and electric 

lines is required, nor on 

natural resource land or 

fragile soils.”  

(Campoli, p.15).
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implicam na otimização de infra-estrutura urbana, na 
diversidade de usos e na redução do tempo dos des-
locamentos. Congestionamentos acontecem quando 
as pessoas têm que dirigir por longas distâncias entre 
residência e trabalho, principalmente.

Quando se defende a maior densidade para otimi-
zação de infra-estrutura urbana, a maior compacidade 
da ocupação tem implicação direta na área a ser coberta 
pelos serviços urbanos (abastecimento de água, cole-
ta e tratamento de esgoto, transporte, etc.) e também 
fica clara a necessidade de mudança de paradigma em 
sistemas obsoletos como, por exemplo, com inovações 
na coleta de resíduos sólidos ou a implementação de 
sistemas distritais de tratamento de esgoto e geração 
de energia. A diversidade de usos contribui para a vita-
lidade urbana, levando à ocupação da cidade ao longo 
de todo o dia, tornando-a mais segura, conceito esse 
já tão assimilado e tido como consenso por arquite-
tos, planejadores, sociólogos, etc., a partir das idéias de 
Jacobs (2000) desde os anos 1960. Por fim, a redução 
do tempo dos deslocamentos vem como conseqüência 
da diversidade de usos e a densidade tem como uma 
das suas conseqüências, a possibilidade de aumentar 
o número de deslocamentos a pé, de bicicleta ou de 
transporte público, ao invés do transporte individual.

Uma vez entendidos os prós, os contras também 
não são sem fundamento. Maus projetos são frustran-
tes, mas também não se sustenta a oposição a todo e 
qualquer aumento na densidade. Áreas residenciais 
monofuncionais, com uma única tipologia em um lote 
padrão, com a mesma implantação, provocam a sen-
sação de que há muitos edifícios, independente dos 
números propriamente ditos, e a densidade é percebi-
da pelas pessoas como maior do que ela realmente é. 
Superlotação e monotonia, por exemplo, são consequ-
ências da falta de planejamento e de desenho urbano, e 
não um resultado inevitável da densidade. Um desenho 
pobre evoca uma imagem de repetição, sem amenida-
des, sem áreas verdes de uso comum, etc. E boa parte 
dessa resistência é cultural: “Despite all the advantages 
of building closer, resistance to density is widespread, 
to say the least. (…) psychologically, we’re a nation of 
single-family homeowners (…) “Many people view 
density as a threat, believing that it leads to sinking 

property values, rising crime, and traffic congestion.” 
(Campoli; MacLean, 2007, p.11).8 Para outros, inclu-
sive europeus, a resistência é claramente voltada para 
edifícios altos residenciais, ainda que as pessoas aceitem 
perfeitamente bem arranjos densos de média altura, tão 
característicos das cidades européias, e edifícios altos 
para outros usos.

Os impactos negativos da alta densidade podem 
incluir congestionamentos, ruído, poluição, percepção 
negativa por parte da população e falta de privacida-
de, que pode ocasionar conflitos sociais devido à maior 
proximidade entre as pessoas. Uma das situações em 
que a alta densidade não se torna viável é quando a in-
fra-estrutura urbana não é capaz de suportar a grande 
concentração de pessoas, trazendo congestionamento 
em redes de telecomunicações e nos sistemas de trans-
porte (Cheng, 2010a). 

Uma vez entendida a necessidade e a premência 
do adensamento urbano, a discussão muda de deve-
mos adensar? para como devemos adensar? A questão 
que se coloca agora é: como compatibilizar adensa-
mento e qualidade ambiental. Adensar quanto? Com 
qual arranjo? Sob quais condições? Com qual padrão 
de ocupação das quadras? Torres? Lâminas? Ocupação 
perimetral? Há uma relação entre densidade e morfo-
logia urbana que precisa ser explorada com critérios de 
desempenho ambiental qualitativos e quantitativos que 
possam subsidiar políticas públicas, decisões de proje-
to urbano e de projeto de edifícios. Da mesma forma, 
a aceitação das pessoas aos arranjos de alta densidade 
depende da percepção que elas têm sobre os espaços 
propostos, daí a importância de um bom planejamento 
e da excelência no desenho urbano e no desenho dos 
edifícios na aceitação da densidade. “What type of pat-
tern will and should dense growth take? What will it 
look like? Depending on the pattern it fits within and 
the form it takes, density can be a blessing or a curse” 
(Campoli; MacLean, 2007:14). 

A definição de uma densidade viável para cada loca-
lidade e as estratégias para se alcançar esses resultados 
variam bastante. Estudos recentes demonstram que é pos-
sível aumentar o adensamento minimizando a percepção 
que as pessoas têm da densidade, por meio do desenho 
urbano e do projeto dos edifícios. Isso porque a nossa 

8. Ver também que 

espalhamento e 

densidade não são 

necessariamente 

opostos. Eidlin (2010), 

em What density 

doens´t tell us about 

sprawl apresenta Nova 

Iorque e Los Angeles 

de forma inusitada ao 

se observar algumas 

métricas utilizadas 

para quantificar a 

densidade; “no measure 

of density, no matter 

how comprehensive, 

can capture every 

dimension of sprawl”. 

Em 2000, os subúrbios 

de Los Angeles eram 

82% mais densos do 

que a área central, em 

contraste com Nova 

Iorque, cujos subúrbios 

apresentam apenas 

12% da densidade da 

área central (Campoli; 

MacLean, 2007)
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percepção não corresponde exatamente à densidade física, 
expressa geralmente por taxa de ocupação e coeficiente de 
aproveitamento em muitas legislações municipais. 

Há, portanto, uma necessidade de se expandir o en-
tendimento do termo alta densidade. Do ponto de vista 
da percepção humana, o que mais importa não é a den-
sidade física per se, mas as interações entre as pessoas e 
as condições ambientais resultantes dessas aglomerações. 
Fatores qualitativos, e não necessariamente números, 
determinam como percebemos a maior ou menor densi-
dade. Para a densidade percebida, importa, por exemplo, 
o tratamento dos térreos dos edifícios, o embasamento 
dos edifícios altos, ou seja, muitas vezes é uma ques-
tão de lay-out das quadras e dos edifícios. Percepção e 
identidade de espaços abertos em cidades densas são 
particularmente importantes em prover aos habitantes 
uma sensação de acolhimento. A falta de espaços públi-
cos é que muitas vezes causa a sensação de superlotação. 
Por outro lado, a presença de amenidades faz com que os 
espaços abertos sejam percebidos como ‘outdoor rooms’.

Diferentes abordagens do significado de alta densi-
dade vão de simples medidas quantitativas à complexa 
noção de percepção humana. Para Cheng (2010), o sig-
nificado de alta densidade é uma questão de percepção, 
que apresenta diferentes significados dependendo do 
país e da cultura em que ela está inserida. No Reino 
Unido ocupação de alta densidade é considerada quan-
do se tem mais de 60 unidades habitacionais/ha; nos 
Estados Unidos, quando se tem mais de 110 unida-
des habitacionais/ha e, em Israel, mais de 290 unidades 
habitacionais/ha. E para a percepção humana, não é a 
densidade física, mas a percepção dela é que importa; 
“it seems possible to increase the physical density of 
development whilst limiting the perception of density”. 
Segundo a autora, o estudo realizado em Hong Kong 
sugere que a densidade física, dada, por exemplo, pelo 
coeficiente de aproveitamento, tem pouca influência 
na percepção das pessoas sobre a alta densidade; ou-
tros parâmetros de projeto urbano têm um papel muito 
mais importante. Dentre outros, o fator de visão de 
céu tem se apresentado como mais representativo da 
percepção humana de conforto e, mais ainda, arranjos 
urbanos com a mesma quantidade de espaço aberto vi-
sível podem resultar em diferentes fatores de visão de 

céu, dependendo da configuração e do arranjo entre os 
edifícios (Cheng, 2010).

Diversos estudos demonstram que arranjos de edi-
fícios mais altos e com menores taxas de ocupação são 
percebidos como de menor densidade quando com-
parados a arranjos com menor altura e maior taxa de 
ocupação. Estudos exploratórios também sugerem que 
arranjos irregulares verticalmente e horizontalmen-
te e de edifícios são mais favoráveis do que edifícios 
de mesma altura uniformemente distribuídos, com 
possibilidades de aumento da densidade e, ao mesmo 
tempo, mantendo e até aumentando o fator de visão 
de céu. E com relação à Iluminação e ventilação, já foi 
demonstrado que diferenças de altura entre os edifí-
cios com orientações adequadas podem melhorar a 
disponibilidade de luz entre 20 e 30%, e de ventilação 
entre 30-40%, quando comparados a arranjos mais re-
gulares (NG, 2004). Estudos chegando a conclusões 
semelhantes foram desenvolvidos também no Brasil 
(Bittencourt, 1997; Brandão, 2004; Brandão, 2009; 
Prata, 2005).

Acredita-se que densidade e qualidade ambiental 
podem ser compatíveis, desde que vários fatores sejam 
considerados. Sem uma mudança de paradigma na mo-
bilidade e na poluição do ar, nada feito. É necessário 
explorar diferentes cenários de como adensar com qua-
lidade em cada contexto, considerando fatores físicos, 
culturais, sociais e econômicos, estabelecendo crité-
rios e métodos de projeto e avaliação de desempenho 
conjunto das muitas variáveis envolvidas, incluindo a 
percepção humana.

A visão ecossistêmica do ambiente urbano baseia-
-se na identificação de estruturas, fluxos e funções que 
pressupõem níveis hierárquicos. Aqui o conceito de es-
cala é fundamental. A abordagem do edifício tem que 
levar em conta o entorno urbanizado; por sua vez, a 
abordagem do clima urbano, por exemplo, não pode 
começar na cidade. Para a solução de questões ambien-
tais arquitetos e planejadores precisam buscar maior 
fundamentação em física, matemática, estatística, para 
estabelecer um maior entendimento com as ciências at-
mosféricas e com as engenharias.9

Dentre as questões ambientais a serem resolvidas 
estão: adensamento e microclimas urbanos (pela maior 

9. Informação verbal. 

Prof. Dra. Eleonora 

Sad de Assis, UFMG/

Brasil, em palestra 

proferida na FAUUSP 

em 06/10/2010, na 

disciplina de pós-

graduação Conforto 

Ambiental Urbano.
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Projeto Bairro Novo, 2004. A proposta 

desse trabalho era uma discussão 

contemporânea acerca das 

possibilidades de requalificação 

ambiental para vazios urbanos em São 

Paulo. A proposta foi desenvolvida para 

um concurso promovido pela Prefeitura 

Municipal de São Paulo e organizado 

pelo IAB/SP. As questões de conforto 

ambiental no espaço urbano e nos 

edifícios (acesso solar, ventilação e um 

conjunto de medidas para amenizar a 

poluição sonora e melhorar a qualidade 

do ar) foram tratadas desde a concepção 

inicial da proposta, conjuntamente com 

outras áreas de projeto como macro e 

micro-drenagem, mobilidade urbana, 

densidade de ocupação, critérios para 

a implantação de edifícios altos, de 

habitação e para misto e o desenho dos 

espaços externos. Os resultados de 

projeto demonstraram o potencial dessa 

interação em propostas de requalificação 

urbana que integram qualidade ambiental 

e diversidade espacial, abordando e 

compatibilizando questões do edifício e 

do espaço aberto (Duarte; Gonçalves; 

Rosa, 2005a), (Duarte; Gonçalves; Rosa, 

2005b).

Sustainable Urban Spaces: a case 

study in São Paulo, Brazil, 2005/2006. 
Essa pesquisa foi financiada pela 

British Academy em um projeto de 

colaboração Brasil/Reino Unido. 

Envolveu a Universidade de São Paulo, 

a University of Cambridge e a University 

of East London. O projeto visava 

explorar abordagens ambientais para a 

revitalização de vazios urbanos em duas 

áreas centrais de São Paulo partindo de 

um adensamento de 1000hab/ha. Nessa 

etapa o refinamento do método de 

trabalho foi mais significativo até do que 

os resultados quantitativos propriamente 

ditos. O processo de projeto levou 

em consideração duas tipologias de 

ocupação das quadras: o edifício-lâmina 

e a ocupação perimetral. Os impactos 

de cada uma delas foram testados 

frente a algumas variáveis ambientais, 

tais como: acesso solar, disponibilidade 

de luz natural, permeabilidade do solo 

e qualidade do ar, expressas pelas 

variáveis ventilação urbana e áreas 

verdes (Gonçalves, Duarte, 2008), 

(Hagan, 2010). 

Desenho Urbano e Adensamento com 

Qualidade Ambiental e Benefícios 

Socioeconômicos, 2008. Exercício de 

pesquisa pró-projeto na área da Luz, 

apresentado na conferência Urban Age, 

realizada em São Paulo, em dezembro 

de 2008. Foram desenvolvidas duas 

propostas de adensamento, partindo 

de 2500hab/ha, sendo uma com 

novos edifícios perimetrais junto aos 

existentes e outra com edifícios altos. 

Os estudos de qualidade ambiental e do 

impacto do adensamento populacional 

na infra-estrutura de transportes 

qualificaram as propostas. As avaliações 

econômicas mostraram a viabilidade 

do empreendimento com 24% de 

financiamento público (Gonçalves, et. al., 

2011a; Gonçalves, et. al., 2011b).
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concentração de massa construída e necessidade de 
equilíbrio do balanço de energia em áreas urbanas), 
adensamento e acesso ao sol e à luz natural (para ilumi-
nação natural, conforto térmico, aquecimento de água 
e geração de energia), adensamento e ventilação urba-
na (para conforto térmico e dispersão de poluentes), 
adensamento e mobilidade (por razões óbvias), aden-
samento e resíduos sólidos, adensamento e qualidade 
do ar, adensamento e ruído urbano, além das muitas 
questões sociais e econômicas advindas da maior 
concentração e diversidade de pessoas, tais como os 
conflitos que podem surgir em áreas residenciais com 
diversidade de renda.

E mais, ao se propor um determinado coeficiente de 
aproveitamento, por exemplo, há implicações na densi-
dade de ocupação para empreendimento de diferentes 
faixas de renda, porque as áreas das unidades habi-
tacionais são muito diferentes para abrigar o mesmo 
número de pessoas.

Para o tratamento das questões ambientais, é preciso 
fazer uma distinção entre densidade construída e den-
sidade de ocupação. Para o balanço de energia em áreas 
urbanas, por exemplo, o que importa é a densidade 
construída, que pode ter n tipologias e arranjos dife-
rentes para comportar a mesma densidade de ocupação. 
Nesse caso, a pergunta é: quais são os efeitos microcli-
máticos de diferentes arranjos de quadra possíveis com 
alta densidade e com diferentes tipologias construtivas? 
Dentre as razões para as alterações no clima provoca-
das pela urbanização estão o armazenamento de calor, 
o aumento da rugosidade e a menor evaporação, fenô-
menos que são vistos em qualquer cidade do mundo, 
em menor ou maior grau, mas que são mais evidentes 
em megacidades densamente construídas (Katzschner, 
2010). Tendo em vista que em áreas densamente urba-
nizadas as trocas de calor que prevalecem são as trocas 
sensíveis, como incorporar a parcela de trocas úmidas 
nesses arranjos para equilibrar o balanço de energia? 
Diversos estudos trazem contribuições nesse sentido, 
visando à incorporação do verde e seus efeitos nas áreas 
urbanas e nos edifícios.

Um arranjo de alta densidade sem o planejamento 
necessário pode criar uma série de problemas ambien-
tais. Muitas cidades asiáticas estão revendo os seus 

critérios em função dos problemas que surgiram (www.
hkpgbc.org/download/symposiumUCUG.pdf. Acesso 
em: 10/III/2011). Hong Kong, por exemplo, é uma das 
cidades mais adensadas do mundo, com 2500 hab/ha, 
considerando-se a área efetivamente urbanizada. Nor-
malmente, edifícios residenciais são construídos com 
um coeficiente de aproveitamento 9 ou até mais, com 
uma taxa de ocupação de pelo menos 50%. Isto leva a 
edifícios muito altos construídos muito próximos uns 
dos outros. Para o mesmo volume de um edifício, cons-
truí-lo mais alto, mas esbelto e com um espaçamento 
maior entre as torres pode ser uma estratégia melhor 
para o acesso solar, comparado ao mesmo volume em-
pregado em um edifício mais baixo e com maior taxa de 
ocupação. Sabe-se também que, quando se projeta edi-
fícios altos, as diferenças de altura são mais vantajosas 
do ponto de vista da ventilação (NG, 2010). 

Quanto ao transporte individual, é preciso inovar 
na abordagem de planejamento e projeto para os esta-
cionamentos, incluindo a legislação, que hoje exige um 
número de vagas absurdo. “Storing cars is one of the 
greatest challenges of density. Where space is at a pre-
mium, 300 square feet –the amount required to park a 
car– can be a significant amount of additional space to 
provide for each unit.” (Campoli; MacLean, 2007:58). 
Com a melhoria da oferta de transporte público, o que 
se propõe é intensificar o uso do solo, com legislação res-
tritiva para estacionamentos, aumentando a densidade 
de pessoas, mas não de veículos, criando espaços para os 
pedestres ao redor das grandes estações de transporte. E 
para o armazenamento necessário de veículos, algumas 
abordagens separam os carros de edifícios, outras os in-
tegram; as melhores soluções tornam os carros acessíveis, 
mas não visualmente dominantes na paisagem. 

Considerações finais

Uma maior densidade de ocupação urbana é inevitável. 
Segundo Roaf (2010), urbanização e alta densidade de 
ocupação são irreversíveis. O modo de morar mais den-
so continuará a se desenvolver e em breve será a norma. 

Há contra-argumentos que dizem que as pessoas 
não querem isso, que não aceitam a idéia (Breheny, 
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Figura 6. Proposta de 

adensamento com 

ocupação perimetral 

das quadras no 

bairro da Luz, centro 

de São Paulo, com 

os edifícios novos 

junto aos existentes 

(Gonçalves et. al., 

2011a; Gonçalves, 

et. al., 2011b).

Figura 7. Proposta de 

adensamento com a 

inserção de edifícios 

novos (torres e 

lâminas), separados 

dos existentes 

e afastados dos 

limites das calcadas, 

no bairro da Luz, 

centro de São Paulo 

(Gonçalves, et. al., 

2011a; Gonçalves, 

et. al., 2011b).
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1997), mas prefiro pensar que essa é uma visão par-
cial, extemporânea, com fortes razões culturais. Por 
outro lado, estudos de Bretherton e Pleace (2008) 
investigando a percepção de residentes em áreas de 
habitação econômica de alta densidade no Reino Uni-
do concluíram que, de forma geral, as pessoas dizem 
que não sentem que vivem em locais de alta densidade. 
A proximidade do transporte público e existência de 
amenidades na vizinhança, aliadas a um bom projeto, 
de arquitetura inovadora oferecendo espaço de qualida-
de, com luz natural e insolação nos apartamentos, com 
boa isolação térmica são determinantes para a satisfa-
ção dos moradores, assim como as vistas para o exterior. 
Alguns vêem como ponto negativo a administração e 
a manutenção insatisfatórias dos edifícios diante do 
custo desses serviços e a convivência com a habitação 
social (social rented tenants). Ao mesmo tempo, sentem-
-se isolados da vizinhança, percebendo o edifício em 
que vivem ainda como um carimbo, o que sugere que 
a mescla com o entorno é fundamental. Outros dizem 
que gostariam de se mudar, mas mais por causa do local 
onde a habitação foi construída do que por causa da 
habitação propriamente dita. E os estudos de Cheng 
(2010a), tratando justamente das dimensões humanas 
da alta densidade, lançam novas idéias a serem explo-
radas e derrubam antigas pré-concepções sobre o tema.

Considerando a escassez de recursos frente ao cres-
cimento da população mundial, mais especificamente, 
da população urbana, e os ganhos em infra-estrutura, o 
adensamento faz cada vez mais sentido. Não são idéias 
do passado, mas sim, um caminho para o futuro.

Em grandes cidades, a residência unifamiliar tem os 
dias contados; se a China decidisse viver assim, já preci-
saríamos colonizar outro planeta de imediato. Mesmo 
no contexto norte-americano, ainda muito caracteri-
zado pela habitação unifamiliar no subúrbio, surgem 
algumas iniciativas; “it involves sacrificing the primacy 
of both the car and the big yard – each dear to Ameri-
can hearts – to achieve a different sort of mobility and 
convenience. (…) living close together must be accom-
panied by a willingness to drive less and walk or ride 
more.” (Campoli; MacLean, 2007:17). 

Alta densidade só é viável na medida certa, e nos locais 
apropriados. Estratégias de adensamento devem priorizar 

a cidade existente, e requerem infra-estrutura e espaços 
públicos de qualidade, que fazem com que as pessoas 
percebam a densidade de forma muito mais amena. A 
percepção das pessoas reflete muito mais a qualidade do 
espaço, público ou privado, do que a densidade em si.

Os pontos principais para áreas de alta densidade 
podem ser resumidos em: densidade nos locais apro-
priados, priorizando a cidade existente, usos mistos, 
boas conexões de transporte público, ciclovias e ca-
minhos para pedestres entre os principais destinos, 
qualidade ambiental nos espaços públicos e nos edi-
fícios, restrições à circulação de veículos privados e 
estacionamentos.

Adensamento significa menos espaço privado, me-
nos vagas de estacionamento, fatores esses que um bom 
projeto urbano e de edifícios compensa ou, pelo menos, 
ameniza. 

Excelência e diversidade no desenho urbano e no pro-
jeto dos edifícios é fundamental, nada a ver com extensas 
áreas de baixa densidade ocupadas pelas habitações po-
pulares no Brasil, que infelizmente tendem a se repetir no 
extenso programa habitacional federal em curso no país.

Em áreas adensadas, o desenho faz tão ou mais dife-
rença do que em outras situações, até o último detalhe. 
Em áreas adensadas o cuidado deve ser redobrado com 
tratamento dos térreos e com o embasamento dos 
edifícios altos; fachadas cegas para a rua não ajudam, 
edifícios cercados por muros intermináveis também 
não. Especial cuidado deve ser tomado também ao 
se mesclar áreas de alta densidade com a área urbana 
existente, com um gradiente de alturas dos edifícios em 
direção aos edifícios mais baixos pré-existentes.

O Labaut – Laboratório de Conforto Ambiental e 
Eficiência Energética (www.usp.br/fau/labaut), do De-
partamento de Tecnologia da Faculdade de Arquitetura 
e Urbanismo da Universidade de São Paulo vem desen-
volvendo projetos-piloto há alguns anos. Esse grupo de 
pesquisa tem grande interesse no desenvolvimento de 
estudos preditivos de qualidade ambiental urbana, em 
particular, para áreas adensadas (Figuras 6 e 7).

Os primeiros exercícios de projeto de caráter qua-
litativo (Projeto Bairro Novo, 2004), foram depois 
ampliados em projetos-piloto (Sustainable Urban 
Spaces: a case study in São Paulo, Brazil, 2005/2006 
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e Desenho Urbano e Adensamento com Qualida-
de Ambiental e Benefícios Socioeconômicos, 2008) 
aprofundados por estudos quantitativos nas questões 
ambientais mais específicas (acesso ao sol, ventilação 
urbana, verticalidade, microclimas urbanos e padrões 
de ocupação do solo, impacto de áreas verdes nos mi-
croclimas urbanos, índices de conforto em espaços 
externos, etc), a partir, principalmente, de dissertações 
e teses desenvolvidas no grupo.

Mais recentemente, o trabalho em andamento 
vem agregando os resultados ambientais já obtidos 
e ampliando o escopo para o tratamento das ques-
tões fundiárias, sociais e econômicas em um projeto 
de pesquisa conjunto com o Laboratório de Habita-
ção e Assentamentos Humanos, do Departamento de 

Projeto da mesma instituição, intitulado “Edificação 
e desenho urbano com adensamento e qualidade am-
biental: habitação de interesse social na recuperação de 
áreas urbanas degradadas”. 

Ao final desse projeto, uma vez resolvidas as ques-
tões mais técnicas, a chave para proposições bem 
sucedidas é o desenho urbano e o projeto de edifícios, 
daí a importância da continuidade do tema em uma 
pesquisa pró-projeto (research by design).

Nós estamos começando a entender as formas de 
adensar as nossas cidades com qualidade para se obter 
o máximo de benefícios, minimizando os impactos ne-
gativos dessa ocupação. Com o tempo, pode ser que as 
demandas mudem, ou se compliquem ainda mais; mas, 
até o momento, tudo indica que é um caminho. 
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