
  

MÓDULO 2 – RELAÇÕES ENTRE TRANSPORTE E CIDADE

 A cidade linear de Arturo Soria
 Copenhague e o “plano dos dedos”
 New towns – Runcorn
 Transporte urbano de Curitibal – O BRT
 O Conceito T.O.D.



  

A Cidade Linear de Arturo Soria 

Precedentes – A Cidade Linear de Ferrara



  

A cidade funcional – pós industrial

Urbanismo pós-industrial: Mobilidade = Necessidade

A Cidade Linear de Arturo Soria 



  

O projeto da “Ciudad Lineal”

Plano integral:



  

El caso de Copenhague

Copenhagen  deve entender-se como uma cidade 
“relativamente” grande em um país relativamente pequeno. A 
Grande Copenhagen, situada na Dinamarca oriental na ilha de 
Zelanda, tem uma população de aproximadamente 1,7 milhões de 
habitantes em uma nação de somente uns 5 milhões de pessoas. 
Dentro de seus 2.800 quilómetros quadrados, existem cinco 
jurisdições: duas municipalidades centrais – a cidade de 
Copenhagen  e a cidade de Frederiksborg - que juntas têm 
aproximadamente 500,000 residentes; Condado de Copenhagen, 
entorno à cidade central, com 600,000 habitantes; e dois 
condados exteriores, Frederiksborg y Roskilde, também com 
600,000 residentes.  

A forma urbana e o desenho de Copenhagen  são produto 

de um sistema ferroviário cuidadosamente integrado e o 

desenvolvimento urbano, orquestrado pelo "Finger Plan" (1947) e 

suas atualizações consequentes.



  

Seqüencia evolutina da 
cidade.

1 – Povoado de 
pescadores

2 – Cidade Medieval

3 – Cidade Amuralhada 
(XVI e XVII)

4 – Cidade Fotificada 
(XIX)

El caso de Copenhague



  

Estreito de Oresund – Macro região

Copenhague (Dinamarca) e Malmo (Suécia)



  

El caso de Copenhague

A cidade de Copenhagen, constitui através de seu plano “dos 
dedos”, um exemplo do esforço planificador de uma cidade pela busca 
da cidade ideal, estruturando o crescimento urbano entorno a linhas 
férreas, para promover a utilização deste principal meio de transporte 
motorizado e `proteger os espaços verdes situados entre os corredores 
de transporte.

A cronologia da implantação deste plano é a seguinte:

1947 – Plano Regional para a área metropolitana de 
Copenhagen: “Finger Plan”;

1961 – “The Strategic Outline” Segundo Plano Regional. Potencia 
o crescimento urbano nos “dedos” oeste y sudoeste entorno às 
estações de Høje Taastrup e Køge;

1973: Terceiro Plano. Zonificação de áreas de atividades entorno 
a dois “corredores” com direções N-S y E-O.

1989 – “Plano Coordena” que retoma “The Strategic Outline”. 
Importante coordenação entre desenvolvimento urbano local, a 
estrutura viária e o transporte público

            1990 – Em janeiro, el Conselho Superior de Copenhagen 
(encarregado do panejamento regional desde 1947), desaparece, e as 
competências de desenvolvimento passam às cinco regionais. 

 



  

O Fingerplanen (1947)

Novos usos da cidade e nova mobilidade



  

El caso de Copenhague

Copenhague é uma das cidades no mundo 
conhecidas pelo uso da bicicleta como principal meio de 
transporte entre seus habitantes e turistas. De acordo com 
un reporte de 2017, entorno a 9 de cada 10 dinamarqueses 
teem uma bicicleta para mover-se e apenas 4 de cada 10 
tem carro. Anualmente em Copenhague os habitantes 
percorrem em bicicleta cerca de 1,2 milhoes de km  - o 
equivalente a duas viagens de ida e volta à lua.

Atualmente, os dinamarqueses têm uma taxa 330 
automóveis por 1.000 habitantes, por baixo de outros países 
europeus (incluindo nações mais pobres como Espanha, 
Portugal, Grécia, etc.) e inclusive menor que o Japão. A 
combinação de quotas de impostos pesados ao automóvel 
(os impostos implicam em aproximadamente o triplo do 
custo de compra de um automóvel privado), o 
desenvolvimento a favor dos “peatones” e da bicicleta um 
eficiente sistema de transporte público de massa el as 
barreiras criadas aos deslocamentos em automóvel, fizeram 
com que a propriedade do veículo privado em Copenhague 
seja uma das mais baixas das grandes cidades do Primeiro 
Mundo.

O principal eixo do casco urbano de Copenhague, 
(Strøget) antes e depois da remodelaçao



  

 New Towns – Um exercício urbano 1946 - 1970

Formato, que se adotou para a constituiçao das Corporaçoes de Desenvolvimento da Nova 
Cidade, em que se eliminava o lucro da propriedade privada, e atributaçao ao estado, isso seria 
feito pela mesma Corporaçao de Desenvolvimento. 

 Figura:  Fernando Ramón – La ideologia Urbanística



  

 New Towns – Um exercício urbano 1946 - 1970

Em 1945 na Inglaterra, foi criado o Comité de Novas Cidades, para estudar a melhor maneira de reparar e 
reconstruir as comunidades urbanas depois dos estragos causados pela Segunda Guerra Mundial. O comité concluiu 
que era necessário a construção de novas cidades e que deveriam ser criadas e utilizadas corporações de 
desenvolvimento, apoiadas pelo governo central. A Nova Lei de Municípios consolidou esta visão em 1946 e 
nasceram as novas cidades, as “new towns”.

 Figura:  Localizaçao das Newt Towns de 1946, Grande Londres e Inglaterra 



  

 Runcorn – 1964 (segunda geração)
Runcorn era uma pequena aldeia isolada até a chegada da 

Revolução Industrial. Foi um centro de saúde durante o século XVIII e até 
princípios do século XIX. No final do século XVIII, um porto começou a 
desenvolver-se na margem sul do Rio Mersey. Durante o século XIX, as 
indústrias desenvolveram a fabricação de detergentes e sabão, a 
exploração de pedreiras, a construção naval, a engenharia e a fundição 
em bronze. No século XX a indústria química passou a ser o grande motor 
local.

O povoado original há crescido de forma a encampar as demais 

pequenas aldeias vizinhas. A exceção dos produtos químicos, todas as 

velhas indústrias desapareceram e houveram uma grande diversificação, 

em particular, devido aos vínculos com a rede de estradas e autopistas e 

o desenvolvimento de centros de armazenagem e distribuição.

Durante a segunda geração das “new towns” (1951-1964), uma 

nova cidade foi construída ao leste da cidade existente, no ano de 1964 e 

áreas de moradias das companhias de desenvolvimento foram criadas e a 

população há chegado nos anos 70 a mais do dobro daqueles 26.000 

habitantes de quando iniciadas as obras da New Town e atualmente 

conta com aproximadamente 100 mil habitantes. O objetivo era criar 

moradias e trabalho para o excesso populacional da vizinha Liverpool.

Edificações da cidade inicial (1964)



  

 Runcorn – para Liverpool

O Plano Diretor (Master Plan) da cidade foi obra do arquiteto 
Arthur Ling e a principal ideia era integrar a cidade existente com a 
nova cidade de forma que houvesse integração e equilíbrio de todos 
seus elementos. Foi a primeira New Town  que propôs um sistema 
balanceado entre o transporte público e o privado.

Um dos principais objetivos do desenho era dar boa 

acessibilidade a todos os moradores e a toda cidade. A estrutura da 

nova cidade propõe um transporte público como elemento 

organizador entorno do qual se dispõe as distintas funções e 

equipamentos da cidade: moradia, trabalho, comércio, indústria e 

áreas verdes.

Se desenhou um anel em forma de um “8” onde circulariam 

em vias segregadas ônibus especiais e em cuja interseção deste “8” 

estaria o “centro” desta nova cidade e nas adjacências destas vias, 

estariam conjuntos residenciais, dispostos de tal maneira que exista 

uma distância caminhando de no máximo 5 minutos desde a casa 

até a parada do ônibus e no interior destes anéis, estariam zonas de 

parques e áreas de laser.

A empresa local de ônibus, pediu para considerar 
a introdução de veículos de piso baixo especiais que 
seria mais conveniente para o embarque e 
desembarque dos usuários, criando ainda um maior 
atrativo ao sistema.



  

Grade Bus Way Planning Guide and Zoning - Runcorn - England, 1970.

Seria esse, mais tarde, o embriao do BRT...



  

O Plano Diretor de 1966, que definiu os eixos estruturais para implantação das vias 
exclusivas para o transporte de passageiros, proporcionou condições para a formatação 
de um sistema integrado, iniciado na década de 1970, sob o conceito de priorizar o 
transporte de massa sobre o veículo privado.

“A identidade urbana de Curitiba está pautada em seu sistema viário e de 
transporte coletivo, implantados nos anos 1970, que articularam o planejamento 

de transporte ao zoneamento de uso e ocupação do solo” (DUARTE2006).

TRANSPORTE URBANO DE CURITIBA



  

TRANSPORTE URBANO DE CURITIBA

               RIT PIT



  

TRANSPORTE URBANO DE CURITIBA



  

Transit Oriented Development 
T.O.D.

O termo Transit Oriented Development (TOD) implica em 
vários conceitos respeito à idéia de coordenar o uso do solo 
próximo às estações de transporte publico com a finalidade 
de incrementar a eficiência do transporte com o aumento do 
numero de usuários.

 

Por algum tempo TOD esteve geralmente aplicado entorno a 
estações ferroviárias, e metroviárias, porém também existem 
casos (como supostamente o de Curitiba) que se faz entorno ao 
BRT (Bus Rapid Transit).

 



  

O Conceito T.O.D.
Organizar o crescimento a nível regional, de maneira compacta e sustentável para 

a mobilidade.

Localizar os usos comerciais, habitacionais, laborais, recreativos (parques), 
cívicos, a distâncias que se possa ir caminhando das estações do sistema de 
transporte (Transit Stops).

Criar redes de vias "amistosas" para o pedestre, e que conectem destinos locais e 
atrativos.

Prover uma diversidade de moradias quanto à tipologia, densidade e custo.

Preservar “habitats” ecologicamente frágeis e espaços abertos de grande 
qualidade ambiental.

Fazer dos espaços públicos, o foco de orientação de edifícios e das atividades 
dos bairros.

Promover a renovação urbana.

 



  

Caso T.O.D.

Um clássico – Bulls-eyes-corridor

 



  

Arlington, Virginia
Um êxito imobiliario também!

 



  

Massená, Paris

 



  

Battersea Power Station, Londres

 
É a maior construção 
europeia feita em tijolos 
e ficou conhecida pela 
aparição no filme Help 
(Beatle – 1965), foi 
também cenário de 
alguns videoclipes como 
com a banda inglesa Iron 
Maiden (1996), mas foi 
como capa do álbum 
Animals (Pink Floyd – 
1977) que tornou-se um 
ícone mundialmente 
conhecida.



  

Battersea Power Station, Londres

Encontra-se localizada 
em no bairro de 
mesmo nome 
(Battersea), à margem 
direita do Tamisa, a 
escassos 2 Km das 
áreas residências de 
Chelsea e South 
Kensington e de áreas 
de negócio como 
Pimlico e Westminster 
e muito próxima ao St. 
James Park, ficou 
sempre legada a um 
plano industrial.



  

Em 23 de agosto de 2011, foi aprovado pelo Wandsworth Concil e pela 
prefeitura de Londres o plano geral (Master Plan) desenhado pelo 
arquiteto uruguaio Rafael Viñoly para a reabilitação e o 
desenvolvimento urbanístico da área toda.

Foi criada uma empresa (Battersea Power Station Development 
Company) que irá desenvolver o grupo de projetos, divididos em 7 
zonas e fases. Será edificado algo em torno de 940 mil metros 
quadrados, divididos em áreas residenciais, comerciais, escritórios, 
hotelaria, eventos, convenções, estacionamento, lazer, etc. com 
previsão de conclusão total no ano 2020. 

Uma extensão de linha do metrô Londrino com extensão de 2 Km e 
com 3 estações será parte integrante do investimento e será 
executado por conta do empreendedor.

Battersea Power Station, Londres



  

 

Battersea Power Station, Londres



  

Vitoria-Gasteiz Capital Verde Europea 2012

 Atuações por vezes que possam ser consideradas 
menores por trata-se de cidades médias e não em 
metrópoles globais como Londres e Paris, porém que em 
sua escala as mudanças podem representar impactos em 
todo o território municipal, podemos citar Vitoria-Gasteiz, 
que no emboço de sua Agenda Local, propôs melhorias e 
adaptações à rede de transporte público do município. 

Houve um reescalonamento das linhas de ônibus e a 
redução do número das mesmas, além da implantação de 
um VLT que passou a operar com um sistema troncal.



  

Vitoria-Gasteiz Capital Verde Europea 2012
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