
  

Boa tarde a todos(@).

Então, vamos lá...
 Se trata de um curso, onde pretendemos que 

os participantes, preferencialmente, tenham 
ligação com o tema urbanismo-transporte 
público.

 Seguiremos o roteiro adotado em minha 
publicação.

 Estamos em Madrid, com +5horas, portanto o 
horário um pouco incómodo para todos, “pero 
bueno”...



  

MÓDULO 1 – INTRODUÇÃO E OBJETIVOS

Cidades e seus atributos

A busca da cidade ideal
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Para melhor conhecer-me
Listagem de artigos publicados  na Revista dos Transportes Públicos (ANTP)

Patinetes y bicis en las aceras de Madrid
Revista dos Transportes Públicos \ RTP – 154

Automóviles, autopistas y gasolineras. ¿Hasta cuando? (2016)
Revista dos Transportes Públicos \ RTP – 144

Buenas condiciones para el peatón. Recogida de información técnica
Revista dos Transportes Públicos \ RTP - 134

La vida social en torno el metro de Madrid
Revista dos Transportes Públicos \ RTP – 133

Efeitos do transporte público sobre o meio urbano
Revista dos Transportes Públicos \ RTP - 131

A caminhabilidade: medida urbana sustentável
Revista dos Transportes Públicos \ RTP – 127

O desenho urbano pode influir nos atropelamentos?
Revista dos Transportes Públicos \ RTP – 126

La dinámica territorial en torno al transporte público y sus interrelaciones 
Estudios sobre la estación de Urgel del Metro Madrid
Revista dos Transportes Públicos \ RTP - 124



  

Objetivo...

A proposta deste por assim dizer “curso” é o de servir para dar 

conhecimento a autoridades de transporte urbano, planejadores de sistemas de 

transportes urbanos, urbanistas em geral, além de engenheiros, arquitetos, 

assessores imobiliários e aos interessados sobre esta temática em geral.

Pretende-se com este formato, fomentar o debate e a reflexão sobre esta 

questão e indicar algumas linhas básicas por onde seguir.

Esperamos estar abrindo o tema para que sigamos falando de transporte 

publico e urbanismo - que também devem estar orientados pelos ODS 2030, 

que preconizam o ambiente urbano sustentável e acessível a todos.



  

Modulo 1 – Cidades.

Cidades vêm existindo desde a antiga mesopotâmia e ao longo destes milênios, foi possível ver o 
planejamento de algumas com desenhos previamente elaborados, mas sem um propósito 
concreto e outras que foram surgindo pelo assentamento de povoações e que após um período 
inicial bastante autóctono, houve então a racionalização e a intervenção planejada para o seu 
contínuo crescimento e desenvolvimento. 



  

Cidades e seu genesis...

Cidades que desde uma origem silvicola, chegam o um âmbito formal, logo mais 
amuralhado, com um núcleo residente, ainda com atividades primárias.

Pouco a pouco, suas funçoes defensivas, comerciais, industriais, administrativas e 
inclusive religiosas e vacacionais, foram criando suas identidades próprias e 
determinando a marcha do seu desenvolvimento.



  

Cádiz

A fundaçao de Cádiz pelos fenicios. A primeira cidade do ocidente

 A procura de metais levou os a los marinheiros fenicios até o mais longínquo 
Ocidente. Ali, em umas ilhas do Atlântico, enfrente à costa ibérica, levantaram 
sua maior base comercial na Europa: Gadir, desde onde lanzaram-se à 
aventura en águas do Atlântico...

 Manuel Jesús Parodi Álvarez. Historiador



  

Cidade dormitório?!
Grandes cidades 

são um terreno fértil 
para o crescimento 
económico 
contemporâneo; nelas 
são criados ambientes 
sociais especiais e ao 
funcionarem como 
centros de difusão da 
mudança social, influem 
na sociedade, além de 
seus limites estritos. 

Além disso, 
constituem centros do 
poder político; - a 
maioria das cidades 
pequenas têm uma 
influência política local e 
metrópoles dominam a 
política nacional.
Johnson, J. H.  - Urbanization and this implications 
Geoforum



  

A idéia de zonificar e organizar

Pós-industria. 
O crescimento da 

cidade industrial, 
nas zonas 
periféricas da cidade 
consolidada, 
acomodou-se na 
planificaçao de 
zonas (residencial, 
comercial, 
“industrial”, agrícola, 
etc..) e fomentou a 
mobilidade de 
pessoas e 
mercadorias.



  

 DNA das cidades

Desenho de algumas cidades Atributos 
primordiais

Densidade, 
Diversidade e 

Desenho: Quer dizer, 
os novos 

desenvolvimentos 
devem ter como 

objetivo a 
densificação e mescla 

de atividades, assim 
como ser produto de 

um bom desenho 
com qualidade de 

vida. (CERVERO 2006)



  

Cidades Globais (Global Cities)1999 por el Grupo de Estudos sobre Globalização e 
Cidades Mundiais (GaWC) da Universidade de Loughborough en Londres.

Cidades mundiais Alfa
12 pontos:
Londres, Nova York, París, y Tokio.

10 puntos:
Chicago, Francfurt, Hong Kong, Los Ángeles, Milão, Singapura.

Cidades mundiais Beta
9 pontos:
São Francisco, Sídney, Toronto, Zurich.

8 pontos:
Bruxelas, Ciudad de México, Madrid, São Paulo

7 puntos:
Moscou, Seúl.

Cidades mundiais Gama
6 pontos:
Ámsterdam, Boston, Caracas, Dalas, Düsseldorf, Genebra, Houston, Johannesburgo, Melbourne, 
Osaka, Praga, Santiago, Taipéi, Washington, Jakarta.
5 pontos:
Bangkok, Estocolmo, Montreal, Pekín, Roma, Varsovia.
4 pontos:
Atlanta, Barcelona, Berlín, Budapest, Buenos Aires, Copenhague, Estambul, Hamburgo, Kuala Lumpur, 
Manila, Miami, Mineápolis, Múnique, Shanghái.



  

Inicio do Transporte Público a vapor

Sistemas de transporte ferroviários datam de 1825, quando George Stepherson 
construiu a primeira ferrovia pública do mundo, ligando Stockton a Darlington, 
na Inglaterra, empregando tração a vapor – 70 anos antes dos motores a 
explosão e, em particular, do automóvel. 



  

Modelos de cidades satélites.(*designación personal)

Teóricos precursores de 
em um futuro (um 
século após iriam 
surgir) das new towns 
como amortecedores 
do crescimento de 
Londres, 
transplantando 
moradores a cidades 
periféricas, 
comunicados por 
transporte até a city 
Londrina do pós 
guerra.



  

Teorias e práticas
Arturo Soria, 1894 - Madrid



  

Modelos de cidade.

A política da cidade 
compacta se baseia numa 
estratégia de redução da 
expansão das áreas 
urbanizadas protegendo 
assim o medio ambiente 
e mantendo um claro 
contraste entre as zonas 
urbanas e as zonas rurais.

Ilustraçao: Rafael Sindelar Barkzac (2009)
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estratégia de redução da 
expansão das áreas 
urbanizadas protegendo 
assim o medio ambiente 
e mantendo um claro 
contraste entre as zonas 
urbanas e as zonas rurais.

A aplicação da estratégia de 
desenvolvimento 
policêntrico 
(alternativamente chamada 
“concentração 
descentralizada”), implica no 
desenvolvimento de uma 
densidade relativamente 
alta entorno a adoção de 
proximidades e centros de 
negócios.

Ilustraçao: Rafael Sindelar Barkzac (2009)



  

Modelos de cidade.

A política da cidade 
compacta se baseia numa 
estratégia de redução da 
expansão das áreas 
urbanizadas protegendo 
assim o medio ambiente 
e mantendo um claro 
contraste entre as zonas 
urbanas e as zonas rurais.

Os partidários do 
desenvolvimento 
disperso, defendem a 
expansão urbana e o 
desenvolvimento de 
baixa densidade como 
sendo o modo 
predominante nos países 
ocidentais.

A aplicação da estratégia de 
desenvolvimento 
policêntrico 
(alternativamente chamada 
“concentração 
descentralizada”), implica no 
desenvolvimento de uma 
densidade relativamente 
alta entorno a adoção de 
proximidades e centros de 
negócios.

Ilustraçao: Rafael Sindelar Barkzac (2009)



  

A busca da cidade ideal.
Aí está. 
Este é na verdade o 

objetivo do debate. 
Desde muito tempo, 
tema central da 
planificação das urbes 
– a ocupação 
territorial!

O modelo urbanístico, 
pós - e até mesmo 
pré-industrial  -  
sempre levou em 
conta a necessidade 
de deslocamento de 
um local (moradia) a 
outro (trabalho ou 
estudo...) .



  

El nuevo mundo “online” - teletrajo?!
 Teletrabajo

 El teletrabajo o trabajo a 
distancia, permite trabajar en un 
lugar diferente a la oficina. El 
trabajo (pudiendo ser 
dependiente o autónomo) se 
realiza en un lugar alejado de 
las oficinas centrales, de las 
instalaciones de producción o 
del cliente que lo contrata, 
mediante la utilización de las 
nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación 
(TICs).

 Es el trabajo realizado a distancia utilizando las TICs para producir bienes y servicios por 
cuenta propia o ajena y vender productos y servicios al mundo. Las TICs necesarias para 
estas tareas son principalmente PC, Internet, celular, teléfono y cámara digital, entre 
otras. Dentro de Internet se engloba principalmente la navegación web y el correo 
electrónico. Y, según el caso, blogs, sitios web, software de traducción, mensajería 
instantánea (chat) y telefonía IP (voIP).

 La Organización Internacional del Trabajo define el teletrabajo como una forma de trabajo 
que se realiza en una ubicación alejada de una oficina central o instalaciones de 
producción, separando al trabajador del contacto personal con colegas de trabajo que 
estén en esa oficina y como la nueva tecnología hace posible esta separación facilitando 
la comunicación.
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