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1

Esta publicação da Comissão de Política Urbana e Ambiental (CPUA) do Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo de Goiás (CAU/GO), busca a construção de uma cidadania 

urbana. Pretendemos demonstrar alguns dos direitos e deveres do cidadão perante 

sua cidade e ressaltar a importância da participação popular para atingir a cidade que 

deseja, necessita e merece.

Aguçar esse sentimento de urbanidade, e atentar para sua importância, é um dever dos 

arquitetos e urbanistas. Com esse intuito, convidamos a todas e todos para um passeio 

por temas que irão auxiliar no entendimento de muitas questões que surgem, quando, 

no burburinho das ruas, no prédio que subiu, na árvore que caiu, no bueiro que entupiu, 

no ônibus, nas notícias do jornal, continuamente algo está acontecendo. 

Enxergaremos, assim, a cidade viva e que necessita da nossa atenção, do nosso 

cuidado, da nossa participação. Inclusive quando pagamos uma conta ou imposto.

Arnaldo Mascarenhas Braga

A cidade é de todos os seus habitantes e, por isso, eles devem buscar 

participar das decisões em relação à organização do espaço onde moram.

Presidente do CAU/GO

É uma luta incessante, para diminuir as desigualdades, ampliar as 

oportunidades, abrir os acessos e integrar todos que transitam diariamente 

para o trabalho, na busca de serviços e do comércio, ou para desfrutar de praças 

e parques; e se reconhecer na história do seu município e em suas 

transformações. 

Esperamos, com esta publicação, complementar nossa contribuição para o 

desenvolvimento dos meios urbanos do nosso Estado. Esse é o maior papel 

da Arquitetura e do Urbanismo: qualificar nossas cidades e nossos lares.



1.INTRODUÇÃO
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A cidade também precisa e as suas regras irão 
definir como ela será organizada, de maneira a 
atender às nossas necessidades como cidadãos. 

Já reparou que tudo na cidade acontece ao 
mesmo tempo?

É importante ressaltar que 

E você sabia que nós não só podemos como

como a cidade deve ser organizada?

Essas regras correspondem a um contrato. Da 
mesma forma como ocorre num condomínio, sabe? 
Em que os moradores discutem como é que irão se 
organizar para compartilhar suas vidas, como por 
exemplo, as reformas ou uso de recursos e espaços 
comuns. No caso da cidade, somos milhares que 
vivemos em um mesmo território. 

a cidade pertence a todos nós.

devemos participar das decisões sobre

A mãe leva os filhos à escola, o pai passa na loja de 
autopeças antes de ir para o trabalho, o jovem toma 
café da manhã no caminho para o cursinho, a 
senhora vai à praça com o cachorro, o motorista 
transporta dezenas de pessoas a caminho de suas 
tarefas diárias, o entregador leva o remédio para o 
doente, a moça que quebrou o braço se dirige ao 
pronto-socorro e por aí vai, dia e noite. 

Isso mesmo! Não é só um escritório, um 
condomínio ou uma loja que precisam de regras 
para funcionar bem.

Leis federais: definem normas gerais para todas 
as cidades do Brasil

São as leis que determinam as regras para a 
organização da cidade:

Leis municipais: levam em conta as questões 
específicas do município 

Leis estaduais: normas para as cidades do 
Estado, considerando suas peculiaridades
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Com esse Manual, queremos ressaltar os pontos 

mais relevantes do planejamento de uma cidade e 

contribuir para que você integre esse processo. Isso 

porque a participação poderá resolver conflitos e 

ampliar soluções que promovam nossa qualidade 

de vida.

• A forma como está organizada;

• O ambiente natural que a abriga;

Além da Carta Magna, outra lei federal importante 

para a organização das cidades é o Estatuto da 

Cidade  (Lei  10.257/2001).  Ele extendeu a 

obrigatoriedade de planos diretores a todos os 

municípios com mais de 20 mil habitantes e outros, 

criou instrumentos que permitem aos gestores o 

cumprimento da função social da propriedade e 

reforçou o caráter participativo do planejamento 

urbano. Vale lembrar que na Constituição Estadual 

todos os municípios passam a ter regras para o 

ordenamento territorial. 

Neste período de 2020, em que enfrentamos uma 

pandemia mundial, ficou muito mais evidente que 

as condições de moradia e de deslocamento são 

determinantes da nossa condição de saúde. 

Nós podemos participar por meio de reuniões, 

oficinas e audiências públicas que devem 

acontecer.  Uma vez estabelecido o conteúdo da lei, 

ela deverá ser discutida e aprovada  pelos 

vereadores na Câmara Municipal. Nesta etapa, 

novamente nós devemos ter espaço para opinar. 

A Prefeitura é que deverá realizar também as ações 

e obras necessárias para atender às determinações 

do Plano Diretor. Em caso de descumprimento, o 

poder Judiciário deverá ser acionado, para fazer 

cumprir a lei. 

•A memória do espaço construído e da nossa 

cultura. 

• As formas de deslocamento de pessoas e cargas; 

Ilustração audiência/participação 

Outro ponto fundamental da Constituição 
está na definição da função social da 
propriedade. O conceito determina que o 
interesse da sociedade, como um coletivo, 
está acima do interesse de um particular e 
deve ser respeitado. 

A cada dez anos, o Plano Diretor deve ser 

atualizado. Afinal de contas, a cidade cresce e 

novas necessidades surgem. 

• Seus tipos de moradias e infraestrutura pública;

Participe do planejamento da cidade!

O processo não é rápido e nem fácil. É um 
exercício constante de democracia. 

A Prefeitura é responsável por promover a 

elaboração do Plano Diretor. 

Neste Guia, apresentaremos os temas mais 
importantes para compreendermos o 
desenvolvimento de uma cidade:

Todos esses temas exigem a implementação de 

uma política pública de planejamento urbano. Para 

isso, é necessário haver um fundo específico de 

recursos, um Conselho que irá orientar e fiscalizar 

sua execução e uma secretaria ou outro órgão 

responsável por esse trabalho. O Conselho deve ser 

composto por técnicos e gestores da prefeitura, 

vereadores e representantes da comunidade. 

Na cidade, o ponto de partida do planejamento 

urbano é o Plano Diretor. É essa lei que define a 

forma como a cidade deve crescer e se desenvolver. 

A necessidade do Plano Diretor foi estabelecida 

pela Constituição de 1988.

Mas para que ele serve? Resumidamente, para 

organizar o funcionamento da cidade.

• Problemas e qualidades da cidade quanto ao 

meio ambiente, abastecimento de água e 

energia, tratamento de esgoto, coleta de lixo, 

criação de ruas, construção de escolas, creches, 

postos de saúde, praças e muitos outros. 

• Princípios e normas que orientarão as nossas 

ações na construção ou utilização do espaço do 

município;

Para isso, o Plano Diretor deve contemplar:
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Você mora em 
uma casa ou apartamento
dentro de um lote
que fica em uma quadra
situada em uma rua
localizada em um bairro. 

Pense bem: uma família escolheu morar em um 
tranquilo bairro de casinhas e, de um dia para o 
outro, uma fábrica de pneus se instala na 
vizinhança. Os ruídos, odores e movimentação de 
caminhões trarão um transtorno para o bairro, 
certo? É esse tipo de problema que o zoneamento 
busca evitar. 

Em uma cidade que tem planejamento, toda essa 
organização é determinada pela forma como se 
fazem os loteamentos. As regras são definidas pela 
lei de parcelamento, que estabelece quantidade de 
áreas públicas, largura das vias, tamanho mínimo 
dos lotes bem como áreas para equipamentos e 
preservação ambiental.

uma unidade de saúde
e uma escola, por exemplo.

E, além disso,
neste bairro você encontra 
uma praça, um parque, 

A Lei de uso do também é solo e zoneamento 
fundamental para a organização adequada do 
território urbano. É essa lei que define “o que pode 
onde” na cidade.

A Lei federal 6.766/1979 determina requisitos 
mínimos, que as leis municipais devem adequar à 
realidade local. As leis municipais podem ser mais 
exigentes do que as leis federais em função de 
nossas condições específicas como clima e bioma. 

ORGANIZAR
2.ORDENAMENTO TERRITORIAL
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Todos esses elementos são influenciados pela altura 
ou gabarito das edificações e seu tamanho ou 
volume. Essas características das construções 
definem a densidade construtiva nos bairros ou no 
entorno de vias públicas, e também incidirá sobre 
a mobilidade e a qualidade de vida. 

Ta m b é m  a f e t a m  a  q u a l i d a d e  d e  v i d a  o s 
afastamentos que as construções devem ter da 
calçada e dos muros laterais e de fundo. Se os 
prédios estão “colados” uns nos outros e “sobem” 
bem no limite com a calçada, dá para imaginar 
como a ventilação e a incidência de sol ficarão 
prejudicados, certo?

É no Plano Diretor que se pode prever áreas de 
expansão urbana, ou seja, os setores que podem 
abrigar o crescimento do perímetro da cidade, caso 
necessário. Essas áreas estão afastadas do centro 
urbano e devem ser ocupadas apenas mediante 

estudos e planejamento muito criteriosos, 
apontando para sua real necessidade. Essas 
análises deverão indicar também se os novos 
loteamentos terão capacidade para receber a 
infraestrutura necessária, como água e esgoto, 
coleta de lixo, ruas asfaltadas, linhas de ônibus e 
equipamentos comunitários. 

O Estatuto da Cidade propõe um instrumento 
importantíssimo para estimular a ocupação e o uso 
de terrenos vagos ou áreas vazias no “meio” da 
cidade: o IPTU Progressivo. Esse Imposto sobre a 
Propriedade Predial e Territorial Urbana incide 
sobre todas as propriedades urbanas. Mas no caso 
das propriedades ociosas, isto é, sem uso, o valor do 
imposto sobe gradualmente a cada ano. Por isso se 
chama progressivo. 

Antes da ampliação do perímetro urbano, é 
necessário verificar a existência de lotes ou glebas 
vagas na cidade, já dotados de toda a infraestrutura 
necessária. Terrenos ou edificações ociosas em área 
urbana vão contra a função social da propriedade.

Para o empreendedor, criar um loteamento 
afastado do centro e da infraestrutura já existente é 
muito mais barato. Cabe aos poderes Legislativo e 
executivo impor limites a essa prática e ao mesmo 
tempo induzir, com medidas de incentivo, que os 
i n v e s t i m e n t o s  s e j a m  f e i t o s  e m  á r e a s  j á 
consolidadas e com potencial para uma maior 
ocupação. 

Ilustração densidades 

Essa é uma excelente maneira de promover 
igualdade social e serviços urbanos para todos. 
Você pode cobrar da Câmara e da Prefeitura por 
leis e ações com esse objetivo!

Por outro lado, o zoneamento determina também a 
necessidade de áreas públicas destinadas ao lazer e 
uma rede de comércios para as necessidades do dia 
a dia de cada bairro e região. Assim, cada zona da 
cidade acolhe determinados tipos de usos ou 
atividades. 

Outras questões que precisam ser consideradas na 
organização da cidade: privacidade, silêncio, 
condição de iluminação e ventilação adequadas no 
interior das habitações e locais de trabalho, bem 
como questões de segurança. Mais adiante  
veremos as questões relacionadas ao meio 
ambiente e preservação dos recursos naturais. 

O grande problema é que, na maioria das 
cidades, a área urbana e de expansão 
urbana é muito maior do que realmente é 
necessário. Assim, a infraestrutura urbana 
como um todo se torna muito mais cara para 
t o d a  a  s o c i e d a d e ,  a l é m  d o  m a i o r 
comprometimento dos nossos recursos 
naturais. 

Um dos pontos mais importantes na 
organização da cidade é seu crescimento 
e s p a c i a l ,  q u e  n ó s  c h a m a m o s  d e 
expansão urbana, determinante sobre o 
custo de administração da cidade. Esse 
crescimento se dá pela alteração do limite 
que separa a área rural da área urbana, 
uma linha que chamamos de perímetro 
urbano, estabelecido por lei. 
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É fato que não é possível construir uma 
cidade inteira sem prejudicar o meio 
ambiente. Mas é muito viável construir de 
forma que a cidade conviva com os 
elementos naturais. É bom para a natureza 
e é excelente para as pessoas. 

Antes de existir uma cidade, havia um ambiente 
natural. Florestas, campos, várzeas e rios cederam 
espaço para casas, prédios, canos e postes. Até o ar 
se modifica com a instalação da cidade, por conta 
das emissões de poluentes dos veículos e das 
indústrias.

O objetivo é prevenir erosões e deslizamentos, além 
d e  p r o t e g e r  n a s c e n t e s ,  f a u n a ,  fl o r a  e 
biodiversidade. Não é permitido construir, cultivar 
o u  e x p l o r a r  e c o n o m i c a m e n t e  a s  A P P s .                               

Não é bem isso que vemos nas cidades, certo? 
Casas, condomínios, comércios e até shoppings 
podem ser encontrados em APPs nos centros 
urbanos.

A situação é reflexo do desrespeito ao meio 
ambiente e à legislação.

Dessa forma, o Plano Diretor deve demarcar, por 
meio do zoneamento, as áreas da cidade que 
precisam ser preservadas. Para tratar de meio 
ambiente, o Plano Diretor remete a leis federais ou 
estaduais de preservação. Um instrumento previsto pelo Estatuto da Cidade 

visando reduzir  os prejuízos causados por 
determinada atividade ou construção é o Estudo de 
Impacto de Vizinhança (EIV). O levantamento deve 
apontar os riscos e as ações para impedir ou 
minimizar seus danos. É uma exigência que se aplica

 a grandes empreendimentos ou construções que 
apresentem um potencial elevado para causar 
impactos na região de sua implantação. 

Em outras áreas de preservação ambiental, é 
possível realizar algumas atividades - de lazer, 
esporte e pesquisa, por exemplo. A forma de 
ocupação dessas áreas, assim como suas restrições, 
deve estar bem definida pela legislação. 

O Código Florestal (Lei 12.651/12) e a Política 
F l o r e s t a l  d e  G o i á s  ( L e i  1 8 . 1 0 4 / 2 0 1 3 ) 
estabelecem, por exemplo, as Áreas de 
Proteção Permanente (APP). Elas têm a função 
de preservar locais frágeis, como margens de 
rios, topos de morros e encostas, que não 
podem ser desmatados.

PRESERVAR
3.MEIO AMBIENTE URBANO
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A captação, o tratamento e a distribuição da água 
que utilizamos na nossa casa é um serviço 
realizado, na maior parte dos municípios, por 
órgãos públicos. O mesmo ocorre com a coleta e 
tratamento de esgoto. O rejeito não tratado 
contamina ainda mais os rios, prejudicando a vida 
aquática e encarecendo o serviço de tratamento 
para que a água venha a ser consumida. 

O problema urbano ambiental mais visível é talvez o 
dos alagamentos. Uma chuva forte logo inunda a 
cidade. A água corre rápida pelas ruas, rumo aos 
cursos d'água. Os rios e córregos extrapolam suas 
margens e tomam de volta o espaço que era seu. 

Ilustração alagamentos/rios da cidade/áreas 
permeáveis

Em alguns casos, o problema do lixo é solucionado 
com a união de diversos municípios, já que não é 
fácil e nem barato manter toda a estrutura 
necessária para a correta destinação dos resíduos. 
Por isso temos concessionárias estaduais, que 
atuam em diversas cidades. 

(ilustração de aterro ou cooperativa de reciclagem

O saneamento é outro ponto chave para a 
qualidade de vida das pessoas e para nossa 
convivência com o meio ambiente. 

Por isso, além de respeitar a preservação das APPs, 
é muito importante manter na cidade áreas 
permeáveis, em praças ou parques, canteiros ou 
jardins de chuva. Todos esses elementos absorvem 
a água, atuam em conjunto com as redes de 
drenagem pluvial da engenharia e diminuem os 
transtornos. 

A arborização urbana também é um elemento 
fundamental para o espaço urbano. 

O lixo que geramos diariamente também precisa de 
uma destinação correta. Ele precisa ser separado e 
enviado para aterros sanitários e cooperativas de 
reciclagem, dependendo do que está sendo 
descartado. 

(Ilustração arborização urbana/ciclo de respiração 
das arvores

Os atos das pessoas no meio ambiente, seja de 
destruição ou de preservação, afetam diretamente 
essa paisagem.  Com tudo isso, precisamos fazer 
com que a cidade seja um lugar adequado para 
todos,  inclusive os animais e plantas que 
compartilham conosco o mesmo espaço urbano.

Faça a experiência: caminhe por uma rua sem 
árvores na calçada ou com árvores muito pequenas. 
Em seguida busque uma boa sombra de uma árvore 
bem frondosa. Quantos graus a menos deve ter aí? 

Isso sem contar os inúmeros frutos e flores que 
auxiliam a cidade na produção de alimento e  
embelezam tantas praças e passeios públicos.  

A paisagem é o conjunto de tudo que se 
observa em um determinado local, seja 
construído ou natural. São as casas, as 
construções altas, edificações novas ou 
antigas, postes, ruas, praças, montanhas, 
rios e espaços vazios. A vegetação na cidade 
também é um dos elementos que formam a 
paisagem urbana.

As árvores são presentes que a natureza nos traz:                                            

•Melhoram a qualidade do ar, ao transformar o 
dióxido de carbono dos veículos e das indústrias 
em oxigênio (as árvores se alimentam do 
carbono, toda sua massa é constituída do 
carbono que ela tira do ar).

•Aumentam os índices de umidade,  ao 
transformar em vapor a água qu  e suas raízes
retiram do solo (uma árvore grande pode retirar 
mais de mil litros de água por dia do solo para o 
ar).

•Dão sustento a toda uma diversidade de formas 
de vida como, por exemplo, aos pássaros. 

•Reduzem a temperatura do ambiente, ao 
sombrear edificações e pavimentos.
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No Brasil como em grande parte do mundo, 
o acesso à terra - base da moradia - é 
historicamente desigual e excludente. 

Afinal, quem tem mais condições de escolher 
onde morar e ter sua casa própria? E quem não 
tem? 

O zoneamento da cidade previsto pelo Plano 
Diretor  prevê diversas zonas:  residencial, 
comercial, mista, de preservação e de expansão 
urbana, por exemplo.

É obrigação do poder público providenciar 
uma moradia adequada para cada família 
que se enquadra nessas condições. 

Mas passando pelas ruas, você pode perceber que 
algumas áreas que eram para ser de preservação, 
estão deterioradas. E alguns lotes, ou até grandes 
terrenos não edificados, servem de morada para 
pessoas que não têm condição financeira para 
adquirir uma área e construir na cidade formal - a 
parte da cidade que é planejada e aprovada na 
Prefeitura. 

Já nas periferias, geralmente longe dos centros ou 
em vilas e favelas, a cidade informal muitas vezes 
não têm nenhuma infraestrutura, como energia 
elétrica, água, esgoto ou coleta de lixo. Se os 
serviços  básicos  estão ausentes,  espaços 
adequados de lazer e de trabalho estão ainda mais 
distantes. 

Olhe ao redor,

reflita a partir da sua realidade

e identifique onde e como as pessoas moram

no seu bairro e na sua cidade

Com isso, a cidade não está cumprindo sua 
função social e o Estado não está garantindo o 

moradia, previsto na Constituição de direito à 
1988. Além de ser um direito reconhecido no 
Brasil, a moradia está na Declaração Universal 
dos Direitos Humanos como direito básico 
fundamental. 

O déficit habitacional é a quantidade de 

moradias consideradas inadequadas. 

São moradias:

•improvisadas, rústicas ou precárias,

•de apenas um cômodo,

•com aluguel superior a 30% da renda familiar,

•que abrigam um número excessivo de pessoas 

ou mais de uma família.
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Outro instrumento previsto no Estatuto da Cidade 
é a assistência técnica e jurídica gratuita para as 
comunidades e grupos sociais menos favorecidos. 
É uma forma de atuação ainda pouco utilizada, que 
visa promover a melhoria de habitações precárias, 
a redução de riscos ambientais, a regularização 
fundiária e a urbanização de espaços públicos. 

Um tema tão importante demanda enorme 
atenção e estrutura da gestão pública. Por isso, as 
cidades devem ter um Conselho de Habitação e 
seu próprio Fundo de Habitação e ainda promover 
um Plano Municipal de Habitação de Interesse 
Social (PMHIS). 

A sociedade precisa acompanhar a execução 
desses instrumentos e exigir transparência e 
participação popular nos processos de 
decisão, para que sejam utilizados com a 
devida responsabilidade social e econômica. 

 

I lustrar direito à cidade + gráfico preço da 
terra(especulação)

Por outro lado, a Fundação João Pinheiro, em 
levantamento de 2015, constatara a existência de 
7,9 milhões de vazios urbanos nas cidades do 
Brasil. São lotes ou edificações sem nenhum uso, ou 
subutilizadas. 

Em casos onde a população pretende se manter 
num determinado local em que vive, muitas vezes 
há décadas mas sem ter a posse da terra, é possível 
promover a regularização fundiária. Trata-se de 
um conjunto de medidas físicas, sociais e jurídicas 
q u e  s e r v e  p a r a  l e g i t i m a r  e  l e g a l i z a r  s u a 
permanência no local. 

Assim percebemos, ainda mais durante a 
pandemia do novo coronavírus, que o entorno é 
tão importante quanto a própria moradia. 

Seu maior desafio é obter o investimento 
necessário para sua implementação. Mas a 
possibilidade de parcerias do poder público com 
universidades, ONGs, movimentos sociais, 
escritórios ou associação de profissionais e até 
conselhos profissionais, como é o caso do CAU, 
aponta um caminho promissor que já tem trazido 
alguns bons resultados. 

Entre as ações possíveis para tais áreas da cidade, 
estar ia  a  adequação de casas ou prédios 
subutilizados ou a destinação dos vazios urbanos 
para receber novas habitações de interesse social.  
Outra solução seria a promoção do aluguel social - 
quando o poder público oferece moradia por um 
custo mensal condizente com a baixa renda das 
famílias.

Construir conjuntos habitacionais nas periferias 
distantes do centro da cidade ou até fora dela, 
promovendo expansão urbana, tem sido a prática 
m a i s  c o m u m  d e v i d o  a o  p r e ç o  d a  t e r r a .                   
Mas o valor do acesso à infraestrutura urbana é 
que deve ser considerado - desde o transporte 
público, energia elétrica, saneamento básico, 
escola, atendimento médico, comércio essencial 
como banco, farmácia e mercado, aos espaços 
públicos de convívio, esporte e lazer. 

Para solucionar um problema tão grave, o Plano 
Diretor pode prever as Zonas ou Áreas Especiais 
de Interesse Social, localizadas de preferência em 
regiões já ocupadas por uma população de baixa 
r e n d a  e  q u e  p r e c i s a m  d e  m e l h o r i a s  n a 
infraestrutura e no fornecimento de serviços. 

Quando a pandemia do covid-19 levou quase todos 
os governantes a determinar o isolamento social, o 
problema habitacional ficou ainda mais evidente.  
A qualidade da moradia tem consequências diretas 
para a saúde física e mental das famílias, 
especialmente no caso de crianças e idosos. Um lar 
saudável contribui para a imunidade e a resiliência. 
Literalmente, previne doenças. E é direito de todos.  

   �,� milhões sem moradia digna: 

42,34%
ônus excessivo 

com aluguel

41,30%
coabitação 
familiar

12,45%
habitação
precária

3,91%
adensamento 

excessivo

Milhões de famílias ainda não têm acesso a uma 
moradia digna. Segundo a Fundação Getúlio 
Vargas (FGV), em 2017 esse número era de 7,8 
milhões de famílias. No estado de Goiás, um 
estudo do Instituto Mauro Borges do mesmo ano 
indicou mais de 150 mil moradias para o déficit 
habitacional. Assim, mais de 450 mil goianos estão 
nessas condições. Corresponde a mais do que toda 
a população da  cidade de Anápolis, por exemplo.

Fonte: FGV e Fundação João Pinheiro



5.MOBILIDADE URBANA

circular

10

Nas ruas os carros passam, uns vem devagar, outros 
em alta velocidade como se estivessem sempre 
atrasados. Ao lado das motos, tomam todo o espaço 
das ruas. Muitas vezes, essas máquinas não 
respeitam as pessoas e os sinais de trânsito. É 
possível até se esquecer que, dentro deles, existem 
pessoas. Quando param e descem, elas viram 
pedestres como todo mundo e são igualmente 
desrespeitadas. 

Muitos desses elementos são verdadeiros 
obstáculos, principalmente para pessoas idosas, 
pais com carrinho de bebê, consumidores 
carregando compras, cadeirantes ou pessoas com 

 dificuldade para se locomover. Assim, a falta de 
 acessibilidade prejudica o uso da cidade por todos 

os seus habitantes, muito embora as exigências  
 estejam expressas em lei e também nas Normas 

Técnicas Brasileiras (NBR).

Ilustrar direito ao transporte público / tarifa zero

O ônibus lotado é uma realidade em muitas das 
cidades brasileiras - até mesmo nas menores, 
dependendo da hora. 

Ao passar pela cidade, vemos pessoas caminhando 
de um lado para o outro. Somos nós, pedestres 
andando pelas calçadas, que chegam a ser muito 
estreitas. Em outros pontos, são largas, com espaço 
inclusive para o mobiliário urbano - como banca de 
revista, banco, lixeira ou ponto de ônibus. Algumas 
têm degraus, outras têm buracos, outras, capim. 
Em muitos locais, as calçadas nem existem! 

Em alguns municípios, há política de gratuidade 
para idosos e estudantes. Mas a maioria das cidades 
brasileiras não recebe ajuda de custo e as 
gratuidades acabam sendo pagas por quem usa o 
transporte. Se o poder público ajudasse a financiar 
o transporte coletivo, estaria promovendo o nosso 
direito de ir e vir.

O transporte coletivo, aquele que atende 
várias pessoas, deveria ter apoio financeiro, 
da prefeitura, do estado ou do governo 
federal, para poder circular na cidade. 
Precisa urgentemente ser melhorado, 
modernizado e humanizado.



As carroças, veículos puxados por animais, 
ainda podem ser vistas pela cidade. Em 
muitos casos, são utilizadas por catadores 
de lixo. Eles são figuras essenciais na cadeia 
de reciclagem dos municípios. 

As bicicletas são outra opção de locomoção e 
recentemente voltaram a ter espaço na cidade. 
Tanto que hoje em dia é possível ver algumas 
ciclovias, ciclofaixas e ciclorrotas. Em certos locais 
podemos até alugar bicicletas para andar por algum 
tempo e devolvê-las em outro ponto. Esse incentivo 
foi intensificado depois de 2012, quando foi 
publicada a Lei Federal nº 12.587/2012, conhecida 
como Lei da Mobilidade Urbana. 

O documento estimula a mobilidade ativa e o 
transporte não motorizado, aquele que não possui 
motor e é impulsionado pelo próprio homem. O 
problema é que, nas vias compartilhadas, parece 
desleal a concorrência pelo espaço entre a bicicleta 
e o automóvel, que acaba levando vantagem. Por 
isso, são necessários investimentos para oferecer 
ao cidadão a infraestrutura adequada. 

Ilustrar sistema cicloviário / carro x bike

A entrega de mercadorias ou transporte de cargas 
também é fundamental para o funcionamento da 
cidade. Mas os caminhões não podem circular em 
qualquer lugar, pois seu peso desgasta o asfalto das 
vias e, em alguns lugares, não consegue fazer as 
manobras necessárias. Muitas cidades possuem 
locais e horários específicos para a realização de 
carga e descarga, devido ao grande impacto da 
atividade. 

A cidade costuma ter um movimento intenso com 
sua infinidade de carros, caminhões, pessoas, 
ônibus e bicicletas. Muitas cidades chegam a parar, 
durante os congestionamentos.

Ilustrar congestionamentos

Outra iniciativa interessante para a humanização 
das cidades é a criação de ruas de lazer, que podem 
ser definitivas ou temporárias. Nesse caso, a 
prefeitura pode determinar seu fechamento por um 
período do dia, normalmente aos domingos e 
feriados, para que possamos nos divertir e nos 
exercitar, as crianças livremente brincar e todo 
mundo se encontrar, resgatando assim o sentido da 
rua como lugar de estar.

A mobilidade urbana também tem relação 
intrínseca com a cultura, a educação e os nossos 
hábitos. Por exemplo, compartilhar ou revezar com 
vizinhos o uso do automóvel, para ir trabalhar ou 
estudar, é o que chamamos de carona solidária. 
Quando passar a pandemia, você pode combinar 
com uma colega de trabalho ou da faculdade, por 
exemplo. Muitos pais já adotam a prática para levar 
seus filhos à escola.         

A solução não é simples e nem barata. A 
mobilidade necessita de muito investimento e 
de uma gestão comprometida. As diretrizes, 
como em todos os outros setores, devem ser 
dadas pelo Plano Diretor. É necessário ainda 
haver um Fundo e um Conselho específicos 
para tratar desta questão. 

Ilustrar ruas de lazer – pç cívica domingo

Quando ocupamos os espaços públicos, 
ficamos mais motivados a cuidar deles bem 
como a participar do seu planejamento. 
Afinal,  passamos a  nos sentir  mais 
pertencentes a cidade.
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Entre as medidas que podem ser estabelecidas, 
estão, entre outras:
•a criação de corredores preferenciais ou 
exclusivos para o transporte coletivo
•a restrição de circulação de veículos em 
determinadas vias
•o estímulo às bicicletas
•a criação e ampliação das Zonas Azuis - locais 
de estacionamento de veículos regulados pelo 
poder público
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Vamos refletir.

Qual é a importância de se manter viva a 
tradição de uma festa, um prato da culinária 
local, um costume ou modo de se fazer 
alguma coisa?

Ao longo do tempo, o espaço urbano passa por 
transformações, por conta da economia, da 
organização social, das crenças e dos nossos 
costumes. 

Nessa constante transformação,  a lgumas 
edificações são conservadas ou reformadas, com a 
valorização de sua arquitetura original. Outras 
perdem suas funções e são descaracterizadas ou 
demolidas. Com o tempo, a importância atribuída a 
algumas construções ou paisagens faz com que elas 
permaneçam ou deixem de existir. 

Na formação das cidades construímos nossas 
casas, edifícios, comércios, instituições, ruas, 
praças e tudo mais que consideramos necessário 
para o nosso desenvolvimento.

Qual é o significado de preservar um 
monumento, um edifício ou uma paisagem 
que conta um pouco da nossa história?

O que é, para nós, o patrimônio cultural?

Em uma cidade, o patrimônio é tudo aquilo 
que nos serve de referência enquanto 
habitantes desse local. 

As transformações por que passam a cidade e os 
interesses financeiros de determinados setores 
podem fazer com que, por exemplo, em 
determinado bairro, um terreno se torne mais 
valioso do que a casa construída sobre ele - sem 
levar em conta seu valor histórico, arquitetônico 
ou afetivo. 

Segundo a Constituição, trata-se de bens que 
servem como referência da identidade e da 
memória dos diferentes grupos formadores da 
sociedade brasileira. Eles podem ser considerados 
individualmente ou em conjunto. 

Seguindo essa lógica, importantes edifícios 
históricos são demolidos para darem lugar a 
estacionamentos, instalados provisoriamente à 
espera de maior valorização. Árvores centenárias, 
referências da paisagem que compõem, são 
arrancadas para dar lugar a carros. Bairros 
históricos de ruas estreitas, sem capacidade para 
sustentar um adensamento, tornam-se palco para 
a construção de prédios altos, com consequências 
que impactarão a paisagem e a qualidade de vida 
das pessoas.



Quando existe vínculo e identificação, 
existe cuidado.

Trata-se de uma visão mais abrangente do 
patrimônio, que integra características materiais e 
imateriais dos elementos a serem preservados. Sua 
preservação deve envolver a participação popular, 
na identificação e reconhecimento dos laços com o 
bem preservado. Também deve contar com uma 
articulação entre as esferas pública e privada, para 
que seja efetivada. 

se seus vizinhos usam cotidianamente os bancos e 
mesas na ilha da avenida,

Uma relação de identidade e afetividade vai 
sendo construída com esse lugar. A cidade 
passa a ser verdadeiramente de cada um e 
de todos nós. 

A paisagem criada é muito importante para 
nossa vida na cidade. 

Mas há outros recursos que podem ser utilizados na 
proteção dos edifícios históricos, previstos por 
exemplo no Estatuto da Cidade. Com eles, os 
edifícios podem ainda ser utilizados para novas 
funções, com a inserção de novas tecnologias e 
infraestrutura - sem que sejam perdidas suas 
características arquitetônicas e sua importância 
histórica. 

É fato que a cidade seguirá se transformando. Mas 
somente poderá oferecer um ambiente com 
qualidade quando contemplar as necessidades de 
seus habitantes. 

Até recentemente, o tombamento era um recurso 
bastante utilizado para preservar bens materiais. 
Ele impede a descaracterização ou destruição de 
um patrimônio, seja público ou particular. 

Ilustrar conflito preservação x destruição do 
patrimônio

Assim como o meio ambiente, a habitação e a 
mobilidade, é necessário que o patrimônio 
material e imaterial de uma cidade tenha um 
Fundo e um Conselho específicos. Este deve ter 
representantes do poder público e da sociedade 
civil, e contar com a presença de leigos e de técnicos 
e especialistas no assunto. 

Porém, apesar de ser uma eficiente forma de 
proteção, o tombamento tem sido questionado. 
I s s o  p o r q u e  h á  q u e m  n ã o  a c e i t e  s e r 
responsabilizado por cuidar e manter bens, que 
além do mais ficam “engessados” com regras e 
limitações de interferências e usos. 

Ilustrar novas formas de preservação(cine teatro são 
Joaquim)

Alguém da sua família deve conhecer um bem 
material ou imaterial, de sua cidade ou região, 
que tenha grande importância como patrimônio. 
Busque essa história! Ela é sua também.

Ilustrar patrimônio imaterial goiano (exemplo festa 
do divino)

Existem festas, modos de fazer e outros 
elementos que são considerados patrimônio 
imaterial, que caracterizam certas comunidades, 
cidades, estados ou regiões. 

Além disso, é preciso observar a importância 
da  Paisagem  Cultural.

A fim de proteger uma paisagem cultural, a 
requalificação sustentável substituiu as antigas 
ações de revitalização. Dessa forma, a população é 
mantida em seus locais de origem e seus bens, 
memórias e identidade são respeitados. 

Se seu avô escolheu uma árvore para plantar em 
frente a sua casa ou se sua mãe ajudou a plantar 
espécies na praça,

se o monumento marca um período ou evento da 
sua vida...
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O Conselho e o Fundo devem monitorar as ações 
relacionadas ao patrimônio, desde a promoção 
de debates e eventos visando a educação 
patrimonial, até a valorização e incentivo às 
festas e costumes locais. Também devem 
acompanhar o planejamento e a restauração e 
preservação dos bens. Essas ações contribuem 
substancialmente para o fortalecimento dos 
vínculos entre os habitantes e sua cidade. 
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