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RESUMO 

Nas últimas décadas assistimos à forma como o espaço público em superfície tem sido 

afectado pela ocupação desmedida do veículo privado. Considerando o espaço público 

como o principal receptor das actividades urbanas, a racionalização dos meios de 

transporte públicos e privados (automóvel) permitirá a reorganização do espaço urbano 

para diversos usos. Contudo, essa mesma reorganização requer a avaliação das malhas 

urbanas actuais.  

 

Em 1859 realizou-se um concurso para a reforma e ampliação da cidade de Barcelona 

(Eixample ou Plano de Reforma e Extensão de Barcelona), tendo o projecto de Ildefons 

Cerdà ganho clara notoriedade devido às características higienistas e de circulação numa 

estrutura baseada em traçados regulares, sobre a malha pré-existente. A unidade básica 

desta estrutura urbana é a “manzana” que se caracteriza por ser um bloco quadrado (aprox. 

113m x 113m) composto por vários edifícios e com um pátio central. Cerdà propõe 

igualmente o agrupamento de várias “manzanas”, de modo a criar equipamentos e infra-

estruturas públicas (hospitais, universidade, estação ferroviária). Em 1934, com o Plano 

Macià, é feita uma reinterpretação da trama de “manzanas” do Eixample, estabelecendo 

uma lógica de especialização das ruas e de distribuição habitacional através de 

“supermanzanas” que apresentavam inovações funcionalistas compatíveis com o Plano de 

Cerdà e que renovariam a cidade, facilitando a mobilidade, a acessibilidade e outros 

serviços para o veículo automóvel, então já de uso generalizado.  

 

Actualmente para além de se entender “supermanzana” como o agrupamento de vários 

quarteirões, a noção de “supermanzana” é utilizada para a concepção de uma cidade com 

menos tráfego e mais espaço público, segundo a Agéncia d’Ecologia Urbana, consultora do 

Ajuntament de Barcelona. Esta nova célula urbana permite a concentração do tráfego 

automóvel em vias principais, gerando mais espaço público de uso pedonal e partilhado. As 

“supermanzanas” actuais foram pensadas como parte integrante de um processo de 

certificação ecológica para tecidos existentes e para as zonas em planeamento.  

 

Neste sentido, e com base neste procedimento, é defendida a organização da mobilidade e 

do espaço público na base do modelo de “supermanzana” ou organização em 

“superquarteirões” para oferecer uma melhor flexibilidade das malhas urbanas às funções e 

aos usos presentes e futuros, com uma intervenção mínima. Com o exemplo da cidade de 

Barcelona, palco experimental deste modelo, pode ser entendida a noção de adaptabilidade 

de uma malha urbana às novas necessidades. 

 

Nesta sequência, a metodologia de análise é aplicada aos quarteirões de dois casos de 

estudo na cidade de Lisboa – Avenidas Novas e Parque das Nações. Definem-se as 

principais evoluções históricas das intervenções e identificam-se, com a aplicação de cinco 

indicadores no âmbito do espaço público e da mobilidade, as relações entre as malhas 

urbanas e o espaço público existente. 

 

 

Palavras-chave: adaptabilidade, 

malha urbana, “supermanzana”, 
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ABSTRACT 

In recent decades we have witnessed the way that the public space has been affected by 

excessive occupation of private vehicles. Considering the public space as the main receiver 

of urban activities, rationalization of public and private (cars) means of transport will allow 

the reorganization of urban space for a variety of uses. However, the same reorganization 

requires the assessment of current urban networks. 

 

In 1859 a contest for the renovation and expansion of the city of Barcelona was held 

(Eixample or Reform Plan and Extension of Barcelona), as a result, the project intituled 

Ildefons Cerda gain a clear visibility due to its hygienists and circulation characteristics in a 

structure based upon regular paths on the pre-existing network. The basic unit of this urban 

structure is the "manzana" that is characterized by being a square block (approx. 113m
2
) 

consisting of a building with a central courtyard. Cerda also proposes the combination of 

several "manzanas", to create equipment and public infrastructures (hospitals, university, 

train station, etc). In 1934 with the Macià Plan, a reinterpretation of these "manzanas" from 

the Eixample, established a new-fangled logic of distribution specialization of streets and 

housing through "supermanzanas" which had functional innovations compatible with the 

Cerdà Plan and renewed the city, facilitating the mobility, accessibility and other services for 

the automobile vehicles, that were already in widespread use. 

 

Presently further than the understanding of "supermanzana" as a grouping of several blocks, 

the notion of "aupermanzana" is used for the design or concept of a city with less traffic and 

more public spaces, as the Agéncia d'Ecologia Urbana, consultant of the Ajuntament of 

Barcelona has stated. These new urban cells allow the concentration of automobile traffic on 

main roads, creating additional public and pedestrian space of shared use. The 

contemporary "supermanzanas" were thought as part of an ecological certification process 

for existing urban tissues and for planning areas. 

 

In this sense, and based on this procedure, the organization of mobility and public space in 

the base model of the "supermanzana" or organization is held in "super-blocks" to proffer 

better flexibility of urban networks as a function for present and future utilization, with 

minimal intervention. With the example of the city of Barcelona, where this model is being 

implemented, one can understand the notion of adaptability of an urban network to new 

requirements. 

Subsequently, this analysis methodology is applied to blocks in two case studies in Lisbon - 

Avenidas Novas e Parque das Nações. The main historical developments of interventions 

are determined and the relations between urban networks and the existing public space are 

identified, through the implementation of the five indicators in the public space and mobility. 
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Introdução 
 

Realizada no âmbito do Mestrado Integrado em Arquitectura pelo Instituto Superior Técnico 

(IST), nesta dissertação pretendemos efectuar um estudo de malhas urbanas em Barcelona 

e Lisboa. Com base na realidade destas duas cidades consolidadas e da sua 

adaptabilidade a usos e funções ao longo do tempo, importa analisar os modelos 

organizativos e as intervenções que ofereçam uma melhor qualidade do uso do espaço 

público e serviço de mobilidade. Neste sentido, os procedimentos avaliativos adoptados 

para as diferentes zonas de Barcelona permitem seleccionar indicadores que podem ser 

extrapolados à realidade portuguesa. Com eles será possível detectar criteriosamente os 

problemas e intervir ao nível da qualidade. 

 

As cidades do século XXI debatem-se com o problema da adaptabilidade das suas tramas, 

face aos parâmetros de qualidade urbana no que respeita aos seus usos e aos serviços de 

mobilidade. Ao investigar a flexibilidade ou a alteração de usos das malhas urbanas, em 

função das características físicas dos seus traçados, permite entender de que forma é que 

as cidades se adaptam às novas necessidades. Por outro lado, a função das vias 

circulatórias a vários níveis impõe uma hierarquia de dinâmicas na cidade, que se reflecte 

no modo como o cidadão usufrui o espaço público. 

 

A cidade mediterrânica tem sido marcada, ora pelas ruas e praças como locais de encontro, 

ora pelos quarteirões que, segundo Salvador Rueda representam a unidade básica dos 

sistemas urbanos (Rueda, Cáceres, & Albert Cuchí, 2012). Os usos ou serviços presentes, 

sobretudo nos pisos térreos do edificado, influem nas dinâmicas e organizações urbanas 

em que o espaço intersticial entre quarteirões constitui o espaço que interactua 

directamente com as actividades urbanas.  

 

Neste sentido, e considerando que as cidades com características “históricas” se encontram 

totalmente (ou quase na totalidade) construídas e consolidadas é importante entender quais 

os mecanismos de intervenção nas estruturas urbanas que melhor minimizem o impacto do 

transporte (público ou privado) no espaço público. Uma das qualidades oferecidas pelo 

espaço urbano - a relação “face-a-face” nos espaços de estada e de circulação pedonal -  é 

frequentemente perdida com a imposição desregrada do veículo a motor no espaço urbano. 

A importância do tema da adaptabilidade na cidade construída pode ser analisada em 

cidades como Barcelona, em que o traçado de Cerdà (século XIX) tem servido as diferentes 

organizações de mobilidade e as adaptações aos diferentes usos. Mantendo a mesma 

malha de quarteirão, a capital catalã tem vindo a reorganizar e a regenerar o espaço 

público através da racionalização do sistema viário, valorizando o espaço público com 

diversidade de usos. Neste sentido, Barcelona será um caso de estudo modelar, uma vez 

que tem vindo a encontrar formas de intervenção a partir de instrumentos de análise e 

avaliação. 
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Objectivos e conceitos  

 

Compreender o processo de evolução de uma malha urbana como o da cidade de 

Barcelona e as suas implicações sobre o espaço público da cidade, é o objectivo inicial 

desta dissertação. Para tal relacionamos diferentes intervenções de melhoria do espaço 

público da malha, com o seu serviço da mobilidade.  

 

Dando continuidade a este processo, para a reorganização de zonas da cidade de 

Barcelona (tal como noutras cidades) recorre-se no século XXI a modelos avaliativos e a 

instrumentos de análise de qualidade que fundamentam intervenções ao nível da 

reorganização do espaço. Se por um lado, interessa aprofundar os mais recentes 

procedimentos adoptados pelo Ajuntament de Barcelona para objectivos específicos, por 

outro, interessa aplicar os instrumentos em contextos semelhantes na cidade de Lisboa.  

 

Assim, temos um segundo objectivo, de tipo metodológico: com recurso a uma 

metodologia específica pretende-se estudar, através de indicadores, como funciona a 

malha urbana de dois casos portugueses. Para uma análise mais pormenorizada desses 

casos de estudo (das Avenidas Novas e do Parque das Nações), torna-se necessário 

experimentar lógicas de organização aplicando conceitos e indicadores já testados para a 

malha urbana do Eixample (ou Ensanche) de Barcelona. 

 

Para tais objectivos é necessário dominar os conceitos fulcrais sobre os quais se baseiam a 

metodologia de análise do espaço público e da mobilidade que utilizámos. O Modelo 

“Supermanzana”, constando na agregação de várias “manzanas” (ou quarteirões) actualiza 

uma concepção da cidade moderna marcada por Cerdà no final do século XIX, a noção de 

“supermanzana” a que se refere este modelo de reorganização do espaço público e da 

mobilidade, que tem um novo significado na actualidade.   

 

A Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona está a actualizar reorganizações urbanas que 

se desenvolveram no séc. XX, sob a influência do Movimento Moderno, explorando de 

forma distinta o conceito-chave novecentista que se repercutiu em outras realidades, de 

que foram exemplo, em Barcelona as “Supermanzana” dos planos do G.A.T.C.P.A.C, (de 

que é protótipo a Casa Bloco de Sert) como é, na cidade capital do Brasil, Brasília, a 

Superquadra do plano de Lúcio Costa.           

                                                     

Em 2014, seguindo os princípios do modelo “supermanzana”, re-introduzidos por Salvador 

Rueda (Rueda, Cáceres, & Albert Cuchí, 2012), o Ajuntament de Barcelona aprovou a Nova 

Rede de Transportes Públicos da cidade (Nova Xarxa de bus), desenvolvendo os mesmos 

procedimentos noutra realidade urbana. Assim um objectivo adicional da dissertação é a 

reflexão sobre a adaptabilidade, através da noção actualizada de “supermanzana”. Esta 

nova célula urbana, que surge para representar e implementar uma concepção de cidade 

com menos impacto do tráfego e mais espaço público pedonal, permite a concentração do 

tráfego automóvel nas vias principais, valorizando o espaço público intermédio para o uso 

pedonal e partilhado. As “supermanzanas” são pensadas pela Agència d’Ecologia Urbana 
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como uma parte integrante de um processo de certificação ecológica para tecidos 

existentes e para zonas em planeamento.   

 

Não centrando a nossa atenção na problemática ecológica, interessa-nos sim entender a 

proposta de reorganização daquela compatibilidade do serviço de mobilidade e da 

qualidade do espaço público, através de indicadores considerados relevantes para a 

disposição das malhas urbanas em “supermanzanas”, nomeadamente ao nível do espaço 

público e da mobilidade. A Certificación del Urbanismo Ecológico (Certificación del 

Urbanismo Ecológico, 2012) é um procedimento ou manual que, mediante critérios 

específicos, permite analisar e prever as intervenções urbanísticas. Neste sentido, Salvador 

Rueda defende a adopção do modelo de “supermanzana”, para permitir uma reorganização 

da mobilidade e do espaço público.  

 

O nosso objectivo final inclui assim a resposta à questão: a adaptabilidade das malhas 

urbanas pode ser melhorada a partir de um processo de reorganização do espaço, com o 

conceito de “supermanzana”? 

 

Pretende-se desenvolver uma investigação prática que tem como objecto os instrumentos 

de avaliação organizados em torno da Certificación del Urbanismo Ecológico (Certificación 

del Urbanismo Ecológico, 2012). Trata-se de avaliar a nova concepção de “supermanzana” 

como modelo de reinvenção do espaço público e da mobilidade, com a mesma malha.  

 

Propomo-nos primeiramente exemplificar a aplicação do Programa Piloto de 

“Supermanzanas” em Barcelona, com base na selecção de cinco indicadores deste 

procedimento, referentes especificamente ao espaço público e à mobilidade, reflectindo 

sobre a adaptabilidade que as mesmas têm através de indicadores:  

 

1 acessibilidade da rede viária,  

2 espaço público destinado ao peão,  

3 proporção de rua,  

4 proximidade a redes de transporte alternativo ao automóvel  

5 ocupação da mobilidade motorizada.  

 

 Com essa avaliação passaremos a analisar dois casos de estudo em Lisboa de forma a 

entender de que modo serão relevantes, na reordenação das malhas urbanas lisboetas, 

segundo a concepção das “supermanzanas”. A compreensão deste procedimento e da 

maneira como funcionam os indicadores relativos aos âmbitos estudados, constitui uma 

relevante aprendizagem sobre a actual situação das malhas urbanas nos casos de estudo 

avaliados. Com o fim de melhorar a qualidade das redes de mobilidade e do seu serviço 

como espaços públicos, esta abordagem será entendida como um instrumento de avaliação 

nos territórios consolidados e construídos, ao longo do seu ciclo de vida. Este objectivo 

será testado na comparação da malha do Parque das Nações, pré e pós Expo’98. 

 

Finalmente, na análise geral, prosseguiremos o objectivo de aprofundar as noções 

operativas ou tipológicas, do Desenho Urbano: 
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- Noção de ensanche, como malha e traçado, suas dimensões e restrições. De facto esta 

tese assenta em três malhas de tipologia ensanche como processo de crescimento, 

contudo com especificidades distintas. 

 

- Noção de “supermanzana”. A partir da evolução do conceito ao longo da História e seu 

potencial na actualidade, apresentar os aspectos caracterizadores do mesmo quando 

concretizado pelos diferentes Planos em diferentes épocas, de modo a considerar o 

conceito actual de “supermanzana” como modelo de reorganização do espaço público e da 

mobilidade em Barcelona. 

 

Questões de Investigação e Estrutura da Dissertação 

 

Como se mencionou anteriormente, a questão central que é objecto da dissertação é:  

 

- A adaptabilidade das malhas urbanas pode ser melhorada a partir de um processo de 

reorganização, com o conceito de “supermanzana”? 

 

As questões, decorrentes da questão central, às quais procuramos responder, serão:  

- Que factores contribuem para que a malha urbana do Eixample de Barcelona seja tão 

flexível e adaptável a novos usos?  

 

- Que indicadores/critérios sobre espaço público e mobilidade, são relevantes para avaliar 

uma malha urbana no serviço à mobilidade?  

 

- O que significa para o uso do espaço público - optimização de mobilidades e valorização 

do espaço público - o agrupamento de quarteirões numa malha urbana? 

 

Para chegar a um resultado que permita responder àquelas questões, a dissertação 

organiza-se nas seguintes partes:   

 

Na 1ª Parte estuda-se o enquadramento e contextualização do tema no contexto da cidade 

de Barcelona e da sua cultura urbanística, em dois pontos: 

 

- Marcos históricos da cidade: os “super-quarteirões”. Nesta secção contextualiza-se o 

surgimento do ensanche de Barcelona enquanto malha urbana com a sua especificidade e 

procura-se analisar características morfológicas e funcionais, nomeadamente a do 

agrupamento de “manzanas” para dar origem a grandes equipamentos e infra-estruturas 

como hospitais, universidades e estações ferroviárias. É neste capítulo que é introduzida a 

noção de “supermanzana” defendida pelos G.A.T.C.P.A.C., e procede-se à explicação do 

Plano de 1934: Plano Macià – Zona E. Considerou-se igualmente pertinente o enfoque em 

referências internacionais: as Superquadras de Brasília, de 1957 e o legado da Unidade de 

Vizinhança de Clarence Perry (1929), para os subúrbios ingleses, donde se traçam 

paralelos com ideias defendidas para outros agrupamentos de blocos habitacionais. 
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- “Super-quarteirões”: avaliação de qualidade do espaço público. Nesta secção são 

abordadas as problemáticas recentes que mais provocaram alterações na relação entre 

malha urbana e espaço público, nomeadamente a introdução massificada do veículo 

privado nas cidades. Para a sua contextualização são referidos no Estado da Arte alguns 

autores como Colin Buchanan e Hans Monderman sobre os impactos da mobilidade 

automóvel e as possibilidades da sua compatibilização. É neste contexto que se introduz o 

modelo “supermanzana”, como modelo ou procedimento para a reorganização da 

mobilidade e do espaço público, de modo a regenerar os espaços pedonais na cidade e a 

racionalizar a presença do veículo motorizado, tendo como base a noção actualizada de 

“supermanzana”. Neste capítulo é também apresentada a metodologia defendida pela 

Agència d’Ecologia Urbana para tecidos existentes e zonas em planeamento como meio de 

atenuar o impacto do veículo motorizado nas cidades e ao mesmo tempo capaz de 

regenerar espaços pedonais na cidade. São defendidos os objectivos e condicionantes do 

procedimento, utilizando um caso em Barcelona já avaliado pela Agència d’Ecologia 

Urbana, de modo a demonstrar de que modo é aplicado o modelo.  

 

Na 2ª Parte estuda-se o caso de Lisboa em dois exemplos (Avenidas Novas e Parque das 

Nações) e conclui-se com a discussão da aplicabilidade do modelo: 

 

- Avenidas novas: Extrapola-se o modelo defendida pela Agència d’Ecologia Urbana para 

dois casos de estudo na cidade de Lisboa, cujo primeiro é referente à Zona III do Plano de 

Ressano Garcia para as Avenidas Novas. Realiza um breve enquadramento histórico e 

procede-se à avaliação do território com base em cinco indicadores do procedimento.  

 

- Parque das nações: Extrapola-se o modelo defendido pela Agència d’Ecologia Urbana a 

zona referente ao Plano de Pormenor 2 e Plano de Pormenor 3 (zona habitacional 

ribeirinha do Parque das Nações) da antiga Expo ’98. Realiza um breve enquadramento 

histórico e procede-se à avaliação do território escolhido com base em cinco indicadores do 

procedimento.  

 

No capítulo final, de Conclusões, são discutidos os resultados desta investigação, 

nomeadamente em torno dos casos de estudo portugueses, no que toca ao potencial 

desempenho da malha urbana face às condições de espaço público existentes e verifica-se 

a pertinência do modelo de avaliação. 

 

 

O Estado da Arte e a problemática de reflexão  

 

Os conceitos inerentes à problemática apresentada, no que diz respeito à morfologia do 

tecido urbano, são os de rede, trama, malha, tecido, morfologia, traçado da rede viária etc. 

Tais conceitos traduzem um âmbito desta tese: é centrada na relação do traçado inerente a 

um tecido urbano, com o serviço prestado por tal traçado, em dois planos: o da mobilidade 

e o do uso do Espaço Público, associados à reflexão sobre a Adaptabilidade.  
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No caso de Barcelona, nos antecedentes de uma reflexão sobre a circulação na cidade 

moderna, cabem referências, ao traçado de Cerdá e os seus pressupostos teóricos, nos 

princípios de racionalização do processo de urbanização, com base na sistematização do 

espaço publico.  

 

Em fase posterior, o Plano Maciá está associado a novas premências, com a generalização 

do automóvel, a separação e especialização de modos e velocidades convive com uma 

nova teoria que teve institucionalização dos seus princípios na Carta de Atenas, advogando 

a separação física entre as funções urbanas – na “função circulatória”, por exemplo no 

modelo das “sete vias” de Le Corbusier, numa concepção mecanicista que se opunha à 

“rua corredor” recusando a tradição milenar do alinhamento das edificações ao viário, 

propondo a sua segregação de outras funções urbanas e especialização por modos (com 

algumas experiencias em cidades novas como Brasília que adiante referimos, com “canais” 

dedicados aos veículos, hierarquizados e separados das “superquadras”). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na figura 0.1 podemos observar o Plano Piloto de Chandigarh, Índia (1952) que segue o 

modelo das “7vias” que Le Corbusier propõe para o novo urbanismo. 

 

Outros autores desenvolveram o pensamento sobre malhas urbanas e a sua 

adaptabilidade, relacionando a mobilidade com a morfologia da malha - menciona-se 

Clarence Perry, pela noção que introduz de Unidade de Vizinhança para os subúrbios 

ingleses, com o texto de 1929 “The Neighbourhood Unit”, transmite na origem a sintonia 

com princípios modernos, tentando compatibilizar relações de proximidade.  

 

Noutro período, já no boom do pós IIª Guerra Mundial, destaca-se Colin Buchanan, pela 

influência que a sua obra (“Traffic in Towns”) ainda tem, não só nos aspectos morfológicos, 

mas na análise do serviço optimizado da mobilidade, com significado na metodologia que 

iremos estudar no âmbito da Certificación del Urbanismo Ecológico.  

Fig. 0.1 – Plano Piloto de 
Chandigarh (1952) e 

diferentes tipos de vias. 
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Também Rob Krier e Leslie Martin promovem nos anos 70, na sequencia do movimento de 

critica aos modelos da carta de Atenas pelo Team 10, Jane Jacobs e outros, um regresso à 

aceitação da rua e das malhas reticuladas, como base de uma mobilidade integrada. 

 

E ainda, em Barcelona já na contemporaneidade a partir dos JJOO, os temas do 

crescimento urbano e da mobilidade estão na ordem do dia nos anos 80 (tratadas por 

Manuel Solá Morales, em “Formas de Creiximent Urbano”) associados à mobilidade, com 

novas soluções que procuram, desde os “enlaces” até às rondas da actualidade, o domínio 

de novos conceitos da mobilidade para compatibilizar o serviço à circulação, dado pela 

malha urbana, como no projecto da Nova rede de transporte público.
1
 

 

Relatório Buchanan: adaptação do traçado - circulação automóvel e espaço pedonal 

 
Se atendermos ao factor histórico, podemos reflectir que ao longo do século XX 

compreendeu-se de forma distinta da actual a importância do espaço público como 

elemento base de um sistema urbano. Este facto, levou a que não fossem consideradas as 

potencialidades que os espaços livres das cidades possuem no que se refere à 

adaptabilidade das malhas urbanas.  

 

O relatório Traffic in Towns (Buchanan & outros, 1963) apresenta uma visão abrangente 

das questões que envolvem o rápido crescimento do automóvel e do tráfego urbano no 

Reino Unido. Neste caso analisa-se o problema, quer do excessivo espaço concedido ao 

automóvel nas malhas urbanas, quer dos vários núcleos habitacionais consoante a sua 

escala: da cidade pequena, da cidade grande, da zona histórica e dos blocos centrais 

metropolitanos entre outros. O estudo levado a cabo nas cidades inglesas segue 

geralmente um sistema de análise em que se avaliam as principais actividades que incidem 

na área de estudo, no que respeita ao uso do solo articulado com a identificação dos 

principais problemas da rede de mobilidade existente.  

Buchanan parte do princípio de que para reorganizar as malhas urbanas e redefinir as 

redes viárias nas cidades é necessário repensar as densidades urbanas. Deste modo, para 

aumentar as áreas livres de solo, de modo a solucionar os problemas que se viviam nos 

anos 60 com a ocupação excessiva do espaço público pelo automóvel, propunha dois 

cenários:  

 

i) a substituição dos usos do solo através da eliminação de edificado, de forma a 

manter um único nível físico na cidade;  

ii) ou a constituição de vários níveis físicos na cidade para automóveis e para 

peões. Trata-se de encontrar ambientes urbanos em que o espaço público 

seja predominantemente pedonal, separando o veículo do peão em diferentes 

níveis mas que possam ser mutuamente acessíveis. 

 

 

                                                        
1
 Destaque neste tópico para o Professor Salvador Rueda, em Barcelona, autor da noção actualizada 

do termo “supermanzana” e responsável pela criação de uma nova conceptualização. 
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Na figura 0.2 podemos observar três possíveis esquemas de controlo de tráfego para os 

centros das grandes cidades. O primeiro segue um modelo radial, o segundo é baseado 

numa grelha reticulada e a terceira, a mais complexa, define-se por uma dupla rede 

entrecruzada hexagonal.        

                      

Buchanan refere que estes três modelos de organização do sistema viário são impraticáveis 

por razões de espaço, desenho, proximidade e intercâmbios, pois os casos que analisa são 

de cidades industriais inglesas. Contudo afirma que é erróneo pensar que as cidades já 

existentes não são passíveis de reorganização, questão que se admite que possa depender 

da flexibilidade urbana patente nas malhas das cidades: parece razoável, que quanto mais 

pequeno for o módulo ou dimensão básica da grelha (malha) maior é a sua capacidade de 

distribuir o acesso viário, fazendo-o chegar a todos os pontos da cidade, mas ao mesmo 

tempo, poderá ser tendencialmente menor será a velocidade.  

 

Assim, defende-se ainda a base de uma separação do uso circulatório de outras funções, e 

da hierarquia da rede viária, algo na linha do modelo de LeCorbusier: vias primárias a um 

nível periférico ao da área de estudo, em subsolo (primary distributors); vias distritais 

(district distributors) que correspondem às principais vias dentro da área de estudo e que 

demarcam a grelha viária principal interna e vias secundárias (local distributors), que se 

encontram no interior da malha, permitindo o acesso aos locais, reorganizadas em vias 

secundárias e em espaços públicos totalmente pedonais.  

 

Buchanan racionaliza o espaço destinado ao veículo numa determinada área, 

redesenhando o espaço interior na malha urbana, tendo como objectivo a oferta de mais 

espaço público pedonal e uma melhor eficiência do sistema viário. Como se pode ver na fig. 

0.3 o caso da cidade de Leeds representa uma das zonas (núcleo central de cidade 

grande) em que se experimentou um desenho que oferece conexões viárias importantes na 

envolvente da área central e se redesenharam os percursos automóveis e pedonais no seu 

interior. Para a área central de Leeds propunham-se vias de maior fluxo viário, utilizando os 

espaços pedonais para conectar os cidadãos aos parques de estacionamento. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 0.2 – Três alternativas para a 
distribuição da mobilidade nas 
zonas centrais de cidades.  
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O relatório Buchanan
2
 para o Ministério dos Transportes inglês desenvolve três casos de 

estudo que estipulam modelos de reconversão da mobilidade nas cidades: a reconversão 

completa (complete redevelopment), em que se reorganiza toda a mobilidade ao nível da 

cidade; a reconversão parcial (parcial redevelopment) em que num bairro ou zona 

especifica se reorganiza a mobilidade, redefinindo zonas destinadas totalmente aos peões 

e uma intervenção mínima que se pode desenvolver em ruas específicas e dessa maneira 

melhorar essa parte da malha urbana.  

 

Embora os autores admitam que os estudos sobre as referidas áreas definem uma 

estratégia para resolver os problemas de tráfego, chamam igualmente a atenção para as 

implicações práticas desta reorganização. Buchanan e os demais autores reiteram neste 

documento (nota...) que o espaço ocupado pelo veículo e a preponderância do mesmo nas 

cidades inglesas nos anos 60 não beneficia a população. Neste sentido, defendem a 

restrição progressiva da imposição do automóvel nas ruas das cidades. De facto, as vias 

principais ou primary distributors que se localizariam abaixo do nível das cidades 

demonstram a preocupação dos autores em encontrar um meio de conciliar o espaço 

público com o elemento automóvel.  

 

É de salientar que as propostas que foram desenvolvidas neste âmbito oferecem ainda, 

cinquenta anos mais tarde, o modelo base para a proposta em curso de implementação em 

Barcelona: o modelo “supermanzana” para o espaço público e a mobilidade. Salvador 

Rueda acredita que Buchanan e os demais autores ao delinearem uma reorganização das 

secções de rua com a cedência total dada ao peão no interior de áreas delimitadas, 

                                                        
2
 O livro de Buchanan e outros, na verdade é uma compilação do relatório para o Ministério dos 

Transportes inglês do ano de 1963 (Reports of the Steering Group and Working Group appointed by 
the Minister of Transport) elaborado por vários autores. 

Fig. 0.3 – Área central de 
Leeds, Inglaterra.  



 

 
 

10 

 

preconizaram a base de um modelo bem solucionado no que se refere aos transportes 

viários na sua envolvência. (Rueda, 2015) 

 

O estado da arte deixa algumas questões e áreas menos esclarecidas, às quais se tenta 

dar resposta com esta dissertação, apoiando-nos nos casos de estudo. Anota-se, como 

uma restrição necessária ao alcance deste trabalho, que as avaliações feitas no espaço 

público, como elemento estruturante da flexibilidade e da adaptabilidade urbanas, apoiam-

se essencialmente em factores e parâmetros dimensionais e quantitativos. Requerer-se-á, 

num eventual desenvolvimento, outras ferramentas para a avaliação qualitativa sobre o 

desenho urbano como por exemplo: aspectos simbólicos, vivências, aspectos artísticos e 

de apropriação pelo usuário do espaço público.  

 
Outros avanços teóricos e de experiência crítica  

 

Na segunda década do século XXI surgem variados pensamentos sobre a importância do 

espaço livre partilhado, que defendem uma reavaliação do papel do espaço público 

valorizando em igual importância os diferentes modos de deslocação, usos e funções 

presentes na vida quotidiana. Um dos métodos divulgados sobre alternativas para um 

tráfego controlado nas cidades foi o de Shared Space ou Espaço Partilhado.  

 

Desenvolvido pelo engenheiro de tráfego holandês Hans Monderman em 1982 na cidade 

de Oudehaske, o conceito de Shared space baseou-se na tentativa de solucionar as 

problemáticas apontadas por Buchanan no relatório Traffic in Towns (Buchanan & outros, 

1963). Em 1970 Monderman havia realizado um estudo para a redução a velocidade 

motorizada numa pequena vila no norte da Holanda. Os cortes de orçamento não 

permitiram ao engenheiro utilizar os tradicionais instrumentos de apaziguamento de tráfego 

como sinais verticais, semáforos entre outros. É neste contexto que Monderman ensaia 

uma experiência de organização do espaço público: removendo todos os elementos de 

proibição, cedência ou controlo de tráfego, prova que a velocidade dos veículos na via 

havia diminuído em 50%. 

  

Monderman prossegue este estudo e induz que apesar de nas grandes auto-estradas ser 

necessário um controlo e sinalização constante da rede viária, em zonas locais como 

centros de cidade ou em vilas o próprio movimento inerente aos usuários, seja a pé ou 

noutro tipo de mobilidade, é suficiente para gerar as dinâmicas no espaço urbano. De facto, 

Monderman prova que um condutor num espaço partilhado é obrigado a estar mais atento 

ao contexto que o rodeia e a interagir com os outros modos de mobilidade de maneira a 

que todo o sistema funcione, no que o desenho do espaço público assume papel central.  

 

 

 

 

  

 

“Our behaviour in a theatre or a church differs from a pub or in a football stadium as we understand the signs and 

signals through years of cultural immersion. Likewise if we see children playing in the street, we are more likely to 

slow down than if we saw a sign saying “Danger Children!” – entrevista a Hans Monderman por Emma Clarke  

(Clarke, 2006: 291) 
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Adiante aprofundaremos novas noções base, de novos paradigmas, de espaço e uso 

(como flexibilidade e adaptabilidade urbana, espaço público, morfologia, uso e serviço, 

trama, traçado). Veremos, como é possível entender o espaço público como gerador de 

flexibilidade e adaptabilidade urbana, libertando-o da sua função preferencial ao serviço do 

veículo automóvel, para o converter num agente promotor de intercâmbio de actividades 

favorável a múltiplos usos com uma interligação às periferias urbanas.  

 

Neste sentido é pertinente que o conceito “supermanzana” que é reportado ao séc. XX 

(com antecedentes do séc. XIX), e que vários autores
3
 tentam actualizar e adaptar às 

realidades do século XXI. A “supermanzana” é defendida como um modelo para solucionar 

problemas de deterioramento do espaço público, da mobilidade e do acesso qualificado a 

equipamentos colectivos, serviços e comércio integrados nas cidades. Esta problemática irá 

recair sobre o modo como se pode reorganizar uma malha existente de forma a tornar a 

cidade mais flexível para todos os seus intervenientes.  

 

Abordagem conceptual da problemática – o espaço público  

 

Ao longo do tempo, as cidades foram sendo objecto de alteração nos seus sistemas de 

funcionamento, através dos artefactos que se deslocam para transporte de pessoas e 

cargas e que conferem ao espaço urbano uma imagem dinâmica. Primeiro pela força 

animal, depois com a introdução da máquina a vapor (ferrovias) e outros transportes 

públicos e finalmente com a introdução do veículo automóvel privado. A permanência 

destes artefactos infra-estruturais conduziu a uma alteração dos ritmos da cidade, com uma 

ocupação sensorial e física do espaço público, principalmente pelo serviço à circulação que 

oferecem, no espaço público que provoca adaptações, nomeadamente a adopção de 

“canais” separados, e mesmo exclusivos, com frequente desvalorização de outras funções, 

de usufruto pedonal.  

 

Neste sentido, importa entender a diferença entre espaço público e espaço urbanizado. O 

espaço urbanizado (a partir do centro para vários tipos de área de subúrbio) é caracterizado 

pela dispersão do tecido urbano, cujo âmbito é dedicado em grande parte aos “canais” das 

deslocações. O espaço público por seu lado, possui inúmeras variáveis, sendo o espaço 

destinado à deslocação apenas uma delas. Na verdade, o espaço público é a base do 

sistema urbano, a “raíz” do organismo vivo e dinâmico que representa a cidade.                                                                                                                                     

 

A forma urbana é pois delimitada pelo espaço público, sendo este o espaço entre edifícios 

na sua conformação física e o lugar que alberga as relações sociais (Brandão, 2011). É na 

verdade um espaço físico, que acolhe múltiplas funções e usos diferenciados, sejam 

repetíveis (rotinas) ou temporalmente excepcionais, que contém em si expressões como um 

lugar de encontro, de monumentalidade, multifuncionalidade e intercâmbio. (Borja & Muxí, 

2003).  

 

                                                        
3
 Albert Cuchí, Alfonso Sanz, Lluís Brau, Rafael Cáceres entre outros. 
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Podemos assim entendê-lo como um espaço onde a urbanidade se manifesta no exercício 

de quatro direitos básicos: deslocação, estada/estância, intercâmbio e ócio.                                                                            

 

O primeiro refere-se à acessibilidade aos locais e serviços no tecido urbano e às diversas 

mobilidades que ocorrem no espaço físico da cidade; os espaços de estada são dedicados 

ao cidadão, como elemento usufruidor do mesmo e podem ser vistos como lugares que 

oferecem um serviço de repouso, contemplação, de socialização frequentemente com 

significado, memória e valor, ou ainda pelo intercâmbio seja de que natureza for: 

económico, comercial ou social, politico e cultural ou pelo ócio, usufruído por características 

que permitem a diversidade de usos e funções de lazer, no espaço exterior.  

 

São assim, por vezes, as características de subjectividade e valor intangível, como a 

Identidade ou o “sentido de pertença” ou a “apropriação” que activam no espaço público as 

suas próprias características de direito (acesso, usufruto de todos...), e são critérios mais 

“quantificáveis” e “objectivos” como os da circulação, aqueles que, por razões de segurança 

ou outras, podem dificultar ou mesmo negar a partilha do espaço (Brandão, 2011).                                                                                                                                       

 

Entender o espaço público como uma plataforma de actividades, significados, relações 

sociais e intercâmbios permite-nos avaliar aspectos particulares como por exemplo as 

características de insegurança atribuídas aos espaços públicos. Na verdade, existe a 

tendência de procurar espaços com usos colectivos, como centros comerciais e 

esplanadas, por serem mais “seguros”, mas cujas características “selectivas” lhes conferem 

uma redução da diversidade de usos, o que pode criar percepção, ou ilusão, de segurança.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos admitir um certo paralelo, com a tendência para a crescente unifuncionalidade 

nos espaços da mobilidade dedicados ao uso, por um dado modo de tráfego da rede viária. 

Nesse sentido, pode-se afirmar que a separação e especialização funcional do espaço não 

detêm obrigatoriamente qualidades protectoras em si mesma (Borja & Muxí, 2003). Se o 

que nos confere uma sensação de segurança é a capacidade do espaço público servir 

funções variadas, ao se associar o espaço público a um único uso, com formas de 

interacção únicas e pré-estabelecidas, descartam-se as possibilidades de apropriações 

comuns variadas e as acções espontâneas (no âmbito de um bairro), desaproveitando as 

redes de espaço que ligam os serviços e actividades numa “plataforma multifuncional” 

(Remesar, 2005: 56 in Espaço Público / Public Space CR POLIS. Art, ciutat, societat, 2013) 

 

Fig. 0.4 – Diferenças e 
similitudes do espaço 

público e espaço colectivo.  
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Em resumo, o espaço público que oferece qualidade á vida urbana na cidade, traduzindo 

na sua forma e na sua vivência a qualidade de vida das populações, presta um serviço 

público à escala global de cidade e à escala local de bairro ou comunidade (Borja & Muxí, 

2003), que integra, entre muitos valores, o da mobilidade e da adaptabilidade. 

 

 

 

 

Hoje é difícil de equacionar uma cidade sem veículos a circular ou estacionados e não 

obstante, podemos reorganizar as secções das nossas ruas de modo a que a esfera 

pública possa utilizar das mais diferenciadas maneiras possíveis um espaço que é de 

todos. E, sem dúvida que podemos colocar a hipótese de que uma área urbana que permite 

uma flexibilidade de usos é aquela que melhor se adapta à evolução dos tempos (Borja & 

Muxí, 2003).  

 

Atendendo a que a rotina quotidiana é cada vez mais rápida e díspar na forma como é 

vivida, o espaço público do ponto de vista da circulação do utente tem que se apresentar 

como simples, funcional e estruturado, conceitos que remetem para a interligação da malha 

urbana numa rede contínua de usos e funções partilhadas, no que toca à mobilidade, aos 

intercâmbios económicos e sociais, assim permitindo adaptações no tempo.                                                                                                                          

 

Mais à frente nesta dissertação pretendemos discutir a proposta de uma nova forma de 

reorganizar a mobilidade e o espaço público em cidades existentes, tendo como base um 

modelo de mobilidade e procurando verificá-lo noutras realidades. Na verdade, partimos do 

pressuposto, que queremos testar, de que o espaço público é um indicador de qualidade 

urbana e poderá ser igualmente entendido como uma ferramenta geradora de flexibilidade 

espacial, social e ecológica nas cidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El hecho que el espacio público sea el elemento determinante de la forma de la ciudad ya es razón suficiente para 

atribuirle el rol ordenador del urbanismo y en primer lugar de la trama urbana”. (Borja & Muxí, 2003: 53) 
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1ª PARTE  CASO DE ESTUDO DE BARCELONA – AVALIAÇÃO 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01 “MANZANA” E “SUPERMANZANA” 

 
1.1 A malha ortogonal, o espaço público e o quarteirão  

1.2 O “ensanche” como forma específica de crescimento urbano 

1.3 A definição de “manzanas” no urbanismo de Cerdà 

1. 4 O conceito de “supermanzana” e a especialização das vias na cidade. 
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1.1 A malha ortogonal, o espaço público e o quarteirão como unidade urbana 

 

A flexibilidade urbana está presente no conjunto dos elementos que constituem a cidade. 

Para que se entenda este conceito subjectivo há que esmiuçar os elementos presentes, 

uma vez que são eles que conferem valor, significado e qualidade de vida urbana. É pois 

difícil a compreensão do termo flexibilidade urbana e, neste trabalho, pretende-se através 

deste estudo dos elementos que conformam certas zonas das cidades consolidadas, 

interpretar aqueles que oferecem adaptabilidade aos novos usos e funções. 

 

De acordo com Martin (1972) a malha de ruas da qual a cidade é composta, e de que 

apelidamos de malha urbana, funciona como uma rede. Esta rede define a implantação do 

edificado e regula as distâncias e dimensões do espaço urbano. Em The grid as a 

generator (Martin, 1972) o autor coloca-se algumas questões sobre o funcionamento da 

malha ortogonal e para tal utiliza o exemplo de três cidades cujas malhas são 

“excessivamente” artificiais. Savannah, Manhattan e Chicago permitiram mudanças na 

forma e no desenho de fachada das suas edificações, ao longo dos tempos, sem alteração 

do seu parcelário, isto é, sem alterar a demarcação dos lotes originais. Para responder às 

exigências de aumento de população, estas cidades tenderam a crescer para cima 

(densificar-se em altura) ou agregando vários lotes e aumentando em extensão. A última 

opção pode ser observada no esquema que Le Corbusier desenha em redents para a 

cidade de Manhattan, sendo um programa que irá extensamente experimentar em muitas 

cidades como Barcelona no Plano Macià (1934) a que denomina “supermanzana”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“It is not possible to deny the force behind the criticisms of the grid. It can result in monotony: so can a curvilinear 

suburbia. It can fail to work: so can organic city. (…) The choice of the grid allows different patterns of living to develop 

and different choices to be elaborated. The grid unlike the fixed visual image, can accept and respond to growth and 

change”.  (Martin, 1972: 75) 

 

Fig. 1.1 – Tipologias de 
ocupação de um mesmo 
parcelamento.  
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De acordo com Martin (1972) a aparente “organicidade” das linhas curvas não corresponde, 

necessariamente, a um maior sentido de ordenação e flexibilidade espacial nas cidades. 

Mesmo uma base ortogonal pode ser mais flexível do que um plano desenhado com o 

objectivo de fluidez espacial. Toda a criação necessita de uma ordem e esta pode ou não 

ser flexível às necessidades do momento e a futuras.  

 

A malha em retícula como o Eixample de Barcelona, a Baixa-Pombalina em Lisboa ou o 

centro de Filadélfia nos EUA, conferem ao espaço urbano uma estrutura simples e 

permitem uma racionalização da mobilidade tanto viária como pedonal. O modelo em grelha 

seja ortogonal, ou seja mais irregular, permite a restrição viária em algumas ruas, tendo a 

capacidade de melhor regular o tráfego de veículos em relação aos movimentos pedonais. 

 

As malhas com 80 a 100m de espaçamento entre elementos (aproximadamente) 

possibilitam ao espaço público oferecer óptimas redes de espaços destinados ao cidadão, 

que pode deslocar-se a pé mantendo-se um bom tráfego da rede viária. Em zonas cuja 

mobilidade é suave (deslocações fáceis a pé, bicicleta, skate..), uma malha espaçada de 50 

a 70m proporciona uma óptima rede de espaços públicos. Contudo estas dimensões podem 

não ser as mais apropriadas no que toca à globalidade da forma urbana das cidades, pois 

podem impedir a localização de uma multiplicidade de serviços nesta malha. (Yeang, 2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O primeiro esquema que vemos na fig.1.2 traduz uma alternativa semelhante à presente no 

Eixample de Cerdà (uma “manzana” ou quarteirão ocupa todo o perímetro do parcelamento 

destinado a habitação). O modelo possibilita uma grande variedade de usos, porém uma 

fraca permeabilidade (Yeang, 2000), daí Cerdà propor pátios interiores por questões de 

luminosidade e ventilação. O segundo esquema, cujas dimensões de habitação são 

65x65m, permite uma boa permeabilidade, pois possui ruas internas (pedonais ou mistas) e 

uma capacidade média de mix de usos. A última opção de tecido urbano confere à cidade 

uma grande permeabilidade, contudo não permite uma diversidade de usos tão elevada 

devido à área de ocupação ser diminuta (35m), a não ser que se opte por construir em 

altura. 

 

 

 

 

 

Fig. 1.2 – Tipologias de 
ocupação de um 
parcelamento quadrado.  
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Os blocos quadrados são geralmente as formas mais adaptáveis para que uma cidade 

possua comércio, residência e serviços, pois possibilitam variadas capacidades de 

distribuição espacial interna. Os blocos bem configurados facilitam uma multiplicidade de 

usos e possuem a capacidade de acomodar parqueamento e espaços de lazer. (Yeang, 

2000) 

 

1.2 O “ensanche” como forma específica de crescimento urbano 

 

Quando nos referimos ao Eixample de Barcelona como entidade identificada com o plano 

de Cerdà de 1859, teremos que entender que, na verdade, Cerdà foi um dos pensadores 

urbanos que se depararam com a necessidade de conceber a ampliação de uma cidade 

cuja malha era restrita ao núcleo histórico e povoações dispersas (como no caso de 

Barcelona, da vila de Gràcia, Poblenou, Sarrià, Sants entre outras). Na verdade, o termo 

Eixample em catalão é o mesmo de ensanche (em castelhano significa ampliação) e neste 

sentido muitas foram as cidades que levaram a cabo planos de ampliação deste tipo no 

século XIX. É possível caracterizar diversos ensanches que partindo do traçado para a 

definição tipológica de uma unidade edificatória (o quarteirão ou “manzana”) sistematizam 

uma generalização para toda uma área da cidade, como mecanismo de ordenação de 

conjunto. Tal pode ser observado também nos ensanches de Lisboa: Baixa-Pombalina, 

Avenidas Novas e Parque das Nações (antiga Expo ‘98) entre outros. A área a expandir e o 

tipo edificatório são pontos de partida do plano, dos quais resultaria uma ordenação 

morfológica e uma organização das infra-estruturas da cidade, acabando também por 

definir a totalidade formal da trama viária e o tipo e localização dos serviços da cidade. Com 

efeito, são as ordenanças regulamentadas por Cerdà que permitem este processo de 

ordenamento do território. Estas ordenanças definiram para o Eixample as dimensões 

mínimas e máximas edificáveis, possibilitando uma total independência das actuações de 

edificação em si. (Solà-Morales, 1997) 

 

Fig. 1.3 – Subdivisões 
parcelárias. 
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Na verdade, o modelo de ensanche é indissociável (mas não sempre do mesmo modo) da 

ideia de planear e projectar a totalidade do tecido urbano como se de uma só peça se 

tratasse. Contudo e apesar de ser concebido como um só elemento complexo, o ensanche 

de Cerdà possuía uma característica distinta. Segundo Solà-Morales i Rubió (Solà-Morales 

1997), o processo de produção do novo tecido urbano para Barcelona pode ser entendido 

em três níveis distintos e sequenciais: Parcelamento (P), Urbanização (U) e Edificação (E). 

Segundo o autor, estes três componentes definiram o processo de construção da cidade, 

sendo que a tipologia estrutural do Eixample é um processo de planeamento que consistiu 

na ordem cronológica P-U-E. Primeiramente Cerdà procedeu à reorganização do solo 

agrícola através do parcelamento, reestruturando as divisões das propriedades privadas; 

em segundo lugar propôs um modelo urbano de ocupação (malha reticulada) e finalmente, 

entendeu a infra-estrutura habitacional como uma unidade básica da malha urbana 

proposta (“manzana”). De facto, o traçado decidido nos planos materializa-se como o 

elemento básico da ordenação do espaço urbano prévio e independente da edificação. 

Existe uma estrutura urbana que subsiste, existindo ou não uma estrutura edificatória 

(“manzanas”).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não obstante, assinale-se que este processo não parece ser idêntico em três dos 

ensanches mais à frente debatidos neste trabalho, relativos à cidade de Lisboa (Baixa-

Pombalina, Avenidas Novas e Parque das Nações). No caso da Baixa-Pombalina (1755) há 

uma simultaneidade P+U+E sendo que a edificação seguiu-se imediatamente à 

urbanização com um plano definido para todo o parque habitacional. No que se refere às 

Avenidas Novas como novo ensanche da cidade em 1888, a morfologia da edificação não é 

definida à partida, antes é autonomizado dos dois processos anteriores (P+U) e evolui mais 

ou longo do tempo da urbanização. No caso do Parque das Nações, assistimos a uma 

reconversão total de uma antiga zona industrial tendo como mote o evento esporádico da 

Exposição Mundial de 1998 realizada em Lisboa. Este território assistiu a um processo de 

repartição dos terrenos em diversos Planos de Pormenor sendo que partindo do 

parcelamento (P) cada um foi autónomo face ao processo de urbanização (U) e edificação 

(E). 

 

1.3 A definição de “manzanas” no urbanismo de Cerdà  

 

A estrutura urbana fixa é independente das múltiplas composições urbanas, bem 

perceptível se comparamos a proposta que Leon Krier propõe em 1977 no Royal College of 

Arts para a edificação das “manzanas” de Cerdà. De facto, assistimos à divisão propositada 

Fig. 1.4 – Parcela do Eixample e 
edificação tipo (octógono).  
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desta unidade urbana básica em elementos edificados de 22x22m, soltos dentro do 

perímetro da mesma. E em 2014, sobre a mesma malha, Salvador Rueda defende a 

aglutinação de “manzanas” numa trama de 400x400m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualmente em Barcelona podemos verificar a ocupação diferenciada por parte do tecido 

urbano considerando a mesma dimensão de parcela no bairro de Sant Martí de Provençals. 

O grupo de “manzanas” nesta zona cerca da Rambla Verneda distribui-se de forma atípica 

ao normal quadrado edificado que ocupa as parcelas criando um ambiente urbano 

totalmente distinto. Esta adaptabilidade advém da existência de uma estrutura urbana 

(parcelamento) fixa que permite a organização do tecido urbano independente permitindo 

que aparentemente estejamos perante uma malha urbana distinta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É precisamente esta característica que dota Barcelona, hoje em dia, de uma flexibilidade 

urbana que está presente e é visível nas múltiplas adequações que a cidade tem vindo a 

executar sobre as suas camadas urbanas: alteração dos perfis de rua (como o caso do 

Passeig de San Joan, ou da Diagonal), remodelação do parque habitacional (reabertura 

dos pátios de “manzanas”) e ampliação de espaços públicos que conectam a população a 

serviços locais. 

 

Fig. 1.5 – Proposta para 
o Eixample de Leon Krier 
(1977) e proposta para o 
Eixample de Salvador 
Rueda (2012).  

Fig. 1.6 – Bairro de Sant Martí 
Provençals, Barcelona.  
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Com Cerdà entenderemos o que são as estruturas fixas da cidade, isto é, os elementos 

urbanos que constituem as bases estruturais que regulam as dimensões do edificado, tais 

como o sistema viário e pedonal e as grandes infra-estruturas. Na verdade, entender a 

“manzana” como unidade básica urbana de Barcelona é simplificar a questão à esfera 

física, pois na verdade, a unidade básica deste sistema, aquela que lhe confere a 

flexibilidade urbana, são os espaços urbanos ou interstícios entre “manzanas”: o espaço 

público. Assim, e, como iremos analisar mais à frente, propomos discutir alguns ensanches 

de Lisboa (Avenidas Novas e Parque das Nações). 

 

1.4 O conceito de “supermanzana” e a especialização das vias na cidade 

 

A presença do automóvel nas cidades é, sem dúvida, dos factores mais relevantes quando 

abordamos o tema da escassez e falta de organização do espaço público. Seja ao nível do 

automóvel como elemento de input de velocidade na cidade, em contraponto às 

deslocações ditas como suaves (a pé, bicicleta, skate..), seja pela sua constante presença 

física que ocupa o espaço urbano. Os centros históricos das cidades europeias, na sua 

morfologia urbana, apresentam secções de rua de dimensões normalmente incompatíveis 

com a existência de veículos motorizados. De facto, do ponto de vista de Krier (1979) 

percepcionamos a noção de “rua” como o espaço destinado ao automóvel em primeira 

instância o que não corresponde à função primária da mesma, que seria o transporte ou 

deslocação de pessoas e bens. (Krier, 1979)   

 

Esta ocupação física é também uma marca cultural, visto que ao longo de décadas fomos 

aceitando a presença constante dos veículos, integrando-os nos hábitos quotidianos. 

Entende-se, assim, o estacionamento e a circulação como uma imposição lenta, mas 

continuada, do veículo na cidade, não permitindo o desenvolvimento de usos alternativos 

do espaço público que necessitam de uma flexibilidade para adaptação aos diversos 

usuários e suas actividades. Deste modo torna-se urgente um pensamento que permita 

uma flexibilidade de usos nos espaços livres da cidade que, não alterando a morfologia dos 

tecidos consiga adaptar-se às novas exigências urbanas. 

 

Desde 1859 que Barcelona desenvolveu o tecido urbano da cidade, através de “manzanas” 

que se apresentavam como unidades básicas de ordenação da malha urbana (veja-se o 

Plano de Reforma e Extensão de Barcelona
4
). Nesta sequência, o termo “supermanzana” 

surge a partir da proposta de um agrupamento de várias “manzanas”. Já nos anos trinta do 

séc. XX um grupo de arquitectos catalães denominado G.A.T.C.P.A.C, com a colaboração 

de Le Corbusier, elabora diversos estudos sobre o plano de 1859 onde o conceito de 

“supermanzana” é sintetizado na forma de redents de Le Corbusier. Não obstante as 

múltiplas variações do conceito ocorridas ao longo do tempo (pois com Cerdà já existia esta 

ideia de aglomeração de quarteirões em super-quarteirões), a “supermanzana” passa a ser 

pensada como um modelo urbano unitário, agregando várias funções em si mesmo. 

 

                                                        
4
 Plano de Reforma e Extensão de Barcelona de 1859 por Ildefons Cerdà. 
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A cidade do início do século XXI é, no seu expoente máximo, a reunião de muitas variáveis 

que representam um organismo dinâmico e activo com usos diferenciados. Nas cidades 

mediterrâneas, como Lisboa e Barcelona, o espaço público é o lugar de encontro por 

excelência e o elemento definidor essencial da noção de cidade em si mesma. E, como 

vimos, sem espaço público não existe cidade. Por outro lado, o espaço público consiste 

num conjunto de redes espaciais que se encontra demarcado morfologicamente por 

quarteirões (espaços privados ou colectivos edificados) ou “manzanas”. Assim, podemos 

dizer que os quarteirões, por serem os elementos físicos da cidade, representam a 

delimitação exterior do espaço usufruível dos sistemas urbanos. A “manzana” permite que 

as frentes de fachada dialoguem com o exterior e admitam um conjunto de funções 

transponíveis ao espaço público que geram actividade. Os espaços intersticiais entre 

quarteirões constituem o espaço público. (Brandão, 2011) Contudo, este espaço é 

partilhado com o veículo automóvel cuja ocupação excessiva ao nível da secção de rua (em 

percentagem) teve consequências no funcionamento da cidade. A sua ocupação foi 

prevista para ter a mesma importância do que a do usuário que se desloca a pé (como é 

perceptível no plano Cerdà) mas acabou por reduzir o espaço público à função de 

mobilidade.                 

                                                           

O espaço público deve ser pensado como um espaço que responda às diversas formas de 

deslocação do cidadão e que permita um equilíbrio de usos e funções. O sistema viário em 

quarteirões é essencial nas deslocações actuais, contudo o seu papel deve ser 

regularizado, permitindo a partilha de área de solo para múltiplos usos da população. 

De esta maneira, e para compreendermos a abordagem a defender nesta dissertação: 

modelo de super-quarteirões para facilitar a mobilidade e o espaço público, há-que 

esmiuçar a relação que o edificado tem sobre o espaço público. A “manzana” é o elemento 

físico que nos permite traçar o limite do espaço público. Nas cidades europeias assume 

dimensões de largura de fachada entre os 60 e 120 m, o que sugere a facilidade de 

deslocação pelo peão na trama urbana. Já em relação ao veículo automóvel, não é 

pertinente que tenha que parar nos cruzamentos, a cada 60 ou 120m, dado que o seu 

objectivo é de circular a grandes velocidades entre dois pontos da cidade em pouco tempo. 

Por outro lado, os sistemas de mobilidade suaves seriam amplamente beneficiadores se 

assumissem o grosso das deslocações em zonas concretas (ruas pedonais) mas em 

continuidade com as vias existentes. A continuidade do espaço público, como elemento 

potenciador e usos e funções em rede local e o mantimento do automóvel como sistema de 

deslocação e interligador no âmbito duma rede global é uma ideia que merece ser discutida 

pois relança temas de mobilidade e de partilha do espaço urbano delicadas. 

 

Neste sentido, iremos abordar um modelo de reorganização do espaço urbano cuja unidade 

básica não é quarteirão e sim o super-quarteirão, em que o sistema viário passa a 

estabelecer-se na envolvente de um grupo de quarteirões. De facto, tal mudança valoriza 

os usos diferenciados no interior dos quarteirões e delega para vias de maior dimensão 

cargas superiores de trânsito. Não obstante, continua a admitir-se uma coexistência do 

veículo motorizado com outros modos de mobilidade mais suaves ou deslocações a pé de 

um modo partilhado no interior dos super-quarteirões. 
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Com o novo modelo para a mobilidade e espaço público proposto em super-quarteirões 

definido pela Agència d’Ecologia Urbana (consultoria do Ajuntamento de Barcelona), 

concebe-se, do ponto de vista espacial, o melhor de ambas as possibilidades. Se por um 

lado a malha existente de Cerdà é constituída por um bloco praticamente quadrado (na 

verdade são octógonos), por outro, a ideia de aglomerá-los em conjuntos de nove 

quarteirões, possibilita uma diversidade de formas e uma adaptabilidade à escala local. 

Além de oferecer uma “escala humana”, isto é a possibilidade da deslocação a pé, permite 

uma grande densidade de fluxo populacional o que leva à utilização e ao aproveitamento do 

espaço público como um lugar privilegiado de actividades. Por outro lado, consegue-se 

uma racionalização espacial e uma adequação a duas escalas: à da cidade e à do bairro ou 

da comunidade. 
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02 MARCOS HISTÓRICOS DA CIDADE: OS “SUPER-QUARTEIRÕES” 

 

2.1 O Plano de Reforma de Extensão de Barcelona com Cerdà (1859) 

2.2 O caso Eixample, do plano ao projecto. 

2.3 Análise reflexiva: a “manzana” e a flexibilidade urbana 

2.4 O Plano Macià dos G.A.T.C.P.A.C (1934) 

2.5 A “supermanzana” original dos G.A.T.C.P.A.C. 

2.6 Análise reflexiva: a “supermanzana” (Barcelona) e Superquadra 1957 (Brasília)  
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2.1 O Plano de Reforma de Extensão de Barcelona com Cerdà (1859) 

 

A crise geral criada pela perda das colónias americanas nos inícios do séc. XIX nas 

grandes cidades espanholas não teve em Barcelona um efeito de retrocesso face ao 

avanço da urbanização. Com efeito, os factores de arranque industrial catalão foram a 

existência de um capital procedente em parte das colónias e das trocas comerciais 

portuárias, mas sobretudo do pequeno capital agrícola e comércio artesanal. De facto, a 

capital catalã destacou-se no panorama europeu nesta época porque, aparte da sua 

posição central na geografia do país e a existência de um porto estrategicamente situado 

na bacia do Mediterrâneo, o seu processo de industrialização foi indissociável do seu 

processo de urbanização. Há que ter presente que este processo na Catalunha foi 

verdadeiramente singular já que a região não dispunha de matérias-primas (carvão, 

têxteis). A cidade catalã foi obrigada a entender o seu território através de um sistema de 

comunicações eficientes apoiando-se na construção de novas vias de circulação (1840-

1855) e de um novo meio de transporte: o ferroviário. Neste sentido, importa referenciar que 

a primeira máquina a vapor foi construída em 1834 em Barcelona, que o ano de 1848 foi 

marcado pela construção da primeira linha ferroviária da Península Ibérica, que ligava 

Barcelona a Mataró e que o primeiro comboio surge nesta mesma cidade, em 1878. (Flós, 

A. Gasóliba, & Serra, 1978)  

 

Ao mesmo tempo, tentava solucionar-se o aumento da população urbana vinda do campo e 

a existência de condições de vida precárias da classe operária da cidade.  

A limitação energética exigiu uma articulação territorial forte na procura pela energia 

mecânica e em especial pelo carvão sendo que o porto converteu-se não só num porto de 

saída à exportação como também uma porta à entrada do produto energético básico 

necessário, vindo de Inglaterra. A metade do séc. XIX o carvão é a mercadoria mais 

abundante e a sua distribuição nos diferentes pontos de produção foram facilitados pela 

rede ferroviária. Contudo a dependência da importação de matéria-prima definiu uma das 

maiores fragilidades da industrialização catalã. A indústria catalã dividiu-se entre dois 

modelos de produção: o “vapor” movido pelo carvão ou a “colónia”, que utilizava a energia 

hidráulica. (Busquets, 2004) A forma de distribuição da energia das diferentes infra-

estruturas industriais produzirá duas situações urbanísticas diferenciadas que coexistiram 

durante um largo período de tempo: a indústria a vapor ofereceu uma imagem urbana 

compacta e proporcionou uma relação empresário-operário fundamentalmente laboral, 

sendo que na “colónia” a fábrica é integrada numa pequena cidade (habitação operária, 

escola, igreja, comissariado, etc).  

 

A existência de um mercado interno catalão graças a uma agricultura bem desenvolvida 

juntamente à boa formação dos trabalhadores devido à larga tradição manufactureira 

contribuíram para que este processo tivesse êxito. Podemos inferir que a criação de uma 

burguesia comercial veio a permitir que a Catalunha iniciasse o seu processo de 

industrialização aliado ao atraso temporal do seu começo face a outras capitais europeias, 

o que permitiu o uso da nova tecnologia maquinária inglesa. A capital catalã desenvolveu 

assim, um novo conceito de serviços urbanos, primeiramente relacionados com a infra-

estruturação industrial  e mais tarde, por impulsionar infra-estruturas vocacionadas para a 
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população, que se transformará num grande consumidor de serviços como transporte, gás, 

saneamento, etc. Neste processo é de salientar como especialmente relevante o 

investimento na estrutura fixa da cidade (edificação, estações ferroviárias, industrias).  

 

O crescimento industrial e demográfico de Barcelona produziu-se dentro do seu contorno 

municipal mas também nos diversos municípios suburbanos: Sants, Gràcia, Sant Andreu 

del Palomar e Sant Martí de Provençals, que receberam ao longo do século XIX uma 

grande quantidade de indústrias e de operários que aí encontravam residência com maior 

facilidade. Pode entender-se a formação da Barcelona contemporânea a partir de duas 

grandes entidades ou categorias que se justapõem à cidade antiga produzida de forma 

lenta e complexa: o Eixample e os seus núcleos suburbanos –  que serão anexados no final 

do séc. XIX – cujas malhas urbanas eram já nesta altura bem consolidadas.  

 

Tal é compreensível se analisarmos, o plano elaborado por Ildefons Cerdà em 1859 de 

Reforma e Extensão de Barcelona, introduzindo o primeiro grande impacto urbanístico 

cujas ideias fundadoras criaram um novo modelo de ocupação do território. Assente numa 

estratégia de valorização da circulação no espaço urbano, este plano/projecto pretendeu 

cozer as malhas dos distintos municípios e valorizar a comunicação em toda a cidade assim 

“alargada”. Como veremos, a industrialização estimulou mudanças significativas na 

definição de novas formas urbanas, criadas a partir das novas tipologias de edificação, 

como por exemplo as novas infra-estruturas para mercados, o alargamento das ruas, as 

instalações de gás e o saneamento moderno (Busquets, 2004). 

 

2.2 O caso Eixample, do plano ao projecto  

O Plano de Reforma e Extensão e elaborado em 1859 por Ildefons Cerdà articula-se com 

um pensamento económico e social face à situação precária da habitação que se fazia 

sentir na capital catalã. Assim, as concepções delineadas na Teoría General de la 

Urbanización, publicada em 1897, bem como, o plano topográfico, (entre outros) traduziram 

as preocupações urbanísticas marcadas por um contexto populacional específico dos 

meados do século XIX. 

 

Neste sentido, o trabalho de Cerdà possuía duas componentes básicas de actuação 

consideradas indispensáveis: higienismo e circulação. A ideia de cidade higiénica e 

funcional que pretende ser igualitária entre habitantes, cidadãos e veículos no uso do 

espaço urbano, é sem dúvida o legado mais importante deixado em desenho no séc. XIX 

em Barcelona. Com base neste sistema igualitário, Cerdà pensa igualmente nas formas 

edificadas que garantam uma trama homogénea na elaboração para a ampliação da cidade 

(Eixample). A componente higienista procurou responder às precárias condições de 

habitação que a classe operária enfrentava, aprofundando minuciosamente as condições 

de vida na cidade para entender as suas necessidades. A segunda componente da teoria 

cerdiana consistiu na análise da circulação na cidade de Barcelona. Esse estudo tornou-se 

pertinente, pois Cerdà acreditava que a máquina a vapor seria uma realidade iminente e as 

cidades haviam de estar preparadas para a receber sem prejuízo da qualidade de vida dos 
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cidadãos. (Busquets, 2004) O sistema viário, onde assentava a malha urbana proposta por 

Cerdà em 1859, era constituído por um sistema linear de circulação e um outro radial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assim, o sistema viário estaria a 45º face ao linear e seria constituído por três artérias da 

cidade nova, Parallel, Diagonal, Meridiana, sendo que as últimas duas se cruzavam no que 

seria o centro da Barcelona (Praça das Glórias) (fig.2.1). O sistema linear, marcado por 

uma grande avenida, Gran Via de los Corts Catalanes, passaria a rasgar toda a cidade, por 

várias ruas paralelas e perpendiculares, de forma a articular as comunicações internas. 

Preconizava-se uma lógica de adequação à escala metropolitana, isto é, enquanto as 

quatros grandes artérias estavam concebidas para 50 metros de largura, todas as outras 

vias internas marcavam 20 m (com a excepção daquelas com caminhos-de-ferro que 

passariam a ser de 30m de largura). Com base nesta orientação, operou-se a 

transformação da cidade, marcando decisivamente o sistema viário até aos nossos dias.  

 

O tecido urbano foi definido pelas “vias” e “intervias”. As primeiras foram concebidas como 

espaços de circulação em que, por contraste, se definiram as “intervias”. Neste sentido, 

com as “intervias”, Cerdà criou uma outra estrutura sobreposta que traduzia a ideia de que 

o espaço construído não era uma barreira para o usuário da cidade, mas sim, a parte 

construída de um espaço urbano e livre. As “intervias” também deram origem à 

aglomeração de 5 x 5 “manzanas” para criar equipamentos colectivos ou privados de 

serviço à população de um mesmo bairro ou zona. Assim Cerdá apresentava uma nova 

concepção de “manzana”, correspondendo ao espaço existente entre as vias e com uma 

unidade mínima de 113,3x113,3 m. Depreende-se desta nova organização que as vias 

marcavam a prioridade do sistema de circulação na cidade, em oposição aos espaços 

intersticiais daí resultantes e ocupados por edificação (“intervias” ou “manzanas” ou 

“quarteirões”). Tal preocupação adveio, como vimos, da necessidade de adaptar a capital 

catalã, à introdução de novos modos de transporte e de comunicação. Assim, Cerdà 

pensou o Eixample como um traçado que fosse capaz de interligar ou fazer a transição de 

relações e actividades associadas a este novo modo de vida na cidade. A construção da 

cidade foi pensada para ser composta por peças simples de forma a relacionar os três 

grandes elementos urbanos: um novo modelo de rua e de cruzamento definido em plano e 

Fig. 2.1 – Principais vias do 
Eixample de Barcelona.  
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em projecto pelo autor, um modelo de habitação (casa de aluguer) perfeitamente articulado 

à dimensão da “manzana”, e um sistema de redes e serviços urbanos definido a partir da 

secção da rua. (Serra, Gómez, & Jiménez, 2010) É neste esquema que Cerdà interpreta o 

esquema de ruas e de parcelas (ex-parcelas agrícolas) para os términos de via-intervia de 

modo a simplificar o traçado urbano. Cerdà para solucionar problemas do uso de solos e da 

propriedade privada propõe sobrepor a sua nova malha ao parcelário agrícola de modo a 

clarificar e igualizar os proprietários dos antigos terrenos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cerdà, sendo engenheiro de caminhos-de-ferro, elaborou o plano para Barcelona pensando 

a cidade de forma a esta estar preparada para novos instrumentos de mobilidade 

mecânica. Entendido como a base do novo plano para extensão e reforma da cidade 

catalã, o traçado consiste num sistema de quarteirões geometricamente iguais. Como já foi 

referido, aos novos quarteirões Cerdà denominou de “manzanas”, o que segundo Francesc 

Roca (Roca, 1977) é o conceito teórico definido por Ildefons Cerdà para constituir base da 

sua proposta de extensão, no intuito de superar indirectamente a oposição campo-cidade. 

Cerdà propôs três tipos de quarteirão derivado da “manzana”: regular, com passagem e 

agrupamento de várias “manzanas” (lançando um tema mais tarde explorado pelos 

G.A.T.C.P.A.C com a “supermanzana”). 

 

No que se refere à unidade básica urbana (“manzana”), Cerdà recorreu a quarteirões 

octogonais para melhor conceptualizar o encontro do edificado com a via. Para tal parte da 

ideia do quadrado, cortando-lhe os vértices (formando assim um octógono) cujas esquinas 

se denominam de chaflanes. 

 

 

Fig. 2.2 – Sobreposição da 
parcela agrícola sobre o novo 
traçado urbano do Plano de 
Cerdà (1859).  
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Neste sentido Ildefons Cerdà explicita “a primera entidad elemental de la edificación, 

porque aun cuando el elemento más originario y natural sea la casa, como ésta se 

encuentra rarísimas veces formando una sola entidad aislada e independiente, funcionando 

por lo regular en combinación con otras, que forman en su conjunto la manzana, es mucho 

más sencillo y expedito hablar de dicho conjunto establecido para él las reglas que se crean 

conducentes… en la imposibilidad de dejar la edificación abandonada a los caprichos del 

interés privado y en la consiguiente necesidad de establecer una regla y ley general a que 

haya de sujetarse la configuración de las manzanas, exige la equidad que dicha 

configuración sea enteramente igual para todos los constructores, como iguales son los 

derechos de éstos ante la justicia y ante la ley; en cuyo caso no es posible idear una figura 

que mejor se adapte a esta igualdad, que la cuadrada.”  

 

(Informe de la Junta Consultiva de Policía Urbana sobre el anteproyecto de reforma interior 

de Madrid redactado por Cerdá. Revista de Obras Públicas, 1863, pág. 71 in Creuxell & 

Parés, 1977) 

 
Originalmente, o Eixample da Barcelona de Cerdà contemplava uma diversidade e 

flexibilidade organizativas na malha urbana devido às múltiplas versões que constituíam a 

“manzana”. A “manzana” como unidade básica urbana começou a ser construída com dois 

tipos arquitectónicos distintos, a habitação individual isolada e o edifício plurifamiliar. As 

habitações individuais isoladas estavam situadas ao longo do Paseo de Gracia para atrair 

fundamentalmente classes sociais economicamente fortes. Não obstante, a maioria do 

edificado foi plurifamiliar cuja altura não superaria 16 m. O modelo de “manzanas” com 

passagem interna teve uma clara preponderância no uso residencial, derivadas dos 

parâmetros higienistas propostos por Cerdà. No caso do agrupamento em super-

quarteirões, trata-se de uma excepção vocacionada para usos industriais ou de 

equipamentos comunitários onde não é tão necessária a fachada, ou onde a própria 

organização interna do recinto pode solucionar o problema da ventilação. No Eixample 

encontramos quatro modelos tipo de agrupamentos de várias “manzanas”: os modelos da 

Universidade, da Escola Industrial, da Estação de Vilanova e do Hospital Sant Pau (fig.2.4). 

(Ayala, 2002) 

 

 

 

 

 

Fig. 2.3 – Quarteirão quadrado 
e quarteirão do Eixample de 
Cerdà.  
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Os diferentes tipos de “manzanas” deram origem a uma grande riqueza de espaços 

urbanos que mantendo o mesmo ritmo geométrico, singularizavam a malha urbana através 

das suas variações sendo que estas mesmas possibilitavam a demarcação de limites de 

distritos, abertura de zonas pedonais e pequenas praças, entre outros. Mediante esta ideia 

de abertura de pequenos espaços singulares na cidade, Cerdà intemporalizou a sua tese 

de policentrismo linear ou de cidade democrática, em oposição ao monocentralismo de um 

só grande espaço público. A teoria sobre a urbanização foi pois, a base substancial de 

inovação nos seus estudos que se reflecte, ainda hoje, na forma como o urbanista entende 

a importância da formulação de planos como algo imprescindível para a sua concretização 

em projecto. 

 

Ildefons Cerdà também investe no desenho de projecto à escala do edificado ao definir 

tipologias residenciais para a ampliação da cidade. Neste sentido, foram previstas 

habitações isoladas dispostas ao largo do perímetro das “manzanas” ou “intervias” com 

uma largura de fachada entre os 15 e 20m e cuja profundidade máxima edificada era de 

28m (o que liberta espaço no interior da “manzana”, formando um pátio). Inicialmente Cerdà 

prevê que os edifícios teriam cinco pisos e conservariam os elementos essenciais das 

tipologias construtivas do século precedente. Um edifício tipo possuía umas escadas 

centrais em que o primeiro piso intitulado até hoje, de “principal”, era destinado ao 

proprietário e que por vezes possuía um lance de escadas independente. O resto dos pisos 

possuía dois apartamentos por andar com habitação para alugar servidos pela escada 

central comunitária. (Grupo2c, 2009) De facto, se no tecido urbano da cidade assistia-se a 

uma igualdade devido à malha isótropa, no edificado projectado por Cerdà estabelecia-se 

um sistema de aquisição particular. Do piso principal até ao sótão, por ordem ascendente, o 

preço de habitação diminuía sendo que as classes sociais conviviam todas num mesmo 

edifício.  

Fig. 2.4 – “Super-quarteirões.”  
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Com o passar do tempo e a necessidade de habitação crescente passaram a construir-se 

edifícios ao lado, preenchendo o que consiste o perímetro da “manzana” (casas con 

medianeras). Posteriormente e com a introdução do comércio desdobrou-se o piso térreo 

em dois. (Magrinyà, 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do plano ao projecto: dos traçados geométricos às cidades igualitárias 

 

Para entender a relação entre a teoria urbanística e a prática projectual é necessário 

primeiramente entender a existência de um modelo teórico que funcionará como elemento 

intermédio. Não obstante, o modelo teórico não pressupõe necessariamente que o Projecto 

de Eixample seja a aplicação directa de uma teoria, mas sim um resultado da sua análise 

profunda. (Creuxell & Parés, 1977) Ao nível da escolha para o tipo de habitação que 

constituiria a nova cidade, Cerdà apoia-se na história urbana de modelos das cidades 

coloniais espanholas na América. Os estudos foram escolhidos pela flexibilidade 

apresentada, pelas malhas urbanas das cidades em questão. O conhecimento do autor das 

propostas urbanas de Nova Iorque, Londres, Buenos Aires, Portobelo, entre outras, levou a 

que se pensasse a malha reticulada como solução para novas extensões urbanas. Um dos 

exemplos estudados pro Cerdà foi o de Filadélfia cuja trama reticulada elaborada em 1683 

por William Penn e Thomas Holme tomou a atenção do autor do plano para Barcelona. Esta 

proposta está estruturada por duas avenidas principais como grandes eixos que dividem a 

cidade em quatro partes. A intersecção dos eixos demarca uma praça central. Por outro 

lado, cada parte da cidade dividida pelas avenidas possui a sua praça, destacando-se a 

capacidade desta malha de gerar sucessivas ampliações através de uma estrutura flexível. 

Por outro lado, é evidente um conceito de nuclearidade urbana pois as praças de bairro 

caracterizam-se por serem espaços libres que se concebem como lugares de relação para 

um número limilitado de “manzanas”, fazendo com que a cidade apresente a distinção entre 

espaços urbanos à escala de cidade e á escala local. 

 

Fig. 2.5 – Modelo de habitação 
proposto por Cerdà em 1859.  
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Após largas considerações sobre o tipo de quarteirão utilizado nestas cidades (rectangular, 

quadrangular, etc.), Cerdà conclui que a “manzana” quadrada é a que melhor se adapta à 

sua ideia de cidade igualitária, pois não existe a predominância de umas ruas sobre as 

outras como no caso de ser rectangular, ou seja, uma cidade geometricamente igualitária 

produziria menos segregação social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No caso de Barcelona o modelo teórico de cidade recebeu por parte do autor ajustes a 

malhas pré-existentes de carácter distinto que se preservaram, como é o caso da montanha 

de Montjuic pela topografia, o casco antigo por razões históricas e grandes ruas que 

articulavam a cidade, como Travessera de Gràcia. (Creuxell & Parés, 1977) De facto, uma 

primeira análise do plano Cerdà permite-nos entender que a organização assenta numa 

malha urbana em 12 conjuntos delimitados por blocos paralelos. Os 12 agrupamentos 

organizavam-se compondo rectângulos cujos lados deveriam medir o equivalente a 1200 

“manzanas”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ao procurar conceber uma cidade igualitária, Cerdà menciona em Teoria General de la 

Urbanización que a divisão em quatro partes é o resultado da divisão por metade dos lados 

de um quadrado, permitindo uma igual área de ocupação. O facto de dividir pela metade os 

Fig.2.6 - Modelos de cidades 
latino-americanas estudadas 
por Cerdà.  

 

Fig. 2.7 – 12 agrupamentos do 
Plano Cerdà. (Corominas, 2002)  
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lados do quadrado dos sectores, resulta a criação de quatro distritos em que se pode 

assegurar uma unidade urbana básica e funcionalmente autónoma, pois cada uma possui 

os equipamentos necessários (mercado e centros sociais).  

 

Neste sentido, por cada 100 “manzanas”, a malha urbana é organizada por um mercado e 

quatro centros sociais (reunindo numa mesma “manzana”, igreja, escolas e edifícios 

administrativos) ao que faz corresponder a um distrito, no qual o mercado se situa como 

núcleo. Os quatro agrupamentos formados por 25 “manzanas”, que contêm um centro 

social cada, estabelecem o bairro. Ao conjunto destes dois agrupamentos Cerdà denomina 

de sector, sendo este o elemento de ordem superior, cada um com quatro distritos, como se 

pode observar na figura 2.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com esta disposição geometricamente idêntica, podemos concluir que: num bairro uma 

“manzana” é destinada ao centro social, num distrito uma “manzana” será o mercado e, ao 

nível do sector corresponde às zonas administrativas gerais, zonas industriais, parques 

urbanos, equipamentos sanitários e um grande hospital num traçado cuja mistura de usos é 

ordenada em função da unidade quarteirão. É pois, possível discernir que o Plano Cerdà 

ambicionava recorrer a diferentes formas de parcelamento do solo através de múltiplos e 

submúltiplos de uma unidade básica urbana: a “manzana”. Com este método de desenho, a 

distribuição das infra-estruturas colectivas é organizada mediante o uso de respectivas 

escalas urbanas. 

 

Fig. 2.8 – Esquema global dos 
bairros do Eixample do Plano 

Cerdà.  

Fig. 2.9 – Esquema abstracto 
dos bairros do Eixample do 
Plano Cerdà.  
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Análise do Eixample 

Cerdà desenvolveu um trabalho esmiuçado de forma a acertar na escala justa edificatória e 

tratar a partir dela as “manzanas” e os espaços públicos com soluções gerais e locais. 

Como se verá mais adiante, neste trabalho, desde os G.A.T.C.P.A.C até hoje, têm sido 

frequentes as soluções parciais onde a herança iniciada em Cerdà com o agrupamento de 

“manzanas” se tenta adaptar à tipologia base de Cerdà. (Solà-Morales, 2010) Contudo, 

chegamos a um ponto de reflexão que, para esta abordagem faz sentido esmiuçar o que 

denominamos até agora de unidade básica urbana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
No fundo, Cerdá defende a malha em quadrícula para facilitar a mobilidade como base de 

um melhor sistema de deslocação na cidade. Mas, se as “manzanas” são definidas por 

massas estáticas edificadas, são as intersecções entre as ruas que definem a flexibilidade 

que atribuímos ao espaço urbano, sendo que as esquinas achaflanadas que delimitam o 

espaço público são, o símbolo imagético mais forte desta cidade. O que atribui a 

adaptabilidade urbana é a organização dos serviços e usos em relação ao traçado da rede 

viária sendo que, segundo Solà-Morales (2010) “las formas de la edificacion le preocupan, 

en el fondo, bien poco, y las medidas de las manzanas le resultan más bien como 

distancias normalizadas entre intersecciones de vias”. 

 

Neste sentido, se analisarmos a rede de espaços públicos verificamos que se encontra 

totalmente relacionada com a rede viária, pois foi concebida em igual proporção e de forma 

a acompanhar a mesma. No entanto quando observamos a distribuição de serviços 

comuns, como o mercado ou os centros sociais, a abertura de uma praça passa a absorver 

o conteúdo da rede viária e pontualmente gera-se um epicentro onde o espaço público é 

protagonista na sua totalidade.  

 

Desde a concepção do ante projecto (1859) até à actualidade, as duas infra-estruturas mais 

importantes e que determinam o espaço urbano utilizável são a implementação dos 

Fig. 2.10 – Sectores do 

Eixample do Plano Cerdà. 

  

 

Fig. 2.11 – Unidade básica 

urbana. 
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mercados distritais (e centros sociais) e os transportes viários e de caminhos-de-ferro. Para 

compreendermos a adaptabilidade da malha urbana, e a genialidade de Cerdà, é pertinente 

analisarmos de que modos evoluíram estas infra-estruturas conjuntamente com a malha 

urbana ao longo dos tempos.  

 

Análise de ocupação de solo (cheios-vazios) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada “manzana” possui uma parcela máxima de edificação que se idealizou ser de 50% da 

área construída de modo a salvaguardar os parâmetros higienistas defendidos pelo autor 

do projecto. Entre cada “manzana” existiriam ruas (exceptuando as grandes avenidas) de 

20m de largura. Cerdá concebeu uma malha em quarteirão num traçado reticulado em 

quadrado, o que lhe permitiria garantir a incidência solar igualitária em todo o edificado 

Fig. 2.12 – Cheios-vazios do 
actual Eixample. 

 

Fig. 2.13 – Medidas básicas 
do espaço urbano do actual 
Eixample. 
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construído. Nesta óptica, adopta um sistema viário de 20m de largura, para a maioria das 

ruas, de modo que, como a habitação não tinha mais de 16m de altura, houvesse sol. A 

orientação das vias é portanto paralela e perpendicular ao mar o que significa que os 

vértices dos elementos quadrados (“manzanas”) da malha nova obtinham sol todo o dia. 

Por outro lado, o interior (pátios) oferecia ventilação natural, reforçando medidas essenciais 

para uma cidade do futuro. 

 
Análise de circulação viária e pedonal 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A proposta para a extensão de Barcelona é fruto de um intenso estudo sobre a hierarquia 

de ruas, e que assenta no princípio da flexibilidade espacial, mantendo-se até aos nossos 

dias: o espaço urbano é partilhado de igual para igual entre veículo motorizado (50%) e 

peão (50%). Tal distribuição espacial mantém-se constante seja em ruas de 20 metros de 

largura, seja em grandes avenidas que atravessam toda a cidade (50m). As grandes 

avenidas que distribuem o tráfego da rede viária ao nível regional (50m) correspondem à 

Gran Via de los Corts Catalanes, à Diagonal (nome que advém de cruzar a cidade desde a 

montanha de Collcerola até ao mar), à Meridiana e à Parallel. Por outro lado, as esquinas 

do edificado com a rua motivaram Cerdá a criar curvas com a mesma medida da largura da 

rua, o que facilitou os cruzamentos e a continuidade viária e pedonal.  

 

 

Fig. 2.14 – Circulação viária e 
pedonal do actual Eixample. 
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Análise de usos: rede de equipamentos locais e globais  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.16 – Área de 
influência dos 
mercados segundo 
Cerdà. 

Fig. 2.15 – Equipamentos do 
actual Eixample. Serviços por 
“manzana” 
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Como já observámos, Cerdà não só estabeleceu uma malha reticulada em função do 

sistema viário, como em cima desse mesmo traçado esboçou um outro, relativo aos 

equipamentos colectivos de usufruto por parte da população, num sistema global em rede. 

Assim, por cada sector disponibilizam-se as macro-ofertas comerciais, de saúde ou 

industriais, um mercado e quatro centros sociais (um por cada bairro), e no que concerne 

os bairros, um centro social por cada. Tal como podemos notar na Fig. 2.16 o esquema 

traçado por Cerdà potencia que por cada grupo de dez “manzanas” coincidam as funções 

básicas e diferenciadas mínimas à existência de comunidades e de uma rede de infra-

estruturas desde locais a globais, que abarcam várias comunidades. 

Desta maneira pode entender-se quando falamos de flexibilidade urbana, pois numa 

mesma malha, obtemos usos diferenciados consoante a escala de aproximação ao usuário.  

 

2.3 Análise reflexiva: a “manzana” e a flexibilidade urbana 

 

De facto, e não obstante à existência de um traçado base em torno do cheio-vazio a que 

chamou vias-intervias, Cerdà, entendia que a prevalência de um bom sistema de conexão 

viária resultaria em mais-valias no que concerne aos novos usos na cidade, pois tornava-se 

essencial reformar nós de acessibilidade ao transporte público para dotar a cidade de 

serviços e equipamentos colectivos e policentralistas de fácil acesso a toda a população. 

 

Neste sentido, Cerdà acaba por criar uma cidade que, aparentemente homogénea, produz 

em si mesma um sistema de layers (camadas) que se articulam entre si numa ordem tanto 

ascendente como descendente. Um primeiro layer que corresponde ao sistema de redes de 

transporte, um segundo ao sistema de produção, distribuição e consumo (interligado aos 

centros logísticos economicamente importantes que se situam nas periferias) e um terceiro 

sistema definido pelas redes humanas que se movem mais além do que um município. Este 

último permite a articulação dos usos e práticas do usuário da cidade (trabalho, lazer, 

estudo, etc), pois interliga os diferentes lugares, levando em conta o usuário que sai do 

distrito (segundo Cerdà) e se move em torno do sector, ou do território funcional. (Francesc 

Magrinyà Torner in Serra, Gómez, & Jiménez, 2010). A flexibilidade urbana preconizada por 

Cerdà, é neste sentido, caracterizada por dois níveis: o local e o global. A flexibilidade local 

advém, por sua vez, da liberdade tipológica no interior da malha, no modo como pensou a 

organização do edificado. Várias foram as opções desenhadas por Cerdà para o interior da 

“manzana” em que originalmente se previa que apenas ocupassem duas das quatro 

frentes, deixando parte das “intervias” livres para outros usos. Concluímos que o actual bom 

funcionamento e inter-relação entre layers na cidade é fruto da grande flexibilidade das 

escolhas de programação para os usos do solo. O parcelamento e a construção podem 

realizar-se com uma grande autonomia, não interferindo ou desestruturando a composição 

do sistema global, isto é, das três camadas básicas referenciadas acima. Além disso, a 

enorme capacidade de transformação, por densificação e adaptação deste território é 

visível nas sucessivas mudanças dos seus usos e formas urbanas experimentadas desde o 

séc. XIX, apresentadas mais adiante. 

 

O rigor geométrico que definiu o Eixample de Barcelona mantém-se na actualidade pois 

Cerdà conseguiu criar uma malha que, apesar de aparentemente parecer rígida e repetida 
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e de não oferecer grandes amplitudes de mudança, devido às suas características 

reticuladas de quadrícula, permitirá dotar o espaço urbano de uma enorme flexibilidade 

espacial (como se verá nos próximos capítulos). Não só é possível reorganizar a malha 

existente em situações pontuais como foi previsto desde 1859 com as “intervias” e os 

grandes equipamentos hospitalares, cívicos entre outros, como a adaptabilidade 

morfológica da “manzana”, como unidade básica de organização do parque edificado, com 

as suas esquinas em chaflan, permitiu inúmeras soluções face à malha parcelária agrícola 

pré-existente. 

 

A uniformidade do tecido urbano proposto por Cerdà que define os quarteirões idênticos 

com esquinas singulares onde se sobrepõe uma rede viária regular com ruas de secção 

constante e contínua, perde-se quando nos posicionamos a uma escala do usuário do 

espaço útil, em que cada lugar tem uma identidade própria e vivências distintas consoante 

a sua proximidade a núcleos de serviços especializados. 

 

Por muito que a morfologia urbana se mantenha inalterável com o passar dos anos, a sua 

forma urbana altera-se através das reorganizações territoriais e da exploração das parcelas 

do solo. Assim, em Barcelona e no seu Eixample, o projecto urbano levado a cabo nos 

finais do séc. XIX que possuía como premissa a mobilidade urbana de forma a articular 

uma rede de equipamentos públicos com os bairros e também ao nível dos distritos, 

permitiu manter um traçado urbano consolidado e em simultâneo flexível a novos inputs 

construtivos e reorganizativos do espaço colectivo. Os espaços públicos começarem a ser 

valorizados o face ao espaço edificado: no Plano de Cerdá o quarteirão é pensado como o 

elemento físico do espaço colectivo que condiciona o individual. Os novos projectos 

urbanos que se venham a desenvolver nesta trama de traçados novecentistas dependerão 

de uma reinterpretação e do respeito pelas redes de equipamentos e de espaços públicos 

existentes, podendo reorganizar-se através de uma estrutura aberta partindo do principio do 

reagrupamento de espaços urbanos públicos sem alteração da base. 

 

2.4 O Plano Macià dos G.A.T.C.P.A.C (1934)  
 

O Pla de la Nova Barcelona, ou como ficou conhecido, Plan Macià, caracteriza-se por ser a 

proposta urbanística elaborada em 1934 pelos G.A.T.C.P.A.C (Grup d'Arquitectes i Tècnics 

Catalans per al Progrés de l'Arquitectura Contemporània) juntamente com Le Corbusier e P. 

Jeanneret para ordenar o crescimento da cidade de Barcelona e reformar a malha já 

existente. A proposta dispõe de várias vertentes como o saneamento do centro histórico, a 

remodelação do Eixample, a criação de uma cidade de descanso e férias, entre outras. Na 

exposição “Barcelona Futura” de 1934 onde foram apresentados os painéis informativos 

sobre o Plano Macià ressalta a ideia da preservação da cidade de Cerdà e a necessidade 

de prever uma cidade futura em paralelo. (Aires, 2010) Este projecto, elaborado em 

Barcelona em pleno auge do movimento moderno, pretendia respeitar as premissas do que 

se ambicionava para a cidade do século XX.  

 

A malha urbana pensada por Cerdà em 1859 para o desenvolvimento da ampliação da 

cidade de Barcelona possuía características inovadoras e de grande sensibilidade face ao 
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tema da higienização e da acessibilidade. Não obstante, os arquitectos responsáveis pelo 

Plano Macià (1934) acreditavam que a mistura de funções e usos na cidade era prejudicial 

ao seu bom funcionamento, considerando esta situação caótica e desorganizada. Neste 

sentido, o Plano Macià vem dar resposta à ideia da delimitação da cidade por zonas 

(zoning) dependendo da sua função: habitação, trabalho, espaços verdes e lúdicos. Assim, 

este plano destacou-se desde a sua concepção pela flexibilidade num projecto globalizador 

de zoning, isto é, organizado por zonas em que cada uma previa certas valências, funções 

e usos. O grupo de arquitectos catalães ambicionava pois solucionar questões de 

saneamento da zona antiga, criar áreas residências de veraneio, redefinir os limites do 

Eixample de Cerdà e unir a cidade com a praia. (Tarragó, 1972) 

 

É pois, por excelência, uma proposta concebida como um plano de zoning. As zonas em 

que se propunha dividir a cidade consistiam nas partes essenciais de um organismo 

funcional integrado, pois assim era entendida a cidade moderna: um centro administrativo 

(A), um centro cívico (B), zona antiga (C), l’Eixample (D), o novo bairro de habitação da 

Zona Franca (E), o novo bairro de habitação de Besòs (F), a zona industrial de Sant Andreu 

(G), a zona industrial da Zona Franca (H), o porto comercial (K), o porto de turismo (L) e o 

Palácio do Trabalho e de Sindicatos (N). Mais a mais, o plano contemplava o saneamento 

do casco antigo, a extensão da Zona Franca, a localização de um aeroporto na zona delta 

do rio Llobregat e a criação de uma zona de repouso e veraneio. (Sauquet, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.17 – G.A.T.C.P.A.C, 
Le Corbusier. Detalhe de 
um panfleto explicativo do 
Plano Macià para a 
exposição Barcelona 
Futura de 1934. Zoning.  
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O objectivo principal do plano é que a cidade continue a crescer de forma planeada tal 

como se havia iniciado no século passado sendo que os instrumentos para cumprir este 

objectivo estão intimamente ligados à ideia de transformar Barcelona numa cidade 

funcional. 

1. Saneamento do centro histórico. 

2. Limitação do projecto de Eixample (Plano Cerdá) e delimitação de um novo 

traçado de acordo com as exigências actuais. 

3. Classificação da cidade por zonas que correspondam às diferentes funções 

urbanas. 

4. Comunicação da cidade com o Plano de Llobregat 

5. Novos regulamentos municipais. 

(G.A.T.C.P.A.C, 1934 in Roca, 1977) 

 

Devido à colaboração do arquitecto Le Corbusier, que havia desenvolvido uma vasta teoria 

sobre um novo modelo de cidade: a cidade-parque (Villa Radieuse; Ville Contemporaine), 

os G.A.T.C.P.A.C entenderam o interesse de construir o espaço urbano através da sua 

subdivisão por funções e reorganização do sistema viário. Em 1932 Le Corbusier incorpora 

os trabalhos no âmbito da Nova Barcelona e tentará introduzir as conclusões da Villa 

Radieuse adaptando-as à geografia barcelonesa. Tratava-se de uma tentativa de 

sistematizar os lotissements à redents como módulo básico de intervenção urbana em 

Barcelona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De facto, Le Corbusier tinha apresentado o modelo de urbanização em reentrâncias, na 

publicação das rues à redents em 1921, na revista L’Esprit Nouveau nº4. O arquitecto 

franco-suíço acreditava no aumento da percentagem de áreas verdes nas cidades; da 

utilidade de desvincular a relação de dependência entre a casa e a rua, considerando o seu 

afastamento como uma forma de terminar com antigas lógicas de alinhamento das casas 

Fig. 2.18 - Lotissements à 
redents da Ville Verte 
(Rèponse a Moscou, 1930.)  
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face à via (uma vez que estas conduziam a que a paisagem urbana tivesse como única 

imagem) e como uma forma de valorização paisagística: a cidade como um grande 

organismo natural. (Carlos, 2013) Tais estudos dos anos 20 por parte de Le Corbusier 

levaram a que em 1934, aquando o Plano Macià, com a proposta de expansão da cidade, 

se considerassem soluções modulares, a cidade como parque. 

 

 

Novo módulo urbano de 400x400m 

 

Sert e Le Corbusier entenderam o Eixample de Cerdà como um modelo formal com o qual 

poderiam desenvolver o protótipo urbano da Ville Radieuse. A “manzana” e a sua 

organização, a existência de uma hierarquia de vias paralelas e transversais ao mar e o 

traçado de eixos oblíquos materializados pela Av. Meridiana e a Avenida Parallel coincidiam 

com as suas propostas de malhas a 45º com a proposta de grandes vias colectoras ou com 

a organização do tecido residencial mediante grandes “manzanas”. (Aires, 2010) É pois, 

nos parâmetros geométricos onde se nota a maior influência de Le Corbusier, 

nomeadamente no que se refere à reorganização da trama urbana. Assumindo a malha de 

quarteirões existente do Eixample (133mX133m), o arquitecto do movimento moderno 

define uma outra equivalente a nove quarteirões (“supermanzana”) para as zonas E e F, 

zonas novas de edificação do Plano Macià. A ideia surgiu do Plano Cerdà em que certos 

equipamentos públicos, como o hospital de Sant Pau, ocupavam nove quarteirões 

formando uma superilha (“superille” ou “supermanzana”). 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesta sequência, relativamente à malha urbana existente da zona do Eixample, verifica-se 

que os G.A.T.C.P.A.C respeitaram o projecto original, mas reinterpretaram as suas 

características, pois consideraram que a densificação actual (dado que os proprietários não 

respeitaram as leis de solo) era excessiva, não correspondendo aos parâmetros iniciais 

desejados por Cerdà. Na realidade, Le Corbusier tinha defendido uma organização em 

Fig. 2.19 – 
G.A.T.C.P.A.C, Le 
Corbusier. Detalhe de um 
panfleto explicativo do 
Plano Macià para a 
exposição Barcelona 
Futura de 1934. 
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grupos quadrados de 400X400m (como é o caso da Ville Contemporaine e Ville Verte) para 

um rácio de 300hab/ha devido à necessidade da libertação de espaço linear para a 

circulação, agora motorizada. 

 

A cidade moderna requeria maiores exigências ao nível de circulação viária, isto é, níveis 

de circulação de tráfego superiores com a necessidade de espaços que conferissem à 

cidade uma qualidade urbana. Neste contexto, o Plano Macià procurava através da 

circulação viária um método de reinterpretação do plano de 1859, a “supermanzana”, 

permitindo uma forma de edificação mais higiénica e menos densa. Na zona da cidade 

ainda não construída, como era o caso de Poblenou e San Martí, propunha-se a 

reconversão do traçado nesta malha de maior escala, sendo que no interior se produzia 

uma edificação de carácter mais livre e aberto, segundo os princípios dos lotissements à 

redents.  

 

A radicalidade destas propostas deve ser entendida mais na confrontação de modelos que 

na hipótese de que este sector da cidade se deveria resolver a partir de um módulo unitário. 

(Busquets, 2004) 

 

Por outro lado, destacava-se a proposta residencial para o sector correspondente ao 

território entre a Gran Via e a zona baixa de L’Hospitalet, a norte da Zona Franca. Trata-se 

de um projecto de vivendas mínimas em baixa altura e alta densidade que Le Corbusier 

tinha intitulado “cada casa, uma árvore” e que se encaixavam numa “super-malha” nascida 

do Plano de Cerdà. O modelo de vivenda adoptava também o módulo unitário de 

400x400m em que no interior se produziam seis grupos de casas adossadas com fachada 

muito estreita de três pisos. Obtinha-se assim uma densidade superior às 60viv/ha o que 

permitia pensar numa racionalização do custo dos serviços urbanos por casa. A 

“supermanzana” assim definida fragmentava-se em várias partes ou ilhas, que juntas, 

assumiam um carácter de unidade. (Busquets, 2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.20 – “Supermanzana”. 
Montagem elaborada aquando 
a exposição de “Nova 
Barcelona”.  
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Os G.A.T.C.P.A.C começaram a desenvolver o que seria o seu módulo habitacional para as 

zonas E e F, isto é, a “supermanzana”. Apresentavam blocos elevados cujo piso térreo 

seria permeável, oferecendo espaços colectivos e jardins. Segundo Le Corbusier estes 

módulos que ocupavam 400x400m seriam o paradigma habitacional intermédio entre o 

campo e a cidade. A nova organização em “supermanzanas” fundamentava-se na ideia de 

que toda a cidade seria um grande parque e por isso, a construção deveria ser concentrada 

em altura para minimizar a ocupação. Este novo pensamento dos G.A.T.C.P.A.C para 

Barcelona acabou por atingir um resultado ambíguo ao nível do que se considera os vários 

tipos de ordenações urbanas. A proposta não correspondia a um plano, nem a um projecto 

urbano, situando-se entre a escala de bairro e habitação unifamiliar, num plano intermédio. 

Presenciamos pois, um contraste entre a forte integração da casa no conjunto, sendo o 

conjunto em si próprio uma unidade urbana (“supermanzana”), e a forte privacidade de 

cada habitação. As habitações eram pois estas ilhas ou partes, de três andares de igual 

área de superfície pelo que a sua adaptabilidade às mudanças do usuário era bastante 

grande. (Busquets, 2004) 

 

Da rua-corredor ao modelo 7v 

 

Le Corbusier ambicionava a organização da sociedade e das cidades numa nova 

civilização, a era da máquina. E, nesse sentido a organização tradicional dos elementos 

que compunham a cidade não podia ser a mesma. O arquitecto queria terminar com a ideia 

da rua-corredor (de que todo o espaço é dependente do elemento rua) e potenciar uma 

paisagem urbana variada. Os lotissements à redents foi a proposta inicial do arquitecto de 

modo a subverter as regras da cidade tradicional na organização do seu espaço urbano. 

Esta questão tem sido abordada nos vários estudos sobre o tema, sendo que é de 

ressalvar a adaptação de um excerto que descreve esta problemática com base no texto de 

Le Corbusier
5
: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contudo, Le Corbusier tinha ideias para uma escala global. Em 1946, Le Corbusier 

desenvolve uma proposta, a sua última ao nível de urbanismo, sobre a forma de conceber a 

habitação para a sociedade. A proposta foi intitulada de La Règle des 7v (A Regra das Sete 

                                                        
5
 “Brisant la rue-corridor, il faut, a proprement parler, créer l’étendue du paysage urbain. Étendue et non 

pas toujours cette unique profondeur étriquée du corridor. En dessinant les « lotissements à redents », 
j’étale cet horizon loin à droit et loin à gauche et, par des retours sur l’axe longitudinal, je compose 
architecturalement : la ligne autrefois sèche du corridor enferme maintenant des prismes, accuse des 
enfoncements ou des saillies; la paroi aride et énervante du corridor est remplacée par des volumes qui 
se juxtaposent, s’éloignent, se rapprochent, créent un vivant et monumental paysage urbain. Nous 
profiterons du principe de ces tracés nouveaux, pour introduire les arbres dans la ville (…) ” LE 
CORBUSIER, Urbanisme, pp. 220-224. 

“Quebrando a rua-corredor, é preciso, para usar as palavras certas, criar a vastidão da paisagem urbana. Vastidão e 

não sempre essa mesma profundidade acanhada do corredor. Ao desenhar os lotissements à redents, abro esse 

horizonte, longínquo à direita e longínquo à esquerda e, em torno do eixo longitudinal, componho arquitectonicamente: 

a linha outrora fastidiosa do corredor contém agora prismas, revela recuos ou saliências; a parede árida e 

desagradável do corredor é substituída por volumes que se justapõem, se afastam, se aproximam, criam uma 

paisagem urbana viva e monumental. Aproveitaremos o princípio desses novos traçados para introduzir as árvores na 

cidade.” (Carlos, 2013: 65) 
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Vias de Circulação) e segundo o arquitecto tratava-se de um sistema que assegurava a 

“irrigação” do território, sobre uma base de malha ortogonal. A malha ortogonal seria pois 

organizada em super-quarteirões dentro dos quais se dispunham os edifícios. A cidade 

seria composta por sectores em que a hierarquia das vias consistia num esquema 

apelidado pelo próprio autor de “7V”, todas elas diferentes segundo a velocidade e as 

ligações que permitiriam, desde a auto-estrada (V1) à rua de peões (V7). (Ferreira, 2012). 

De facto, as 7 Vias foram claramente explicitadas pelo arquitecto 
6
, a saber:  

 

 V1 – estrada nacional ou de província que atravessa o país (hoje equivalente às auto-

estradas); A V2, uma artéria essencial para um aglomerado urbano a ser criada pelo 

município; A V3 reservadas exclusivamente à circulação viária sem passeio; em que as 

entradas dos edifícios não se encontram direccionadas para a via. Os semáforos serão 

colocados a cada 400 metros, o que permite que os carros circulem a uma velocidade 

considerável. A V3 determina um novo módulo moderno de urbanismo: o sector; Via 4 – rua 

comércio de sector; V5 – esta via entra no sector orientando os carro e os peões para as 

entradas dos edifícios através da V6, que estabelece o acesso directo aos mesmos; V7 –

via  que dá acesso  à zona verde, onde se situam as escolas e os desportos. 
7
 

  

A cidade que resulta desta proposta não tinha um desenho definido, ou seja não era um 

modelo fechado, mas sim uma série de esquemas que priorizavam de uma forma 

hierárquica a estruturação circulatória do território.  

 

O modelo das 7 Vias assentava na estruturação de um território organizado sobre uma 

malha ortogonal com sete tipos de vias hierárquicas e com distintas escalas e funções. 

Consoante a sua capacidade e a separação das vias em relação aos edifícios, estas 

permitiam uma melhor insolação para obter uma edificação saudável, algo defendido por Le 

Corbusier e aplicado por exemplo na Urbanização de Marseille (1951).  

 

A ideia dos super-quarteirões (sectores) proposta por Le Corbusier permitia controlar o fluxo 

automóvel mantendo o tráfego afastado da zona residencial (ideia que observaremos 

igualmente no Plano Piloto para Brasília, 1957). Na verdade, o edificado podia dispôr-se 

livremente pois era independente da estrutura circulatória, ou seja verificamos a criação de 

um novo modelo de cidade cujas partes são relativamente independentes entre si, em que 

o sistema circulatório (viário) define a própria malha urbana, oferecendo o espaço 

intersticial para opções da vida quotidiana.
8
. 

 

 

                                                        
6
   V1 – route nationale ou de province qui traverse le pays ou le continent;  V2 – création municipale, 

type d'artère essentielle à une agglomération ; V3 – réservées exclusivement aux circulations 
mécaniques, ne possèdent pas de trottoir ; aucune porte de maison ou d'édifice n'ouvre vers elles. Des 
feux rouges sont placés à chaque 400 mètres, ce qui permet aux voitures de rouler à une vitesse 
considérable. La V3 détermine, par conséquence, une création moderne de l'urbanisme : le secteur ;  
V4 – rue de commerce de secteur ; V5 – en pénétrant dans le secteur, elle conduit les voitures et les 
piétons vers les portes des maisons, avec l'aide de la V6 ;  V7 – voie qui alimente le long de son 
extension la zone verte, où sont placés les écoles et les sports". (Le Corbusier: pp.55-56 ,1959) 

7
 Adaptação e tradução do autor (Isabel Navas Leote). 

8
 Este modelo foi usado no Plano Piloto de Chandigarh (1950) na Índia. 
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Dos redents à “Casa Bloc” 

 

Seguindo o Plano Macià na ampliação da cidade e no intuito de oferecer habitação para a 

classe operária das zonas E e F, os G.A.T.E.P.A.C publicaram na sua revista AC 

(Documentos de Actividad Contemporánea) nº11 o projecto Grupo de Viviendas Obreras en 

Barcelona. Neste artigo é sintetizado o bloco habitacional, claramente influenciado pelos 

redents de Le Corbusier. Coincidindo com as lições de Cerdà sobre a cidade, este grupo 

criticou a excessiva profundidade edificável e exigiram para tal construções, que por serem 

lineares, permitiriam uma melhor ventilação e o uso do piso térreo para usos colectivos. A 

“Casa Bloc” foi um dos exemplos de proposta de habitação operária de baixo custo. Para 

além de ser uma peça arquitectónica inovadora consistiu num projecto a escala intermédia 

devido às suas dimensões e ao ordenamento no espaço urbano. (Jiménez, 2012) 

 

Os arquitectos do Plano Macià partiram do princípio de que na elaboração de novos bairros 

residenciais operários é indispensável a sua fácil conexão com as zonas urbanizadas já 

existentes e que geravam trabalho. Neste sentido era imprescindível que o novo conceito 

de cidade tivesse como base a interpretação e adaptação do novo meio de deslocação: o 

veículo a motor. Não obstante este facto, o conjunto edificado pretendia ser autónomo no 

que respeita às actividades e aos usos imprescindíveis à vida diária. (Galindo, Ramirez, & 

Correas) 

 

A “Casa Bloc” (170x53m) situa-se no Bairro de Sant Andreu del Palomar no Distrito de Sant 

Andreu (antiga zona E do Plano) e foi projectada em 1933 por Joan Bta. Subirana e Josep 

Torres Clavé, em colaboração com J. Ll. Sert. Teve como ideia base solucionar o problema 

da habitação operaria apostando numa solução enquadrada nas novas premissas 

arquitectónicas do movimento moderno. Possui a estrutura de um bloco linear que por ter a 

forma de S origina espaços abertos no seu exterior permeáveis pedonalmente a zonas 

ajardinadas assim como permite a continuidade ao nível de passeios e ruas adjacentes 

tornando imperceptível a escala de edifício face à escala de bairro o que reforça a ideia de 

cidade como um parque urbano dividido mas articulado.  

 

O conjunto de estes blocos pretendia facilitar a saída dos operários para o trabalho e dotar 

as áreas de residência de espaços livres para desporto, jardins-de-infância, bibliotecas e 

todo o tipo de serviços imprescindíveis à vida quotidiana de um operário. Por outro lado, 

este projecto procura enquadrar-se na cidade como elemento urbano e fá-lo mantendo os 

traçados viários, adaptando a sua forma à malha reticulada da cidade existente.  

 

A característica a salientar deste novo modelo urbano foi a criação intencional de espaços 

semiprivados exteriores que permitiam a articulação, como pretendiam os modernos, entre 

a liberdade espacial e a racionalização de usos acessos que define a aglomeração. Na 

época o projecto ficou marcado pela grande permeabilidade que o conjunto oferecia 

enquanto trama urbana, pela intenção de conexão urbana pedonal entre edificados 

mantendo o caracter intimista de blocos habitacionais de repouso para a classe 

trabalhadora do distrito industrial de Sant Andreu. A “Casa Bloc” definiu e sintetizou pela 

primeira vez um ponto intermédio entre escalas na cidade, entre plano e projecto pois 
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procurou a sua relação urbana face aos traçados da cidade ao mesmo tempo que deu 

atenção aos detalhes construtivos enquanto obra arquitectónica. (Jiménez, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao analisar a “Casa Bloc” entende-se esta ideia de escala intermédia da cidade, ou seja, a 

criação de simultaneamente um “objecto” edificado e de malha, sobreposta mas não 

contraditória à malha de Cerdà. Se antes o módulo era composto pela “manzana”, os 

modernos reavaliaram a pertinência de concentrar actividades, usos e funções num 

elemento que não deixa de ter a configuração visual de edifício mas que na realidade já 

possui escala urbana ao definir praças, pequenos acessos no seu desenho. Tal foi 

exequível pois a forma de organização da trama urbana sofre alterações quando se passa 

a trabalhar sobre uma malha de 400x400m. Neste caso já estamos a trabalhar à escala do 

edificado, ou seja de um “pequeno bairro” que possui os sus espaços públicos, infra-

estruturas colectivas etc. Os G.A.T.C.P.A.C pensaram urbanizar os bairros E e F de tal 

forma a que a homogeneidade de cada “Casa Bloc” ou “supermanzana” poderia levar a 

uma segregação do espaço público pois este, em cada caso seria apropriado pelos 

residentes do bloco correspondente. Perde-se a ideia de espaço público fluido e flexível 

pois passa a ser delimitado por grandes avenidas para a velocidade moderna, que era na 

verdade a sua maior preocupação: que o veiculo a motor tivesse capacidades de atingir 

grandes velocidades pela libertação de cruzamentos excessivos (na malha original de 

Cerdà a cada 133 metros há um cruzamento que obriga à redução da velocidade). 

 

2.5 A “Supermanzana” original dos G.A.T.C.P.A.C. 

 

Não existem mapas de usos ou explicações minuciosas referentes à mobilidade, 

acessibilidade, percentagem de espaços verdes, percentagem de espaços privados e semi-

privados etc. referentes à directamente à “supermanzana” que os G.A.T.C.P.A.C 

Foto. 2.1 – Vistas da Casa 
Bloc.  
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elaboraram para as zonas E e F. Não obstante, sabemos que a ideia era transportar o 

modelo da Ville Verte, Ville Radieuse e Ville Contemporanie para Barcelona. Assim, através 

do estudo relativo da organização destes modelos podemos interpretar o desenvolvimento 

em “supermanzana”. 

 

Análise de ocupação de solo (cheios-vazios) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta análise permite entender a ideia base descrita por Le Corbusier e os G.A.T.C.P.A.C 

relativamente à libertação do espaço urbano face à malha viária pré-existente, definindo o 

sistema de urbanização que permitirá criar simultaneamente cidade e parque. 

Nomeadamente, é perceptível que as dimensões do construído diminuem, mas aumentam 

em percentagem, o espaço público face ao modelo de Cerdà, mais condensado e denso. 

 

 

Análise de circulação viária  

É pois através do sistema de circulação viária que se pode entender que o traçado 

adoptado pelos arquitectos modernos corresponde à malha pré-existente, sendo que ao 

optarem pela sua continuidade ficam em evidenciam as divisões funcionais e formais no 

espaço urbano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.21 – Cheios-
vazios do Plano Macià: 

”Supermanzanas” 

Fig. 2.22 – Circulação viária nas 
“supermanzanas”. Planta de 
cobertura. 
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Para a concepção geral de implantação do sistema viário para as zonas E e F o Plano 

Macià considera, como já abordamos, a malha regular de 400x400metros em que a 

hierarquização do traçado geral das circulações viárias dos loteamentos residenciais era 

subordinada ao traçado geral do Plano Cerdà. As novas vias são, no entanto, entendidas 

como grandes auto-estradas com uma entidade autónoma destinadas apenas ao tráfego 

motorizado, inacessíveis ao peão. O acesso à habitação é pois assegurado por uma 

distribuição ramificada sobre as vias de maior circulação. Por sua vez, cada uma destas 

ramificações deveria ser alargada na sua extremidade, formando uma bolsa de 

estacionamento onde simultaneamente existem garagens (fig. 2.23).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.23 – Exemplo 
dos possíveis tipos de 
circulação dentro das 
“supermanzanas”. 
Planta 0.  
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Análise de circulação pedonal   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A separação e a caracterização formal dos sistemas de deslocação viária e pedonal são 

perceptíveis e demonstram as bases de um planeamento por funções: isto é, uma total 

continuidade, com prioridade para o elemento viário, uma vez que uma cidade pensada em 

zoning necessitava de rápidas vias de comunicação. A compreensão do sistema viário 

como um organismo estático e demarcador do traçado da cidade (adaptado ao já existente) 

e a sua separação total ao movimento pedonal, constituíram os argumentos fundamentais 

do novo sistema de mobilidade propostos no Plano Macià. Assim, criaram-se duas 

realidades coexistentes contínuas, a circulação viária e a pedonal, sendo que esta última se 

apresentava com um percurso predominantemente orgânico e livre face à reticulada malha 

viária.           

           

Este dado sugere as influências modernistas sobre o fluxo das deslocações a pé (que é 

sensivelmente de 4km/hora) ser totalmente segregado do sistema de mobilidade 

motorizada (20 km/hora). 

 

Se compararmos na fig. 2.24 os espaços destinados ao peão do traçado de Cerdà com a 

nova proposta dos anos 30 entendemos que partem de princípios bem distintos, sendo que 

a primeira acompanha e é, em proporção, mais similiar ao traçado da rede viária e a 

segunda proposta desdobra-se em duas situações complementares. A proposta de 

traçados que constituem o espaço público da nova malha urbana para a zona E e F 

apresenta duas categorias distintas: um percurso ortogonal que acompanha linearmente as 

auto-estradas e um percurso diagonal orgânico que atravessa os lotes, isto é, ultrapassa a 

dimensão das “supermanzanas” individuais. Vivem-se duas realidades totalmente distintas, 

pois se o traçado da rede viária é rígido e plenamente funcional o traçado do espaço 

público é um não traçado. Entre “supermanzanas” existem percursos sinuosos que fluem 

por todo o espaço, dado que os edifícios são levantados em pilotis, e organizam o parque 

Fig. 2.24 – Circulação 
pedonal nas 
“supermanzanas”. 
Planta de cobertura.  
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sob os redents. A rede de percursos ortogonais que acompanha as auto-estradas define o 

limite de circulação perimetral dos lotes dado que, como já mencionamos, o parque é 

delimitado pela estrutura viária.  

 

Análise de usos   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ideia de zoning no Plano Macià permitiu que esta nova área urbana fosse entendida 

como o dormitório dos operários, sendo que ao nível urbano assiste-se à implementação de 

um traçado da rede viária racional e de continuidade urbana com o existente de modo a 

conectar facilmente os cidadãos às outras zonas da cidade. As zonas E e F caracterizam-

se ao nível de oferta de usos predominantemente pela habitação e serviços relacionados 

com o disfrutar de um grande parque verde onde pousa a cidade. Na Fig.25 estão 

marcadas a vermelho as infra-estruturas concebidas a par da habitação: escolas primárias, 

pré-primárias, infantários, zonas de jogos, zonas desportivas (campo de futebol, campo de 

ténis, piscina). Podemos constatar que praticamente cada “supermanzana” acaba por ser 

um pequeno núcleo em que se vai repetindo o nível de oferta de equipamentos escolares e 

desportivos a cada 400m de modo a servir cada conjunto quase individualmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.25 – 
Equipamentos 
educativos nas 
“supermanzanas”. 
Planta de cobertura. 

 

Fig. 2.26 – Exemplo dos 
tipos de usos nas 
“supermanzanas”. 
Planta 0.   
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A planta diagramática que se apresenta na figura 2.26 realça o traçado dos percursos 

pedonais que aparecem desenhados no plano original e sintetiza as diferentes hierarquias 

no parque: o traçado da rede viária regular e contínuo; os percursos de promenade que por 

todo o parque de forma orgânica e sinuosa configuram o sistema de articulação das 

entradas das habitações com os prolongamentos dos equipamentos educativos e 

desportivos; percursos cobertos por entre os pilotis que assumem o dimensionamento dos 

edifícios em reentrâncias e servem de vestíbulo às habitações permitindo a permeabilidade 

visual constante. 

 

Se contabilizarmos as áreas ocupadas referentes à zona nova da cidade futura, constamos 

que o total da área onde estão implantadas as habitações corresponde a 4000m
2
. A soma 

das áreas das habitações com os equipamentos dispersos corresponde a 610m
2
 no total. 

Assim, a área ocupada por habitação e outros usos é de exactamente 15%, deixando um 

total de 85% livre de área de solo. Tal corresponde à teoria desenvolvida por Le Corbusier 

aquando a concepção da cidade Ville Contemporaine (1922) sendo que a opção pela 

construção em altura veio a permitir tais valores reduzidos de ocupação do espaço urbano, 

face ao tradicional modo de urbanizar. Este sistema urbano não só possibilitou aumentar a 

densidade de habitantes por hectare, como os 85% livres da área do solo dos lotissements 

à redents ficavam disponíveis para desenvolver a ideia de cidade-parque. Contudo, o 

zoning levou a que se planeasse uma área de sensivelmente 4ha sem serviços comerciais 

e hospitalares (entre outros). 

 

Os G.A.T.C.P.A.C elaboraram um plano para estas duas novas zonas da cidade que se 

encontra entre um plano urbano e um plano de arquitectura: atentam à forma livre mas 

pensada como estrutura flexível e adaptável a qualquer malha (“supermanzana”) mas 

constata-se que a sua relação com a cidade e as funções necessárias à mesma não é 

estruturada. Na verdade, os edifícios em redent e a malha estrutural da circulação viária 

eram os únicos elementos desenhados a rigor. Apesar de aparentemente se obter com este 

modelo de cidade, um espaço público e livre quase total, a sua falta de funções (ou neste 

caso a repetição das mesmas ao longo de 4ha) não prevê uma mistura de usos geradora 

de cidade. Mantendo a mesma malha ou traçado geométrico (o de Cerdà) é de notar que 

foram pensadas funcionalidades distintas para cada um dos novos troços de cidade, mas 

não em cada um, isto é, à escala do desenho urbano. Os usos na cidade valorizam-se em 

face à cidade multifuncional de Cerdà, apesar da flexibilidade urbana atingida com este 

novo modelo ser maior, e libertar de 85% do espaço urbano. 
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2.6 Análise reflexiva: a “supermanzana” (Barcelona) e Superquadra (Brasília)  

 

O planeamento da cidade de Brasília ocorreu em 1957. Esta nova cidade no Brasil 

demorou sensivelmente três anos e meio até à sua finalização. A cidade de Brasília, 

emblemática do urbanismo moderno, é entendida como o exemplo mais completo das 

propostas modernistas e, por esta razão, foi inscrita no Património da Humanidade da 

UNESCO em 1987.(Governo do Distrito Federal, 1998). Com o objectivo de albergar 500 

mil habitantes, O Plano Piloto de Brasília (1957) foi desenhado ao nível do edificado público 

pelo arquitecto Oscar Niemeyer e executado por Lúcio Costa, com a colaboração de Le 

Corbusier. De facto, observa-se a influência dos blocos residenciais concebidos para a Ville 

Radieuse de Le Corbusier (blocos redents) nas opções tomadas para o edificado em 

Brasília. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalidades do Plano Piloto da Nova Capital do Brasil (1957) 

 

O plano inicial elaborado para Brasília abrangeu a definição do traçado total da cidade, 

especificando os principais elementos da estrutura urbana, nomeadamente a localização 

dos espaços livres, do sistema viário, da localização dos principais serviços entre outros. 

(Governo do Distrito Federal, 1991) 

A cidade nasce de um gesto inicial que resume a chegada a um território e a sua 

demarcação: o elemento da cruz (fig. 2.28). Devido à topografia existente na zona 

entendeu-se que arqueando ligeiramente um dos eixos (horizontal) facilitaria o escoamento 

das águas. A área que viria a constituir a cidade está pois contida no triângulo formando por 

estes eixos, originando uma forma de pássaro ou de Y (fig. 2.27). 

A fase de planeamento de Brasília coincidiu com o apogeu do movimento moderno e a 

possibilidade dos arquitectos esboçarem as teorias associadas ao movimento. Assim, 

Brasília ao ser uma cidade desenhada de raiz assume nos princípios básicos urbanos uma 

grande separação funcional.  

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.28 – Esboços do traçado 
para a nova cidade Brasília.  

Fig. 2.27 – Plano Piloto de 
Brasília.  
 

2.27  2.28  
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Na realidade, a cidade foi concebida a partir de uma estrutura básica composta por dois 

eixos: Eixo Monumental e Eixo Rodoviário. O eixo arqueado (Eixo Rodoviário de Brasília, 

ver fig. 2.29) caracterizou-se pela função circulatória, marcado por uma grande avenida 

com seis faixas de rodagem, três em cada sentido, sem cruzamentos, que dava acesso ao 

sector residencial que se dispunha ao longo deste eixo. Por outro lado, ao longo do eixo 

vertical (Eixo Monumental) desenvolveram-se todas as funções institucionais, 

administrativas, serviços, pequenas indústrias convertendo estas avenidas no eixo mais 

importante do sistema, por oposição à concentração do sector residencial nas “asas” da 

cidade.  

 

Lateralmente à intersecção dos dois eixos (residencial e institucional) dispunha-se o sector 

de comércio, o bancário e dos escritórios, bem como outro tipo de profissões liberais. 

(Governo do Distrito Federal, 1991) Os lugares lúdicos como os cinemas, teatros, 

Fig. 2.29 – Elementos e 
sectores do Plano 
Piloto.  
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restaurantes e outras diversões localizaram-se numa grande plataforma, sem trânsito 

automóvel no cruzamento do eixo monumental com o eixo residencial. 

 

Sistema viário e pedonal 

 

O sistema viário concebido no plano de 1957 evidencia as marcas dos ideais modernos 

face à circulação automóvel: vários níveis de circulação, independência total do sistema 

face ao pedonal e a criação de grandes avenidas sem cruzamentos, pois o importante era a 

conexão entre dois pontos. Assim, em cada ramo do eixo rodoviário e noutras passagens a 

nível inferior, o tráfego de automóveis e de autocarros processava-se sem qualquer 

obstrução ou obrigação de paragem. Os grandes veículos de cargas como caminhões 

tinham inclusive um sistema secundário autónomo. O sistema viário caracterizava-se por 

apresentar uma hierarquia simples, com vias mais lentas no interior dos sectores 

residenciais e, fora destas, vias rápidas. O objectivo desta forma de mobilidade era a de 

evitar grandes fluxos de veículos no interior das áreas residenciais e permitir o trânsito livre 

de peões por baixo dos edifícios, cujos pisos térreos eram sustentados por pilotis (Ribeiro & 

Holanda, 2011). O sistema pedonal era restrito ao interior do sector residencial, totalmente 

segregado do sistema viário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Módulo urbano de 280x280m 

 

 

 

O sector residencial de Brasília foi criado à luz dos pensamentos da unidade de vizinhança, 

isto é, a criação de um bairro que contivesse as necessidades mínimas para a população. 

O movimento moderno e as novas técnicas construtivas, aliado à influência de Le Corbusier 

no planeamento da nova cidade, resultaram em edifícios permeáveis ao nível do piso térreo 

de modo a libertá-lo do domínio privado, deixando transparecer um enorme parque verde à 

semelhança do que se configurou para Barcelona na década de 30 com o Plano Macià. 

Nasciam as superquadras como modelo habitacional para a capital do Brasil. 

 

 

Fig. 2.30 – Percurso pedonal 

no sector residencial 
segregado das grandes 
avenidas.  
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O sector residencial foi elaborado através da criação de uma sequência contínua de 

grandes blocos a que se denominou de superquadras em cada lado do Eixo Rodoviário de 

Brasília. Cada superquadra englobava inicialmente a estrutura de quatro blocos 

residenciais quadrados de 240x240m, sendo que cada bloco estava marcado à sua volta 

por uma faixa arborizada de 20m de largura. Cada quadra dispunha de uma organização 

singular de modo a existir uma adaptabilidade às próprias classes sociais que as 

habitariam. Assim sendo, houve o cuidado de programar diferentes tipos de edificado com 

tipologias de duas ou três categorias diferentes. Entre uma quadra e outra existe o que 

Lúcio Costa denominou de “interquadra” (300x80m), que era um espaço livre reservado 

para a prática de desporto, clubes ou outro tipo de actividades lúdicas. (Zapatel, 2005) Tais 

espaços estavam localizados perto das vias de acesso à igreja, ao cinema e ao centro 

comunitário. Cada quadra possuía uma escola primária e jardim-de-infância no interior, e 

cada superquadra uma escola secundária, sendo que a faixa externa dos blocos era 

destinada ao pequeno comércio local. Inicialmente pensou-se que por cada quatro 

superquadras deveria existir uma escola secundária. Juntamente aos eixos viários 

principais e estruturantes da proposta desenvolveu-se um sistema viário interno de modo a 

se poder aceder às habitações. No seu interior e envolvente dispunha-se uma paisagem 

orgânica e totalmente arborizada. Por cada quatro superquadras localizavam-se 

equipamentos comunitários. Trata-se de um modelo habitacional à redents pela 

organização e pelo facto de que os blocos foram sendo desenvolvidos como partes de um 

Fig. 2.31 – Esquema 
Superquadras original.  

“Quadras are defined in space not by rampart-like walls that enclose the space completely but by continuous 

rows of trees, which in time came to demarcate – once their canopies merged – a Wall of foliage that, unlike 

medieval masonry fortification, is a Wall that sways in the wind…” – entrevista a Lucio Costa por Juan Antonio 

Zapatel in (Zapatel, 2005: 21). Dezembro 1992 
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quadrado e nunca como um bloco fechado, como inicialmente teria sido proposto. Lúcio 

Costa esboçou o esquema em quadrados iniciais, mas admitiu que a implantação dos 

edifícios fosse livre e variada, respeitando as seguintes regras básicas: criar uma 

profundidade para a edificação uniforme, cada edificado conter o máximo de seis pisos e 

manter-se a faixa de arvoredo. Assim, mesmo com as múltiplas variações no interior das 

quadras, o conjunto do sector residencial apresentava uma homogeneidade, devido ao 

cumprimento das regras enunciadas e ao facto de ser constante a separação dos sistemas 

viário e pedonal. (Ribeiro & Holanda, 2011)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O legado da Unidade de Vizinhança de Clarence Perry (1929) 

Em 1929 Clarence Perry (Perry, 1929) desenvolve um largo estudo sobre as cidades do 

subúrbio inglesas em que considera que o lugar onde se vive, a comunidade, deve ser 

entendido como um organismo vivo e contemplar uma organização formal que contenha as 

funções básicas da subsistência diária das famílias. O autor defende que ao mesmo tempo 

que observamos estas unidades residenciais como independentes, também podemos 

enquadrá-la como um conjunto que configura a cidade. De facto os subúrbios ingleses do 

início do séc. XX representavam sobretudo a função de lugar de repouso dos 

trabalhadores, pois a população deslocava-se às grandes cidades para trabalhar 

diariamente. É neste sentido que Perry (Perry, 1929) entende que deveriam existir núcleos 

Fig.2.32 – Primeiras 
organizações em 
superquadra. (Ficher, 
Leitão, Batista, & França, 
2005) 
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residenciais com algumas funções básicas para a população como por exemplo: a escola 

primária, pequenos parques de recreio, comércio local e, em casos excepcionais, serviços 

sociais dedicados ao bairro, sendo que as macro-ofertas culturais e comerciais estariam no 

centro (downton distritc). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Princípios da unidade de vizinhança: 

1. Dimensões – Uma unidade residencial deve providenciar habitação para a 

população correspondente à lotação de uma escola primária.  

2. Limites – A unidade de vizinhança deve apresentar limites bem demarcados pela 

hierarquização viária. 

3. Espaços livres – Um sistema de pequenos parques devem ser planeados de modo 

a incentivar o usufruto exterior do novo bairro. 

4. Serviços locais – os lugares demarcados para albergar a escola primária, 

pequenas instituições locais devem estar ligados por ruas, equidistantes de todos 

os pontos da unidade de vizinhança. 

5. Comércio local – o comércio deve estar localizado na periferia da unidade de 

vizinhança para ser acedido através das grandes avenidas que a delimitam. Estas 

zonas ao permitirem um tráfego maior de veículos, minimizam igualmente a 

distância entre bairros. 

6. Sistema viário interno - A unidade de vizinhança deve providenciar um sistema de 

circulação especial que liga ao geral proporcional ao uso que terá, isto é, ao 

número de veículos dos residentes de cada zona. 

 

O autor defende a existência de comunidades ou bairros autónomos fora das grandes 

cidades que permitam aos seus habitantes acederem a pé aos locais de primeira 

Fig. 2.33 – Tipo de 
Unidade de Vizinhança.  
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necessidade, ao mesmo tempo que se encontram num lugar cuja circulação automóvel é 

regrada. Perry desenvolve este esquema para os futuros subúrbios ingleses ainda por 

construir, contudo esclarece que a mesma estrutura urbana pode ser adaptável às zonas já 

existentes. 

 

Contrariamente ao modelo desenvolvido por Perry em 1929 para o agrupamento de blocos 

edificados, Brasília não dispunha de equipamentos de uso colectivo no interior das 

superquadras. De facto, estes localizam-se na periferia e junto ao Eixo Rodoviário de 

Brasília de modo a serem acessíveis ao automóvel.  

 

É de notar que Brasília adopta o modelo da unidade de vizinhança como elemento básico 

da malha urbana. A unidade de vizinhança como definiu Perry (Perry, 1929) corresponde, 

em Brasília, a quatro superquadras o que significa que cada uma corresponde a duas 

unidades de vizinhança diferentes. Toda a sequência começa com uma unidade de 

vizinhança (quatro superquadras), sendo que dezasseis unidades de vizinhança (sessenta 

superquadras) conformam cada uma das “asas”, a do Sul e a do Norte, pois são simétricas 

face ao Eixo Monumental. (Gorovitz, 2005)  

 

A sensação de equidade espacial é garantida com esta conformação, bem como às 

características constantes que se mantêm a vários níveis, desde as dimensões de cada 

edifício, das densidades, do perímetro do arvoredo que demarca as quadras, até à 

estandardização do número máximo de pisos por edifício. A solução para o edificado 

através de unidades de vizinhança baseou-se num princípio idílico de uma estrutura auto-

suficiente que dispunha de todas as ligações aos restantes sectores da cidade.   

 

Contudo, esta forma de organização urbana foi descrita por Kevin Lynch (Lynch, 1965) 

como impraticável à larga escala, uma vez que as malhas urbanas não foram planeadas 

para se centrarem em torno de uma escola primária ou de qualquer infra-estrutura 

específica. No fundo Lynch (Lynch, 1965) critica este modelo de organização espacial e de 

mobilidade, pois afirma que este obriga a população a viver num meio cuja oferta de usos e 

funções é limitado. É compreensível este pensamento à luz das vivências da época, 

contudo em Brasília o elemento viário era (e é imprescindível), sendo que a sua malha 

urbana foi desenhada à escala do veículo automóvel e não à do cidadão que se desloca a 

pé. Se interpretarmos o Plano Piloto de Brasília nestes termos, que de facto assim o foi, 

podemos concluir que a população tinha todo o tipo de funções ao seu dispor. As 

superquadras de Brasília possuíam características idênticas à da vida no campo ou num 

subúrbio inglês descrito por Perry nos inícios do séc. XX.  

 

Esta ideia da habitação em torno de um ambiente menos marcado pela presença do 

automóvel é vista de maneira distinta por vários autores contemporâneos
9
 em que a opção 

por um espaço partilhado dando prioridade ao peão, propõe-nos olhar a cidade não como 

um conjunto de meios de deslocação mas como um organismo dinâmico cujo elemento 

básico é o cidadão. 

                                                        
9
 Hans Monderman e Salvador Rueda. 
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03 “SUPER-QUARTEIRÕES”: AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DO ESPAÇO 

PÚBLICO 

 

3.1 As “Supermanzanas” na cidade de Barcelona 

3.2 O modelo “supermanzana” - Eixample futuro 

3.3 A metodología de avaliação Certificacióndel Urbanismo Ecológico 

3.4 Os Indicadores urbanos para tecidos existentes 

3.5 A selecção de indicadores: espaço público e mobilidade 

3.6 Abordagem reflexiva sobre a Supermanzana Piloto Eixample 
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3.1 As “Supermanzanas” actuais na cidade de Barcelona 

 

A presença massiva do veículo automóvel nas cidades respondeu à necessidade de 

percorrer distâncias maiores alterando-se a ordem natural das deslocações (a pé). Este 

facto deu lugar a uma cidade marcada pelo tráfego da rede viária, deixando apenas umas 

franjas (passeios) para o cidadão que se desloca a pé, caracterizando-o apenas como um 

modo de transporte (peão), excluindo as múltiplas funções que pode adoptar no espaço 

(Rueda, El Libro Verde de Sostenibilidade Urbana y Local en la Era de Informacion, 2012). 

     

Com o objectivo de dar conta do uso múltiplo do espaço público, importa fazer uma 

reinterpretação da mobilidade e uma reorganização do espaço público de forma a fomentar 

a funcionalidade e a flexibilidade das cidades.  

Partindo do pressuposto que a cidade se encontra organizada em quarteirões e que estes 

são a unidade básica do sistema urbano, Rueda admite que, à luz das necessidades de 

mobilidade e de qualidade de vida, a criação de grupos de quarteirões que conformem um 

super-quarteirão deveriam ser a nova unidade básica urbana por excelência. (Rueda, 

Cáceres, & Albert Cuchí, 2012) 

 

Deste modo, a reorganização proposta para a malha urbana não envolve, na verdade, 

grandes alterações da estrutura física da cidade. As alterações são apreciáveis no modo 

como se alteram hábitos e formas de usufruto da cidade. O agrupamento de quarteirões em 

super-quarteirões implicará sobretudo uma mudança do entendimento dos elementos da 

cidade: do singular ao conjunto, sem haver necessariamente uma mudança física. 

 

Mais à frente iremos ver que o agrupamento de quarteirões pode suscitar alterações ao 

nível do pavimento, mas mesmo estas não são permanentes. É pertinente aqui salientar 

esta diferença que Pedro Brandão (Brandão, O software, o espaço público, 2008) refere 

como o software e hardware da cidade. O autor refere que hardware são as matérias e 

formas do espaço ou seja a estrutura fixa do mesmo, enquanto que o software é o conjunto 

de relações e interacções do uso do espaço que define o espaço como público, isto é, são 

as relações operativas e interacções de que é característica a vida urbana. Deste modo, 

acções sobre o espaço urbano livre da cidade que sejam esporádicas ou não permanentes, 

ou que possam mudar com independência da estrutura física, são consideradas igualmente 

operações de software. 

 

A proposta das novas “supermanzanas” está aliada a um novo modelo de mobilidade e de 

espaço público com a ideia de se cambia todo sin cambiar nada. (Rueda, El Libro Verde de 

Sostenibilidad Urbana y Local en la Era de la Información, 2012) Com poucas alterações 

das malhas urbanas pré-existentes podem-se adaptar mecanismos de intervenção 

(software) para uma reordenação do espaço da rua para desencadear uma multiplicidade 

de usos. Tal como pensaram os arquitectos modernos dos G.A.T.C.P.A.C (no Plano Maciá 

em 1934), a ideia do agrupamento consiste na premissa de concentrar mais o tráfego da 

rede viária e transportes públicos em vias principais e criar um outro sistema que potencie o 

usufruto do espaço público pela população. Com a reestruturação urbana dos quarteirões 

em super-quarteirões (“supermanzana”) não tem que haver uma diferenciação de 
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pavimentos destinados ao tráfego da rede viária e ao peão porque defende-se a ideia de 

espaço partilhado. A união de usos do espaço livre permitirá variadas funções em que se 

dará prioridade ao peão face ao veículo no interior de estes novos agrupamentos urbanos.  

Dado que estas alterações consistem numa reorganização no software da cidade são 

operações não permanentes, isto é, por não alterarem a morfologia e o tecido urbano 

podem consistir num modo de reduzir a ostracização dos veículos automóveis e adaptáveis 

e flexíveis a qualquer malha. Tal permite que com o tempo se surgirem outras formas de 

entender a valorização do espaço livre das cidades, estas operações são reequacionáveis 

na sua totalidade.  

 

Em cidades como Lisboa, cujos tecidos urbanos consolidados consistam em secções de 

rua muito estreitas, tal implementação valorizará o espaço público e permitirá novas 

funcionalidades e usos do espaço, aumentando a qualidade de vida urbana. Com o 

aparecimento de estabelecimentos nocturnos (bares, discotecas) nesta zona da cidade. 

Apesar de o tráfego da rede viária existir igualmente, acabou por haver uma cedência do 

veículo privado face ao peão que se colocava na via, perto do estabelecimento, de modo a 

que sem sinalética o veículo dava prioridade à presença do peão. Hoje em dia esta 

situação encontra-se regularizada mediante sinalética e segurança mas começou por ser 

uma apropriação espontânea distinta de um espaço originalmente com prioridade viária. 

 

Os autores do livro El urbanismo ecológico: su aplicación en el diseño de un Ecobarrio en 

Figueres defendem que o conceito de “supermanzana” parte da reestruturação do modelo 

de mobilidade das cidades. Neste sentido, se Cerdà defendia a “manzana” como a unidade 

básica urbana, os autores do séc.XXI caracterizam a “supermanzana” como a nova célula 

urbana. O perímetro desta nova unidade urbana é conformado pelas vias por onde circulará 

o veículo motorizado, o transporte público e modos de deslocação suaves (bicicleta) numa 

faixa individual (fora das “supermanzanas”). Deste modo, os meios de mobilidade suave e 

as redes de espaços para peões passariam a ser contínuas e seguras no conjunto de toda 

a malha urbana. Esta ideia tinha sido, de certa forma, preconizada por Cerdà quando em 

1859 prevê um sistema viário diferenciado consoante as necessidades de deslocação (vias 

assumem larguras entre 20 e 50m) e um sistema de usos e funções, considerando os 

agrupamentos de “manzanas”, com o qual define a noção de bairro, de distrito e de sector. 

A união destes agrupamentos na malha urbana (“supermanzanas”) dá lugar a uma rede de 

vias básicas que unem, em regime de continuidade toda a cidade, dotando-a de boas 

ligações viárias. Por outro lado, este sistema permite oferecer 60 a 70% das ruas para 

outros usos. (Rueda, Cáceres, & Albert Cuchí, 2012) 
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O estudo elaborado para a concepção de uma nova célula urbana teve como base a malha 

organizativa do Eixample de Barcelona, cujo quarteirão ou “manzana” possui 

113,3x113,3m. Assim, a nova reorganização da trama existente é formada por 

“supermanzanas” compostas por nove “manzanas” actuais, isto é, uma unidade urbana de 

400x400m. A ideia é que este agrupamento além de conter no seu interior os elementos 

edificados, possa resolver muitas disfunções que hoje existem devido ao sistema viário 

actual, garantido a funcionalidade e maior mix de usos. 

 

No interior das “supermanzanas” valorizar-se-ão todas as funções potenciadoras do espaço 

público o que significa, basicamente, restringirmos o acesso automóvel e potenciar todo o 

tipo de actividades e usos diversos. Geram-se assim dois tipos de rua: as destinadas ao 

transporte público e privado, e as destinadas ao uso da bicicleta e outros modos suaves 

(dentro da “supermanzana”, que é partilhado por todos os elementos utilizadores do espaço 

público). No entanto, será com a ideia da “supermanzana” que passará a existir uma única 

plataforma, isto é, o mesmo pavimento para toda a secção de rua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.1 – Primeira proposta de 
“Supermanzanas” em Barcelona.  

Fig. 3.2 – Nova célula urbana 
básica para os fluxos motorizados 
e uma ilha urbana para os 
restantes usos do espaço público.  
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3.2 O modelo “supermanzana” - Eixample futuro 

 

Se Cerdà dimensionou no séc. XIX a cidade, dando prioridade à circulação em veículo, com 

a nova máquina (máquina a vapor), hoje, o pensamento sobre as cidades debruça-se sobre 

o mesmo tema, contudo numa esfera urbana e social bem mais complexa e diversificada. O 

actual modelo de “supermanzana” que iremos adoptar, tomando como exemplo o Eixample, 

define-se mediante a necessidade de repensar a mobilidade e o espaço público de modo a 

dotar a cidade de uma maior flexibilidade de uso e de forma. Com efeito, a rede de 

transporte público em superfície é o mote para delimitar um mapa de futuras 

“supermanzanas”. Parte-se do princípio da necessidade de reduzir o impacto contaminador 

(poluidor) na cidade, mas também de outras medidas (que no séc. XIX não se 

adivinhavam), nomeadamente da importância de um espaço urbano partilhado por todos, 

dando a primazia ao cidadão. 

 

Análise da circulação viária e pedonal 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como podemos observar na Fig. 3.4, constata-se que a nova unidade básica urbana é 

delimitada pelo sistema viário reorganizado, como se pode ver na Fig.3.5. No interior das 

“supermanzanas”, os usos do espaço público aumentam, dado que a circulação automóvel 

é restringida (permite-se a entrada de veículos de serviços, de residentes e de emergência), 

não podendo a velocidade máxima exceder os 10km/h (zonas 10) para reduzir a 

Fig. 3.3 – Secção tipo do actual 
Eixample e secção única das 
“supermanzanas”. 
 

Fig. 3.4 – Medidas básicas do 
espaço urbano da proposta para 
o Eixample. 
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mortalidade no caso de acidentes, o que se distingue das políticas implementadas na 

Europa nos últimos anos (zonas 30). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com este modelo consegue-se uma redução do impacto do veículo motorizado no espaço 

público. Actualmente, em Barcelona, procede-se à reestruturação dos percursos dos 

transportes públicos de superfície (a nova rede de autocarros). Através da nova distribuição 

do sistema viário depreende-se que esta racionalização terá como base a malha ortogonal 

da cidade. Os percursos tomados pelos transportes viários serão verticais (autocarros que 

só se deslocam numa via vertical) e horizontais (autocarros que só se deslocam numa via 

horizontal). Com os veículos privados também se passará o mesmo, mas com mais 

flexibilidade, pois só em casos excepcionais é que poderão entrar nas intervias. 

 

Ao reformular certas vias, dando a prioridade ao veículo e restringir a sua circulação no 

interior das “supermanzanas”, conseguir-se-á garantir a funcionalidade do sistema urbano, 

racionalizando grande parte do espaço público, hoje destinada a um uso dedicado quase 

em exclusivo a um único modo. Desta forma, não se prejudica a circulação dos transportes 

individuais e colectivos, pois passarão a estar controlados por semáforos de 400 em 400m. 

Por outro lado, o estacionamento vinculado às vias principais e fora dos passeios permitirá 

que qualquer utilizador de automóvel possa deixar o seu veículo a uma distância do seu 

destino a menos de 300m, e respeitar a política de parqueamento fora da “supermanzana”, 

ou para a periferia, ou para o subsolo em plataformas logísticas (proposta da Agència 

Fig. 3.5 – Circulação viária e 
pedonal da proposta para o 
Eixample de acordo com os 
princípios do modelo 
“supermanzana”. 
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d’Ecologia Urbana de Barcelona no âmbito alargado da implementação das 

“supermanzanas”). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Através da análise da fig. 3.5 podemos observar que o espaço público pedonal 

reaproveitado é de enorme relevância na malha urbana do Eixample. Se antes o espaço 

público pedonal representava nesta zona cerca de 50%, com esta solução ocupará 

aproximadamente 75% do espaço público o que reduzirá para aproximadamente 25% o 

espaço dedicado somente ao veículo motorizado. Poderemos depreender que este modelo 

de “supermanzanas” (400x400m) está indiscutivelmente relacionado com o tipo de secção 

de rua, isto é, da malha com a qual se irá sobrepor o novo modelo de mobilidade e de 

espaço público. Apesar de ser compatível com qualquer tipo de malha urbana, pelas razões 

já antes apresentadas, uma malha reticulada ortogonal contém à partida uma maior 

flexibilidade face à incorporação ou alteração do uso do espaço.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Eixample é formado por um sistema ortogonal, sendo este, como vimos, o modo mais 

eficiente para a organização de malhas urbanas. Assim, com 400 m de lado, a 

“supermanzana” poderá oferecer um maior usufruto do espaço público da cidade, bem 

Fig. 3.6 – Simulação dos 
cruzamentos automóveis e 
suas paragens na proposta 
para o Eixample de acordo 
com os princípios do modelo 
“supermanzana”.  
 

 

Fig. 3.7 – Nova rede de 
autocarros para 2015.  



 
 

69 

 

como racionalizar o sistema viário existente, reduzindo o número de cruzamentos (são 

estes que mais influem na paragem dos automóveis e por isso numa maior poluição 

urbana). A flexibilidade da nova célula urbana para o automóvel é pois a mesma, se não 

maio que a da “manzana” (60-120m) para um peão. (Rueda, Cáceres, & Albert Cuchí, 

2012). Com efeito, a reestruturação das redes de transportes colectivos de maneira a que 

seja um único sistema contínuo e interligado poderá trazer amplos benefícios, na 

deslocação mais eficiente ao nível de transportes motorizados e na libertação de áreas, 

hoje ocupadas por falta da racionalização do sistema.  

 

Na figura 3.7 observa-se o plano da nova rede de autocarros para Barcelona, tendo sido já 

aprovado o plano e cuja finalização remete a 2018. A reorganização da rede de transportes 

públicos é, na verdade, uma rede com dois níveis de actuação. Se por um lado, ao nível da 

cidade se garante que a cada 400m (máximo) existe uma paragem de autocarros, seja na 

vertical, seja na horizontal, por outro mantém-se a actual oferta dos bus de barri (pequenos 

autocarros que circulam pelos bairros (Gràcia, Sants..) que permitirá à população deslocar-

se em transporte público dentro das “supermanzanas”. (Rueda, Novo modelo de mobilidade 

e espaço público: a "Supermanzana"., 2015). Tome-se como exemplo o caso da Gràcia 

onde o autocarro local serve a população dentro deste bairro. Como podemos observar na 

fig. 3.8 o percurso do autocarro de bairro já corresponde às medidas máximas estudadas 

para a existência das paragens de autocarro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análise de usos: rede de equipamentos de proximidade 

O modelo de “supermanzanas” actual é um processo de software na cidade dissociável da 

sua estrutura urbana fixa. Trata-se de uma reorganização da mobilidade e do espaço 

público flexível e não permanente. De facto, qualquer processo de alteração do espaço 

público e da mobilidade deve contemplar a adaptabilidade a diferentes cenários de 

evolução pois as necessidades de hoje, requeridas por modos de ocupação do espaço 

mudam com o tempo e estes devem garantir a sua versatilidade. Paralelamente, o espaço 

público deve possuir a capacidade de albergar ocorrências esporádicas, actividades 

sazonais (como festas de bairro, concertos..) e outras de carácter mais duradorouro. 

(Águas, Brandão, & Carrelo, 2002) 

Com esta alteração há uma valorização da partilha do espaço livre pelos diversos utentes.  

 

Fig. 3.8 – Plano de mobilidade 
dos transportes públicos no 
Eixample e Vila de Gràcia.  
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A “supermanzana” funcionará como um micro-bairro em que as deslocações a pé e em 

modos suaves são impulsionadas, não obstante a cada 400m haverá uma via de circulação 

rápida e cujo espaço público é repartido em igual com o veículo privado e transportes 

públicos. Assim, mater-se-à toda a estrutura existentes relativa ao comércio, serviços e no 

usufruto dos mais variados equipamentos colectivos locais (de bairro, ou de distrito), com a 

aplicação do modelo de “supermanzanas”.  

 

Dado que a nova unidade básica possui nove “manzanas”, estes agrupamentos resultarão 

em pequenos micro-bairros ou comunidades que tenderão a formarem uma unidade 

juntamente com outras “supermanzanas” pois cada uma não acolherá todas as funções 

urbanas necessárias. O que este modelo vem a revolucionar é a criação de dois layers na 

cidade que se interligam constantemente. O de escala local (dentro das “supermanzanas”) 

e cujo peão detém o controlo prioritário do espaço e o da escala global em que se privilegia 

a acessibilidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrapolação do modelo a outras realidades 

Assim, não obstante a importância de uma reestruturação urbana que reorganize o espaço 

público e racionalize o sistema viário, todas as operações devem ser entendidas como 

modos flexíveis de ocupação do espaço livre. Converter as cidades em amplos espaços 

públicos onde emergem múltiplas praças, parques e passeios públicos tem que ser 

entendido como um meio de interligar actividades do sistema urbano (uma rede). A 

funcionalidade da implementação deste modelo em “supermanzanas” dependerá da 

optimização que se conseguir para fazer chegar os utentes do espaço público aos serviços 

na cidade. Neste sentido, é pertinente associar o espaço público que serve o parque 

residencial aos serviços e equipamentos de proximidade, em contraste com o 

desenvolvimento de actividades monofuncionais de alta densidade, em localizações 

distantes e que obrigam o uso frequente do veículo motorizado. De qualquer maneira, na 

cidade existiram e existem elementos de grande escala, os macro serviços, complexos 

industriais e os centros-comerciais, que deverão ser pensados numa lógica compatível e 

intrinsecamente ligada ao modelo proposto de espaço público e mobilidade que por vezes 

assumem uma escala superior que a da “supermanzana”. O entendimento da cidade como 

um sistema urbano de proximidade, facilitando o acesso aos usos e às funções básicas da 

população, conduzirá ao aumento de meios de deslocação alternativos ao veículo 

motorizado, e a uma maior qualidade de vida urbana. 

 

Fig. 3.9 – Situação actual e 
proposta para o Eixample de 
acordo com os princípios do 
modelo “supermanzana”.  
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Neste sentido, coloca-se a questão: quando e em que condições se pode implementar este 

modelo para solucionar a mobilidade e o espaço público? Salvador Rueda defende que 

“Qualquer malha urbana que seja parte constitutiva de uma cidade e que possua: 

actividade, pendentes acessíveis e massa crítica de população, pode levar a cabo o modelo 

de “supermanzana”. (Rueda, Novo modelo de mobilidade e espaço público: a 

"Supermanzana"., 2015). Segundo o autor é possível definir e caracterizar os indicadores 

de avaliação de uma malha urbana para se implementar o modelo “supermanzana”: 

 

Actividade – uso diversificado e oferta de serviços e comércio, bem como a capacidade de 

gerar ócio e movimento numa determinada zona. 

 

Pendentes acessíveis – espaços de estada ou estância, modos de deslocação suave não 

são privilegiados em zonas caracterizadas por pendentes elevadas. 

 

Massa crítica de população ou densidade de uso – é um requisito obrigatório a 

existência de um fluxo populacional e por isso uma forte densidade urbana para que 

permita a subsistência, preservação e aproveitamento do espaço público. 

 

Nos estudos elaborados pela Agència d’Ecologia Urbana destacam-se indicadores que 

permitem avaliar um troço de cidade existente de modo a compreender as suas carências 

urbanas e soluciona-las através da implementação da “supermanzana”. Na verdade, este 

modelo de mobilidade e de espaço público está também associado a plataformas logísticas 

no subsolo que contemplam o estacionamento dos veículos, cargas e descargas 

(suprimindo actuais congestionamentos automóveis na superfície) e recarga para os 

veículos movidos a energia eléctrica. Não obstante, tais plataformas são pensadas como 

elementos urbanos a longo-prazo pois, implicam um alto investimento por parte dos 

municípios sendo que são independentes da estrutura de espaço público que se quer 

propôr. A ideia é que as coberturas dos edifícios sejam aproveitadas para gerar energia e 

que o subsolo seja destinado à organização e distribuição de elementos de apoio ou 

serviço ao espaço público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assim sendo, importa referir os indicadores que se utilizam para a análise das malhas 

existentes a estudar com vista à implementação da “supermanzana”. Em concreto importa 

Fig. 3.10 – Secções tipo da 
reordenação do espaço público 
em “supermanzanas”.  
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identificar os indicadores urbanos referentes aos seguintes âmbitos: Espaço público e 

habitabilidade e Mobilidade e serviços. No seguinte capítulo, introduziremos as definições, 

objectivos e restrições dos indicadores que se consideraram imprescindíveis para uma 

avaliação centrada nas qualidades urbanas (espaço público e mobilidade) dos casos de 

estudo. 

 

3.3 A metodologia de avaliação Certificación del Urbanismo Ecológico 

 

As “supermanzanas” actualmente, definidas pela Agència d’Ecologia Urbana, foram 

pensadas como parte integrante de um processo de certificação ecológica para tecidos 

existentes e para a zonas em planeamento. Mais do que centrar a nossa atenção na 

problemática ecológica, interessa entender os indicadores considerados relevantes para a 

reorganização das malhas urbanas em “supermanzanas”, nomeadamente ao nível do 

espaço público e da mobilidade. A Certificación del Urbanismo Ecológico
10

 é um 

procedimento ou manual que permite analisar mediante critérios específicos as actuações 

urbanísticas. 

 

Este procedimento
11

 é, no entanto, um sistema de avaliação bastante amplo que pressupõe 

um produto final que acredita propostas específicas de ordenação do território. Para este 

trabalho propomo-nos analisar dois casos de estudo em Lisboa, à luz de cinco indicadores 

e entender de que modo é que os mesmos são importantes na reordenação das malhas 

urbanas em “supermanzanas”.  

 

Para tornar mais eficazes os processos de caracterização e análise das áreas de estudo, 

considera-se o conceito de “supermanzana” como a unidade básica de organização urbana. 

Neste sentido, os parâmetros de avaliação dos indicadores podem variar em função da 

unidade básica territorial de estudo com o propósito de dar versatilidade e sentido a cada 

um, sendo que estas unidades podem ser: a cidade, o bairro ou uma unidade espacial 

similar e unidade territorial mínima (área habitacional mais pequena do que o bairro). 

Entende-se por bairro ou unidade territorial semelhante como um espaço urbano cuja área 

de influência é de 600m de raio e reproduz a essência da realidade urbana, isto é, 

contempla as funções mínimas da vida urbana como a habitação, os serviços e os 

equipamentos de proximidade (Certificación del Urbanismo Ecológico, 2012). E considera-

se a unidade mínima de actuação como um espaço que constitui o escalão mínimo para a 

organização e funcionalidade urbana de modo a garantir a proximidade a actividades 

comerciais de uso quotidiano, espaços de estada ou a algum equipamento de proximidade. 

                                                        
10

 Nos últimos anos foram desenvolvidos diversos estudos e planos onde se aplica o modelo de 
“supermanzanas” como instrumento de ordenação urbana para a reorganização da mobilidade e do 
espaço público. No caso da cidade de Barcelona existem como antecedentes o Plano de Mobilidade do 
Distrito da Gràcia (2003) e a implantação da Supermanzana da Vila de Gràcia (2005), bem como o 
Plano Estratégico do Distrito de Sants-Montjuic (2006) e, mais recentemente, as propostas de 
implementação de “supermanzanas” no Distrito de Les Corts (2013) e do Eixample (2014). 

11 O procedimento vem acompanhado de uma guia (Guía Metodológica para os Sistemas de Auditoría, 
Certificación o Acreditación de la calidad y sostenibilidad en medio urbano, 2012) organizada por fichas 
individuais que caracterizam todos os indicadores que fazem parte do sistema de certificação no que 
se refere à habitabilidade urbana e à eficiência do sistema urbano. 
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Esta unidade é definida por um conjunto de quarteirões numa área de influência de 300m, 

sendo que a unidade mínima para o cálculo dos indicadores deve ser aproximadamente de 

16ha, que corresponde a uma “supermanzana – tipo” para a elaboração do novo modelo de 

mobilidade e de espaço público. (Certificación del Urbanismo Ecológico, 2012) 

 

A parte referente aos tecidos existentes contém cinquenta e um indicadores. Na verdade, 

nenhum sistema de indicadores consegue cobrir a totalidade das variáveis que possam 

reproduzir uma realidade física existente. Assim importa adaptar e escolher as mais 

relevantes consoante cada caso. Não obstante esta restrição, este certificado sugere 

ferramentas interpretativas para o entendimento das cidades e do espaço público.  

 

3.4 Os indicadores urbanos para tecidos existentes 

 

Para a implementação do modelo do espaço público e da mobilidade, os indicadores 

presentes no certificado traduzem as características que devem ser possíveis de analisar 

na malha urbana As fichas de avaliação para as áreas de estudo pormenorizam o objectivo, 

a definição, o modo de aplicação, o parâmetro de cálculo e o parâmetro de avaliação de 

cada indicador. O parâmetro de cálculo demonstra a fórmula e a unidade de cálculo do 

indicador, sendo que o parâmetro de avaliação define o requisito mínimo e o desejável para 

cada indicador. Deste modo, é possível analisar se uma malha urbana respeita ou carece 

das exigências urbanas mínimas. Para a implementação do modelo baseado em 

“supermanzanas”, os indicadores para os tecidos existentes dividem-se em oito tópicos com 

os respectivos indicadores, a saber: 01. Ocupação de solo, 02. Espaço público e 

habitabilidade, 03. Mobilidade e serviços, 04. Complexidade urbana, 05. Espaços verdes e 

biodiversidade, 06. Metabolismo urbano, 07. Coesão social e 08. Gestão e governança.  

 

01. Ocupação do solo 

Subtópico Indicador 

Intensidade de uso 
Densidade habitacional 

Compacidade absoluta 

 

02. Espaço Público e habitabilidade 

Subtópico Indicador 

Estrutura do espaço público 
Compacidade corrigida 

Espaço de estada por habitante 

Habitabilidade do espaço público 

Qualidade do ar 

Conforto acústico 

Conforto térmico 

Acessibilidade do da rede viária 

Espaço público destinado ao peão 

Proporção da rua 

Tab. 3.1 – Indicadores 
para tecidos existentes.  
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Percepção visual do verde urbano 

 

 

03. Mobilidade e serviços 

Subtópico Indicador 

Configuração da rede 

Modo de deslocação da população 

Proximidade a redes de transporte 

alternativo ao automóvel 

Funcionalidade Ocupação da mobilidade motorizada 

Serviços e infra-estruturas 

Proximidade a estacionamento para 

bicicletas 

Estacionamento para automóveis fora da via 

Dotação de lugares de estacionamento para 

veículos 

Dotação de lugares de estacionamento para 

bicicletas 

Mobilidade e actividade Autocontenção laboral 

 

04. Complexidade urbana 

Subtópico Indicador 

Diversidade 

Diversidade urbana 

Equilíbrio entre actividade e residência 

Proximidade a actividades comerciais de uso 

quotidiano 

Actividades densas em conhecimento 

Funcionalidade Continuidade espacial e funcional da rua 

 

05. Espaços verdes e biodiversidade  

Subtópico Indicador 

Estrutura do verde urbano 

Índice biótico do solo 

Espaço verde por habitante 

Proximidade simultânea a espaços verdes 

Conectividade 
Densidade de arvoredo 

Corredores verdes urbanos 

 

06. Metabolismo urbano 

Subtópico Indicador 

Energia 

Exigência energética no sector residencial 

Demanda energética no sector terciário e 

equipamento 

Demanda energética no espaço público 

Consumo energético 
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Auto-suficiência energética a partir de 

energias renováveis 

Atmosfera Emissões de gases do efeito de estufa 

Água 

Consumo de água potável para usos urbanos 

Auto-suficiência hídrica em usos urbanos 

para água não potável 

Resíduos 

Geração de resíduos 

Recolha separada bruta 

Proximidade a pontos de recolha de resíduos 

Proximidade a um ponto limpo 

Fecho do ciclo de matéria orgânica 

 

07. Coesão Social 

Subtópico Indicador 

Mistura social 

Índice de envelhecimento populacional 

População estrangeira 

Índice sintético de desigualdade social 

Equipamentos Dotação de equipamentos 

Habitação 
Dotação de habitação protegida 

Distribuição espacial da habitação protegida 

 

08. Gestão e Governança 

Subtópico Indicador 

Participação Participação cidadã nos processos urbanos 

Gestão 

Instrumentos de gestão transversal dos 

processos urbanos através da administração 

local 

Instrumentos de gestão territorial e temporal 

dos processos urbanos 

 

 

Os projectos para a criação de “supermanzanas” fazem parte integrante do Plano de 

Mobilidade Urbana de Barcelona promovido pelo Ajuntament de Barcelona entre os anos 

de 2013 e 2018. A criação das novas células urbanas é fruto da definição de uma nova 

rede ortogonal de autocarros e da reorganização do espaço público da cidade, já aprovado 

pelo Ajuntament de Barcelona e prevê a sua total implementação até 2018. Os 

INDICADORS 21 Indicadors locals de sostenibilitat de Barcelona (2013) utilizados pelo 

Ayuntament de Barcelona têm, de facto, como consultor no âmbito de acessibilidade aos 

espaços públicos e serviços básicos, a Agència d’Ecologia Urbana da qual anteriormente 

apresentámos os indicadores.  

 

A partir deste documento e tendo como objectivo a resposta ao compromisso assumido, o 

Ajuntament de Barcelona encarregou a Agència d’Ecologia Urbana de ensaiar 

“supermanzanas” em cinco projectos-piloto que receberam a designação de “Barris 
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inclusius, barris sostenibles a velocitat humana. Supermançanes Pilot a Barcelona” a 

desenvolver no corrente ano (2014-2015). 

 

Devido à magnitude da intervenção da implementação do modelo de “supermanzana” foi 

considerada como projecto-piloto em cinco zonas da cidade: Supermanzana Piloto de Les 

Corts: bairro de La Maternitat e Sant Ramon; Supermanzana Piloto Plaça de les Glòries 

Catalanes: bairros da Sagrada Família e El Fort Pienc del Districte do Eixample e bairros do 

Clot e Parc de Llacuna no Distrito de Sant Martí; Supermanzana Piloto Sant Martí: bairro de 

Poblenou; Supermanzana Piloto Eixample: bairros da Antiga e Nova Esquerda do Eixample 

e Supermanzana Piloto de Sants Montjuic: bairros de Sants e Hostafrancs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com base na discussão de um destes projectos-piloto podemos entender de que modo é 

que os indicadores operam na análise da malha urbana existente e seleccionar os mais 

interessantes para aplicar aos casos de estudo. A análise para a reorganização da 

mobilidade e do espaço público dos casos mencionados foi dividido em três capítulos: 

introdução ao conceito de “supermanzana”, descrição da situação actual do território em 

análise e aplicação dos oito tópicos associados aos respectivos indicadores. Tomámos o 

caso de estudo do Eixample (parte esquerda) por esta malha urbana ser uma referência 

constante ao longo do trabalho.  

 

Tomemos em nota que não obstante à regularidade dos quarteirões reticulados que se 

observa nesta zona de Barcelona, o modelo em “supermanzanas” é também aplicável em 

zonas cuja malha urbana não é necessariamente homogénea, como o caso do bairro de La 

Maternitat i Sant Ramon em Les Corts. 

 

 

Fig. 3.11 – Programa piloto do 
modelo de espaço público e 
mobilidade baseado em 
“supermanzanas”. 
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Apesar do termo “supermanzana” estar associado ao Eixample, lembramos que o termo na 

sua definição significa um agrupamento de dois ou mais quarteirões na elaboração de um 

novo conjunto urbano (unidade básica urbana (Rueda, Cáceres, & Albert Cuchí, 2012), 

capaz de melhorar as conexões viárias e pedonais de uma determinada zona, pondo em 

valor a utilização por parte do cidadão de todo o espaço público. Segue-se o modo como 

operam estes indicadores e quais os seus parâmetros de cálculo e de avaliação. 

 

Os projectos-piloto encontram-se disponíveis ao público em relatórios individuais para cada 

caso em que cada relatório está dividido em três partes: a “Introdução” que é transversal a 

todos os projectos onde é explicitado o conceito de “supermanzana”; a “Descrição da área”, 

onde se traça a situação actual do território em estudo, estabelecendo os seguintes 

capítulos: Delimitação, População, Estrutura urbana, Infra-estrutura do verde urbano, Uso 

do espaço público, Actividade económica e Mobilidade urbana. O terceiro e último capítulo 

consiste na aplicação do modelo “supermanzana” ao território em estudo, que se baseia na 

aplicação dos indicadores referidos anteriormente 

 

A análise efectuada pela Agència d’Ecologia Urbana (Agència d'Ecologia Ubana de 

Barcelona, Maio, 2014) para o território da antiga e nova zona esquerda do Eixample tem 

como principal objectivo a avaliação integral, tanto da situação actual como a projecção de 

um futuro cenário com “supermanzanas”, através do sistema de oito tópicos de indicadores. 

Esta avaliação segue o estudo referente ao desenvolvimento da City Protocol Barcelona. 

No caso do Distrito de Eixample valorizou-se a intervenção em duas zonas piloto iniciais: 

uma em torno da Escola Industrial e a segunda na envolvente do Parque Joan Miró. No 

próximo capítulo iremos esmiuçar o diagnóstico para descrever as características gerais e 

alguns indicadores da situação actual da envolvente do Parque Joan Miró no bairro da nova 

esquerda do Eixample  

 

 

 

Fig. 3.12 – Área de 
estudo para modelo 
“supermanzana” no 
bairro de La 
Maternitat i Sant 
Ramon, Les Corts. 
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Exemplo tipo: Supermanzana Piloto Eixample - bairro da nova esquerda do Eixample 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As primeiras “supermanzanas” piloto situam-se na zona oeste do distrito de Eixample, como 

se pode observar na figura 3.13 e compreendem três “supermanzanas” sendo que uma 

delas possui o Parque Joan Miró e o centro comercial Les Arenas. Trata-se portanto de 

uma unidade mínima de actuação. 

 

A segunda parte do relatório elabora uma descrição da zona de estudo, caracteriza-a 

historicamente e traça um perfil do tipo de população e respectivas pirâmides etárias, 

abordando a densidade populacional da área de estudo e respectivos níveis de rendimento. 

De seguida é descrito de que modo se configura a estrutura urbana, ponto importante para 

entender a aplicação dos indicadores relativos ao espaço público e mobilidade, matéria que 

iremos abordar mais à frente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.13 – Projecto-
piloto na Nova Esquerda 
do Eixample. 

 

Fig. 3.14 – Zona de 
estudo junto ao 
Parque Joan Miró.  
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Estrutura urbana 

A configuração da estrutura urbana desta área corresponde à de um tecido de “manzana” 

fechada, típica do Eixample, com secções de rua de 20m (5m passeio e 10m de via). 

Segundo o relatório (Agència d'Ecologia Ubana de Barcelona, Maio, 2014), 47% do espaço 

público é destinado ao veículo privado e 53% (ver fig. 3.15) aos cidadãos que se deslocam 

a pé, dos quais apenas 28% correspondem ao espaço dos passeios, dado que os outros 

25% correspondem aos espaços de estada como os parques e as praças. Neste caso 

específico a existência do Parque Joan Miró caracteriza-se por ser um elemento especial 

como espaço de estada que ocupa 17% da superfície total da “supermanzana”. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

De seguida apresenta-se uma breve descrição da infra-estrutura verde na zona, 

contemplando o tipo de espécies existentes e o número de exemplares de cada. É traçado 

igualmente o perfil de proximidade das zonas verdes dentro da área de estudo, 

relativamente aos eixos demarcados de corredores verdes urbanos ao nível da cidade. É 

mencionado se existem coberturas verdes dentro da área de estudo e hortas urbanas. 

 

Usos do espaço público 
 

Para o diagnóstico da classificação dos principais usos do espaço público, o relatório 

propõe a divisão em três tipos de usos: a) uso lucrativo, b) uso recreativo e c) uso 

desportivo. Cada uso possui um tempo de existência distinto e requisitos específicos, a 

saber: 

a) Usos comerciais: ocupação de espaço público como lugar destinado à actividade 

comercial de carácter permanente (esplanadas de bares e restaurantes, 

quiosques, etc.) 

b) Usos recreativos: ocupação do espaço público para o desenvolver de actividades 

relacionadas com o lazer (mobiliário urbano como bancos, jogos infantis) 

c) Usos desportivos: ocupação do espaço público para desenvolver alguma 

actividade física. 

O subcapítulo seguinte assenta na actividade económica e analisa mediante um gráfico o 

tipo de actividades, associações, instituições e equipamentos existentes na área de estudo. 

O subcapítulo de Mobilidade Urbana traça um esclarecimento sobre a nova rede de 

autocarros para Barcelona (Pla de Mobilitat Urbana 2013-2018) e examina a área de estudo 

quanto à oferta actual de acessibilidade e de estacionamento. Traça igualmente uma 

investigação sobre a distribuição urbana de mercadorias, isto é, quais as “manzanas” que 

recebem mais serviços de carga e descarga. Da mesma maneira que existe um plano para 

Fig. 3.15 – Análise 
inicial da estrutura 
urbana do Projecto-
piloto na Nova 
Esquerda do 
Eixample.. 
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a rede de autocarros, existe igualmente um para a rede de bicicletas no PMU actual, sendo 

que é descrito o itinerário que a mesma segue dentro da área de estudo. 

 

3.5 A selecção de indicadores: espaço público e mobilidade  

 

Como vimos no início do capítulo, os indicadores que acreditam o modelo de 

“supermanzana”, aplicado a um território, são muitos e de muitos âmbitos de intervenção. 

Para entendermos como funcionam estes indicadores apresentaremos as definições, os 

parâmetros de cálculo e de avaliação dos que pensamos serem mais relevantes no 

entendimento deste modelo. A escolha basear-se-á nos elementos pertinentes e capazes 

de avaliar a mobilidade e o espaço público do território no qual se pretende implementar 

“supermanzanas”. 

 

Na tabela que se segue estão demarcados os indicadores seleccionados para analisar os 

casos de estudo. Estes cinco indicadores serão explicados de seguida utilizando como 

referência a área de estudo da Supermanzana Piloto Eixample: bairro da Nova Esquerda do 

Eixample em volta do Parque Joan Miró. É de notar que não foi seleccionado o indicador 

Espaço de estada por habitante referente ao tópico 02. Espaço Público e habitabilidade 

pois, não é fiável que os espaços públicos de uma determinada zona sejam utilizados 

unicamente pelos habitantes da mesma, sendo que existem outros indicadores (como por 

exemplo, Espaço Público destinado ao peão) que nos podem fornecer informação sobre a 

quantidade de espaço público pedonal existente. 

 

02. Espaço Público e habitabilidade 

Subtópico Indicador 

Estrutura do espaço público 
Compacidade corrigida 

Espaço de estada por habitante 

Habitabilidade do espaço público 

Qualidade do ar 

Conforto acústico 

Conforto térmico 

Acessibilidade da rede viária 

Espaço público destinado ao peão 

Proporção da rua 

Percepção visual do verde urbano 

 

03. Mobilidade e serviços 

Subtópico Indicador 

Configuração da rede 

Modo de deslocação da população 

Proximidade a redes de transporte 

alternativo ao automóvel 

Tab. 3.2 – Escolha de 
indicadores no âmbito de 
tecidos existentes.  
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Funcionalidade Ocupação da mobilidade motorizada 

Serviços e infra-estruturas 

Proximidade a estacionamento para 

bicicletas 

Estacionamento para automóveis fora da via 

Dotação de lugares de estacionamento para 

veículos 

Dotação de lugares de estacionamento para 

bicicletas 

Mobilidade e actividade Autocontenção laboral 

 

Espaço Público e habitabilidade 

Subtópico – Habitabilidade do espaço público 

 

A habitabilidade do espaço público fomenta-se a partir de condições adequadas de 

conforto, acessibilidade, saúde e segurança sendo que quanto maior é o grau de 

acessibilidade mais seguro, atractivo, dinâmico e multifuncional é o espaço público. 

(Certificación del Urbanismo Ecológico, 2012) 

 

Acessibilidade da rede viária 

 

Este indicador pondera a acessibilidade dos troços de rua em função da largura dos 

passeios e das pendentes existentes assumindo que ambos atributos podem limitar as 

deslocações das pessoas com mobilidade reduzida e dificultar o usufruto do espaço 

público. 

 

Objectivo: Reduzir o número de barreiras físicas que incidem nas deslocações das 

pessoas para facilitar a passagem, sem restrições, e o acesso ao espaço construído, aos 

serviços urbanos básicos, aos parques e outros espaços públicos de estada. (Certificación 

del Urbanismo Ecológico, 2012) 

 

Definição do indicador: Grau de acessibilidade das ruas em função da largura dos 

passeios (direita e esquerda) e pendente. (Certificación del Urbanismo Ecológico, 2012) 

 

Parâmetro de cálculo: [Troços de rua (m) com acessibilidade suficiente, boa ou excelente / 

total troços de rua (m) ] x 100 

 

Unidade de cálculo: % metros lineares 

Em cada troço analisa-se a largura dos seus espaços públicos no lugar mais estreito, de 

seguida calcula-se a percentagem dos espaços pedonais segundo os seguintes intervalos:  

 

Grau de acessibilidade 

Passeio 1 

(esquerda ou 

direita) 

Passeio 2  

(esquerda ou 

direita) 

Pendente 

Acessibilidade ótima ≥ 3,7m ≥ 3,7m <6% 

Tab. 3.3 – Grau de 
acessibilidade. 
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Acessibilidade boa ≥ 3,7m ≥ 2,5 a 3,7m <6% 

Acessibilidade suficiente ≥ 2,5m ≥ 1,8 a 3,7 m <6% 

Acessibilidade insuficiente ≥ 1,8m ≥ 1,8 a 3,7 m e/ou >6% 

Acessibilidade muito 

insuficiente 
< 1,8m < 1,8m e/ou >6% 

 

Parâmetro de avaliação: 

 

Objectivo 
Cidade 

Bairro ou Unidade 

territorial mínima 

Mínimo 

>50% de troços de rua com 

acessibilidade suficiente ou 

superior 

>50% de troços de rua com 

acessibilidade suficiente ou 

superior 

Desejável 

>90% de troços de rua com 

acessibilidade suficiente ou 

superior 

>90% de troços de rua com 

acessibilidade suficiente ou 

superior 

 

Discussão de resultados: 
 
Como vimos em capítulos anteriores o Eixample de Cerdà possui uma regularidade na sua 

malha urbana que põe em evidência a distribuição equitativa do espaço livre urbano 

destinado ao peão e ao veículo privado. Como se pode ver na fig. 3.21, a zona envolvente 

do Parque Joan Miró destaca-se por cumprir a 100% o objectivo desejável no que se refere 

a este indicador. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Espaço público destinado ao peão 

 

Este indicador pondera a percentagem de espaço de rua destinado ao peão em relação à 

largura. Trata-se de avaliar a ergonomia do espaço público quanto à relação da superfície 

destinada aos usos para o peão face aos destinados à mobilidade motorizada. 

 

Tab. 3.4 – Parâmetro de 
avaliação da acessibilidade 
da rede viária 
 

Fig. 3.16 – Análise da 
acessibilidade do Projecto-
piloto na Nova Esquerda do 
Eixample 
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Objectivo: Criar percursos pedonais amplos, seguros e sem restrições com o tráfego de 

veículos motorizados e, ao mesmo tempo, favorecer um espaço público de qualidade que 

possa acolher múltiplos usos para a convivência e para a interacção entre as pessoas. 

(Certificación del Urbanismo Ecológico, 2012) 

 

Definição do indicador: Percentagem de rua destinada ao peão com a largura total do 

viário. Uma vez calculada a percentagem de viário pedonal em cada troço, procede-se ao 

cálculo para todo o âmbito de estudo. (Certificación del Urbanismo Ecológico, 2012) 

 

Parâmetro de cálculo: [ Espaço público pedonal / (Espaço público) ] x 100 

 

Unidade de cálculo: % metros lineares de rua 

 

A fórmula de cálculo aplica-se a cada troço de rua onde se analisará a largura média dos 

espaços públicos pedonais e dos veículos segundo os seguintes intervalos: 

 

Espaço público destinado ao peão % de superfície de rua 

Espaço público pedonal ótimo ≥75% 

Espaço público pedonal bom 62-75% 

Espaço público pedonal suficiente ± 60% (58-62) 

Espaço público pedonal insuficiente 40 – 58% 

Espaço público pedonal muito 
insuficiente 

40% 

Nota: para o cálculo não se contam como espaços pedonais canteiros ou outros espaços 

cobertos de vegetação, as divisórias de tráfego menores de 3m e rotundas de tráfego. Os 

espaços viários de estacionamento em bateria ou em fila e áreas de estacionamento público 

de superfície adjacentes a uma rua contam neste cálculo como superfície viária. 

 

Parâmetro de avaliação: 

Objectivo Cidade 
Bairro ou Unidade territorial 

mínima 

Mínimo 

Espaço público pedonal 

igual ou superior a 60% 

em mais de 50% dos 

troços de rua 

Espaço público pedonal igual 

ou superior a 60% em mais de 

50% dos troços de rua 

Desejável 

Espaço público pedonal 

igual ou superior a 60% 

em mais de 75% dos 

troços de rua 

Espaço público pedonal igual 

ou superior a 60% em mais de 

75% dos troços de rua 

 
 
Discussão de resultados: 
 
Uma das qualidades presentes na malha urbana do Eixample, inicialmente proposto por 

Cerda, é a de uma equidade de espaço reservado ao peão e ao veículo. Assim, 50% dos 

troços de rua (em metros) com uma boa proporção entre espaço viário destinado ao peão e 

o espaço viário destinado ao tráfego motorizado, permite introduzir novos usos no espaço 

público. Neste caso particular, o espaço da rede viária destinado ao peão é muito escasso 

Tab. 3.6 – Parâmetro de 
avaliação do espaço público 
destinado ao peão. 
.  

Tab. 3.5 – Parâmetro de 
cálculo do espaço público 
destinado ao peão. 
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em praticamente todo o âmbito de análise. De facto, 86% da extensão total do viário 

apresenta um espaço destinado aos peões de 60%. Destacam-se as excepções, como se 

pode ver na fig. 3.17, de duas ruas que apresentam muito boas e óptimas repartições 

espaciais entre veículos e peões. Um dos casos é devido a uma recente reconversão com 

redução da via a uma faixa e a ampliação do passeio e o segundo caso por a rua dispor de 

uma secção que contém 20m de passeio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Proporção da rua 

 

Este indicador pondera a proporção de rua ou de espaço aberto. Expressa assim a tipologia 

de secção de rua a partir das suas características morfológicas, determinando o equilíbrio 

entre a edificação e o espaço não construído ou livre. 

 

Objectivo: Criar uma relação entre a largura da rua e a altura do edificado que permita uma 

abertura de vista que proporcione níveis de iluminação natural suficientes. (Certificación del 

Urbanismo Ecológico, 2012) 

 

Definição do indicador: Nível de abertura entre as fachadas que delimitam a secção de 

rua ou um espaço aberto (h) respeitante à distância (d) que existe entre as ditas fachadas. 

(Certificación del Urbanismo Ecológico, 2012) 

Parâmetro de cálculo: [ Troços de rua (m) com uma relação h/d<2  / Comprimento total 

dos troços de rua ] x 100 

 

 

Unidade de cálculo: % metros lineares de rua. 

 

 

Fig. 3.17 – Análise do espaço 
público destinado ao peão no 
Projecto-piloto na Nova 
Esquerda do Eixample. 
 .  
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Parâmetro de cálculo: 

Classificação dos troços de rua Proporção da rua (h/d) 

Rua aberta (proporção muito baixa) < 0,5 

Rua semiaberta 0,5 - 1 

Rua equilibrada 1 - 2 

Rua semi-estreita 2 – 3,5 

Rua estreita (proporção muito alta) >3,5 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parâmetro de avaliação: 

Objectivo Cidade 
Bairro ou Unidade 

territorial mínima 

Mínimo 

Proporção de rua < 2 em 

mais de 50% dos troços de 

rua. 

Proporção de rua < 2 em 

mais de 50% dos troços de 

rua. 

Desejável 

Proporção de rua < 2 em 

mais de 75% dos troços de 

rua. 

Proporção de rua < 2 em 

mais de 75% dos troços de 

rua. 

 
Discussão de resultados: 
 

As características morfológicas das ruas, no que se refere ao estudo destas três futuras 

“supermanzanas”, garantem um ângulo de abertura adequado sendo que 56% da extensão 

total das ruas se encontra em 0,5 – 1 (valores benéficos a uma adequada ventilação e 

iluminação natural do espaço público e dos espaços interiores do edificado). Observamos 

ainda que 23% das ruas apresentam condições ainda melhores em que a relação h/d 

assume valores menores que 0,5 e 21% entre 1-2. Em suma, todos os troços de rua do 

território piloto cumprem o objectivo desejável com uma proporção h/d < 2. O tecido urbano 

destaca-se pela homogeneidade da sua malha urbana o que se reflecte nos resultados 

obtidos.  

 

 

 

 

 
 

 
 

Tab. 3.7 – Parâmetro de 
cálculo de proporção de 
rua. 

 

Tab. 3.8 – Parâmetro de 
avaliação de proporção de 
rua.  

Fig. 3.18 – Relação entre 

altura (h) e distância entre 
fachadas (d).  
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Proximidade a redes de transporte alternativo ao automóvel 

 
A proximidade a meios de transporte alternativos é um critério básico para a redução do 

tráfego motorizado privado. A reorganização das redes de mobilidade com 

“supermanzanas” onde o transporte público de superfície circula pelas vias básicas da 

cidade implica, numa “supermanzana” de 400x400m que desde o ponto central da mesma 

até a uma via de acesso automóvel distem 300 metros.  

 

Objectivo: Incrementar o número de viagens realizadas em meios de transportes 

alternativos ao veículo motorizado privado. Garantir o acesso pedonal ou em cadeira-de-

rodas à rede de transportes públicos da cidade (paragens de autocarro e estações de 

metro). (Certificación del Urbanismo Ecológico, 2012) 

 

Definição do indicador: Percentagem de população com cobertura simultânea a uma ou 

mais paragens de transporte público e rede ciclista. (Certificación del Urbanismo Ecológico, 

2012) 

 

Parâmetro de cálculo: [Residentes com cobertura simultânea das redes de transporte 

alternativo / residentes totais ] x 100 

 

Para o cálculo do indicador as coberturas consideradas são em relação às paragens de 

autocarro e rede ciclista uma distancia radial de 300m (5min a pé) e para infra-estruturas 

fixas como o metro um raio de 500metros.  

 

Unidade de cálculo: % população 

Fig. 3.19 – Análise 
de proporção de rua 
no Projecto-piloto na 
Nova Esquerda do 
Eixample. 
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Parâmetro de avaliação: 

 

Objectivo Cidade 
Bairro ou Unidade territorial 

mínima 

Mínimo 

>75% de população com 

cobertura simultânea a 2 ou 3 

agrupamentos das redes 

consideradas 

>75% de população com 

cobertura simultânea a 2 ou 3 

agrupamentos das redes 

consideradas 

Desejável 

100% de população com 

cobertura simultânea a 2 ou 3 

agrupamentos das redes 

consideradas 

100% de população com 

cobertura simultânea a 2 ou 3 

agrupamentos das redes 

consideradas 

Nota: A proposta de ordenação deverá ir acompanhada com o traçado da rede ciclista, 

caso exista, e da localização das paragens de autocarro. Efectuar-se-á uma análise 

recorrendo ao gráfico circular percentual da população que possui cobertura simultânea às 

redes existentes. 

 

Discussão de resultados: 

 

A multiplicidade de redes em superfície que estão disponíveis para o interior ou nas 

proximidades desta “supermanzana” (autocarro, metro de superfície e bicicleta) permitem 

que 100% da população esteja coberta pelas três redes de transporte alternativo ao veículo 

privado. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Ocupação da mobilidade motorizada 
 

Este indicador pondera o predomínio das funções destinadas à mobilidade motorizada. A 

proposta de ordenação em “supermanzanas” permite estabelecer estratégias que oferecem 

soluções à mobilidade urbana e ao mesmo tempo de melhoria da paisagem urbana. Os 

Tab. 3.9 – Parâmetro de 
avaliação da proximidade a 
redes de transporte 
alternativo ao automóvel.  

Fig. 3.20 – Análise 
da proximidade a 
redes de transporte 
alternativo ao 
automóvel no 
Projecto-piloto na 
Nova Esquerda do 
Eixample. 
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resultados desta análise mostram o benefício potencial que se pode obter a partir de uma 

reorganização do sistema viário existente. 

Objectivo: Recuperar espaço público pedonal sendo que com a implementação das 

“supermanzanas” permite que as proporções entre espaço ocupado pelo veiculo e pelos 

demais usos seja reequacionada. (Certificación del Urbanismo Ecológico, 2012) 

 

Definição do indicador: Percentagem da superfície de espaço público destinada ao 

trânsito viário em relação ao espaço público total. (Certificación del Urbanismo Ecológico, 

2012) 

 

Parâmetro de cálculo: [Superfície de espaço público destinada à mobilidade motorizada / 

Superficie de espaço público total ] x 100 

 

Unidade de cálculo: % metros quadrados (m
2
) 

 
 
 
Parâmetro de avaliação: 

 

Objectivo 
Cidade 

Bairro ou Unidade territorial 

mínima 

Mínimo 

 < 40% do espaço 

público destinado à 

mobilidade motorizada 

 <40% de espaço público 

destinado à mobilidade 

motorizada 

Desejável 

< 25% do espaço público 

destinado à mobilidade 

motorizada 

<25% do espaço público 

destinado à mobilidade 

motorizada 

Nota: Para determinar o espaço viário destinado ao peão para o conjunto da cidade ou 

unidade territorial mínima classifica-se o espaço público da seguinte maneira: 
- Espaços públicos pedonais: ruas pedonais, passeios, ramblas, praças 
- Espaços públicos viários: via, divisórias de trânsito, estacionamento em superfície. 
 
 
Discussão de resultados: 
 

A ocupação da mobilidade motorizada é determinada a partir da percentagem de espaço 

público viário. Segundo a análise realizada estima-se que 60% do espaço do espaço 

público é destinado actualmente ao uso viário. A ideia do modelo baseado em 

“supermanzanas” é o da redução significativa da ocupação do espaço livre das cidades por 

parte da mobilidade motorizada. Tal é possível já que a via das ruas interiores à 

“supermanzana” destinadas actualmente à circulação e estacionamento de veículos 

converter-se-á fundamentalmente à circulação pedonal (com a excepção dos veículos 

residentes, cargas e descargas, bus de bairro, emergências).  

 

 

 

 

 

 

Tab. 3.10 – Parâmetro de 
avaliação da ocupação da 
mobilidade motorizada.  
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3.6 Abordagem reflexiva sobre a Supermanzana Piloto Eixample  

 

No caso da Supermanzana Piloto estudada no Eixample, existe uma facilidade de análise 

devido à sua malha regular e em quadrícula que facilita o entendimento da flexibilidade da 

malha urbana em questão. Verificamos pelos resultados que de facto Cerdà pensou o 

espaço público em que 50% do espaço destinado ao cidadão que se desloca a pé e 50% 

ao passo de estruturas mecanizadas (veículos a motor, na actualidade). Tal cria uma 

sequência constante de movimentos na cidade e produz uma homogeneidade de 

oportunidades de ocupação espacial. Se por um lado esta zona do Eixample possui uma 

acessibilidade óptima (pois os passeios assumem sempre dimensões superiores a 3,7m) 

relativamente ao espaço dedicado ao peão, e segundo a metodologia seguida, a equidade 

de espaço distribuído entre passeio e via não favorece o cidadão que se desloca a pé. Uma 

das grandes vantagens da organização desta malha urbana é o da proximidade a meios de 

transporte alternativo ao automóvel que facilmente consegue cumprir o raio de 300m ou 

menos para acesso a meios como bicicleta e autocarro e 500m máximo para metro. A 

homogeneidade desta malha, na verdade, cria uma possibilidade de adaptação a 

excepções que se vejam necessárias criar, pois partimos de uma cidade com regras 

urbanas rigorosas. 

 

Abordámos alguns indicadores relativos ao espaço público e mobilidade para a 

implementação do modelo “supermanzanas”, de modo a entendermos como o Certificado 

(Certificación del Urbanismo Ecológico, 2012) desenvolve noções de avaliação de 

parâmetros urbanos. Cinco indicadores (num total de 51) permitem certificar o grau de 

sustentabilidade urbana de um território, nos termos da certificação adoptada.  

 

A pontuação de cada indicador efectua-se pela soma da percentagem do objectivo mínimo 

alcançado sobre uma base de 5 pontos e do objectivo desejável sobre uma base de 5 

pontos, somando 10pontos por indicador. Tal significa que, por exemplo, se um indicador 

Fig. 3.21 – Análise da 

ocupação da mobilidade 
motorizada no Projecto-
piloto na Nova Esquerda 
do Eixample. 



 

 
 

90 

 

cumpre com o objectivo mínimo obtém-se 5 pontos (alcançou-se 100% do objectivo) e, se 

alcança o X% do objectivo desejável são X*100/5 pontos a mais, ou seja no total 

5+(X*100/5). 

 

Percentagem de indicador: Alcança 81,6% do objectivo desejável, seriam 5 pontos (do 

objectivo mínimo) mais 4,1 do objectivo desejável, o que soma 9,1 pontos. 

Na tab. 3.11 estão seleccionados os indicadores que avaliamos para o caso em Barcelona 

e seus respectivos resultados. 

 

02. Espaço Público e habitabilidade 

Subâmbito Indicador Resultados 

Estrutura do espaço 

público 

Compacidade corrigida 

Espaço de estada por habitante 

Qualidade do ar 

Conforto acústico 

Conforto térmico 

Habitabilidade do 

espaço público 

Acessibilidade da rede 

viária 

Acessibilidade 

suficiente ou 

superior; 99,5% 

10 

Espaço público 

destinado ao peão 

≥60% espaço publico 

destinado ao peão; 

27,5% 

2,8 

Proporção da rua h/d < 2 ; 100% 10 

Percepção visual do verde urbano 

 

03.  Mobilidade e serviços 

Subâmbito Indicador Resultados 

Configuração da rede 

Modo de deslocamento da população 

Proximidade a redes 

de transporte 

alternativo ao 

automóvel 

100% 10 

Funcionalidade 

Ocupação da 

mobilidade 

motorizada 

59,9% 3,3 

Serviços e infra-

estruturas 

Proximidade a estacionamento para bicicletas 

Estacionamento para automóveis fora da via 

Dotação de lugares de estacionamento para veículos 

Dotação de lugares de estacionamento para bicicletas 

Mobilidade e 

actividade 
Autocontenção laboral 

Tab. 3.11 – 
Avaliação Final 
referente ao 
Projecto-piloto na 
Nova Esquerda do 
Eixample. 
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Nota: Os resultados encontram-se especificados num intervalo de 1 – 10, sendo o 1 muito 

insuficiente e o 10 excelente. 
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2ª PARTE CASOS DE ESTUDO EM LISBOA – POTENCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 CASO DE ESTUDO LISBOA: AVENIDAS NOVAS  

 4.1 Avaliação da qualidade do espaço público e mobilidade 

 4.2 Contextualização histórica  

 4.3 Análise da circulação e dos usos 

 4.4 Aplicação dos indicadores à Zona III das Avenidas Novas 

          Acessibilidade da rede viária 

          Espaço público destinado ao peão 

          Proporção da rua 

          Proximidade a redes de transporte alternativo ao automóvel 

          Ocupação da mobilidade motorizada 

4.5 Abordagem reflexiva e avaliação potencial 
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4.1 Avaliação da qualidade do espaço público e mobilidade 

 

A capital portuguesa apresenta, ao longo da sua história, exemplos de ampliações da 

malha urbana na cidade que podem ser entendidos como ensanches naquilo que se refere 

a malhas urbanas e traçados regulares definidos em planos urbanos. A Baixa-Pombalina é 

o caso mais evidente, sendo mais antigo do que o próprio Eixample de Cerdà e não se 

traduzindo num processo de “ampliação” mas sim numa reformulação “racionalista”. De 

facto, na sequência do terramoto de 1755, que destruiu a zona ribeirinha da capital, 

verificamos que a reconstrução contemplou o parcelamento (P) e a edificação (E), 

pensados em simultaneidade num mesmo projecto. Ainda hoje o Terreiro do Paço simboliza 

o centro desta intervenção setecentista. A partir dos meados do século XX, esta grande 

praça, para além de albergar os principais ministérios públicos do país, passou a ser um 

parque de estacionamento a céu aberto e o usufruto do espaço público ficou reservado 

predominantemente ao automóvel. Na realidade foi necessário esperar até 2008 para que o 

Terreiro do Paço voltasse a recuperar, por decisão municipal, a imagem da “grande praça 

pedonal”, com a abolição das vias de circulação automóvel nas laterais.  

 

As zonas da Baixa e do Chiado, ao longo da segunda metade século XX, deixaram 

gradualmente de representar o lugar de encontro do cidadão. Mais uma vez, por efeito de 

desastre, a situação alterou-se no final dos anos oitenta. Na zona do Chiado, o incêndio de 

1988, forçou o processo de reconstrução da zona sinistrada, motivando várias acções de 

requalificação. Um dos objectivos principais do Plano de Pormenor do Chiado foi o de 

estimular novos hábitos, através da abertura de espaços públicos pedonais (largos, ruas e 

interiores de quarteirão), embora o alcance do projecto se circunscrevesse à área ardida no 

incêndio (18 edifícios).  

           

Nas primeiras décadas do século XXI, assiste-se à valorização dos espaços públicos desta 

zona da cidade, vindo a zona da Baixa-Pombalina a evidenciar um maior controlo sobre a 

partilha do espaço viário e pedonal. Esta zona de quarteirões pombalinos pode ser vista 

como uma “supermanzana” actual, dado que a reorganização do sistema viário permite a 

deslocação pedonal exclusiva numa grande parte do território, como se pode observar na 

fig. 4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.1 – Espaço público 
pedonal da Baixa-
Pombalina 
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No capítulo que se segue, apresentamos dois casos que se podem considerar de ensanche 

portugueses, seleccionados para efectuar uma avaliação das suas características de 

espaço público e de mobilidade: o primeiro caso, as Avenidas Novas, pela dimensão que 

apresenta no seu tecido e pelas dimensões dos quarteirões;  o segundo, o actual Parque 

das Nações por ser dos últimos exemplos de urbanismo contemporâneo em Lisboa. 

Ambos os casos serão alvo de uma análise baseada nos cinco indicadores urbanos que 

integram o plantel de indicadores de avaliação em territórios onde se implementa o modelo 

de supermanzana. A escolha dos indicadores incidiu na pertinência dos mesmos para 

evidenciar a funcionalidade do modelo. 

 

4.2 Contextualização histórica 

 

A necessidade de expandir a malha urbana na cidade de Lisboa para além da Baixa-

Pombalina e em substituição do Passeio Público originou a criação de um novo eixo, que 

se estende da Avenida da Liberdade (Plano da Avenida da Liberdade, 1879) até à actual 

rotunda do Marquês de Pombal. Contudo, a cidade necessitava de mais habitação para dar 

resposta ao crescimento da população que se verificava nos finais do séc. XIX e, neste 

sentido, verifica-se a preocupação de uma continuidade urbana com a cidade pré-existente 

(Baixa-Pombalina) e com as povoações dispersas como as actuais zonas do Campo 

Grande, Odivelas, Loures e Lumiar. (Ferreira H. A., 2004) 

 

O desenvolvimento do Plano das Avenidas Novas em 1888 coube ao engenheiro Frederico 

Ressano Garcia e é uma das principais expansões da cidade de Lisboa, nos finais do séc. 

XIX. O desenho do traçado urbano proposto revela a influência do urbanismo francês, dado 

que o autor foi professor na École des Ponts et Chaussées em Paris. O plano pretendia dar 

resposta ao crescimento populacional dos finais do séc. XIX na capital portuguesa, sendo 

que a população que iria ocupar este novo território provinha na sua maioria da própria 

cidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.3 – Zonas do Plano 
de extensão a norte por 
Ressano Garcia.  

Fig. 4.2 – Baixa-
Pombalina e extensão a 
norte por Ressano 
Garcia.  

4.3  4.2 
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As Avenidas Novas
12

 constituem uma directa expansão da cidade existente nos finais do 

séc. XIX, através da expropriação de solo agrícola. Este ensanche português, pela 

importância que teve ao abrir a cidade a norte, define-se como paradigma do entendimento 

pré-moderno da cidade. Sobressai desta forma, a relevância das Avenidas Novas 

relativamente aos bairros de Campo de Ourique ou ao bairro da Estefânia. (Callado, 1991) 

Este território foi concebido como em “ensanche”, criado de raíz, articulado ao tecido 

urbano existente que terminava na Avenida da Liberdade. Ao contrário do plano de Cerdà 

(1859), cujo processo P+U+E se desenvolveu sequencial e sensivelmente no mesmo 

período, o das Avenidas Novas não foi em simultâneo. De facto, no que respeita à 

edificação (E), o processo prolongou-se nas diferentes fases: a de pré-moderna, moderna-

nacionalista, do movimento moderno e “pós-moderna”. 

 

O plano para as Avenidas Novas é simultaneamente um plano urbano (global)
13

 e um plano 

de zonas (local). Ao criar uma expansão a norte da cidade e prever três grandes eixos 

viários (Avenida Fontes Pereira de Melo, Avenida da República e Avenida 5 de Outubro), o 

engenheiro Ressano Garcia reorienta o sentido de desenvolvimento futuro de Lisboa. O 

plano passa a definir e a reestabelecer a forma de crescimento urbano da cidade. Por outro 

lado, de modo a adaptar a nova expansão ao tecido existente, para que cada uma 

represente uma malha distinta ou zona específica, com identidade própria, Ressano Garcia 

concebe três zonas dentro do mesmo plano. Cada zona interliga-se com as demais e com 

os eixos principais viários. 

 

As Avenidas Novas foram concebidas em três zonas: Zona I (Parque da Liberdade), Zona II 

(Picoas) e Zona III (Avenida Ressano Garcia). É de notar que, apesar da sua semelhança 

urbana, as zonas I e II foram desenhadas como áreas de transição entre a cidade pré-

existente e a zona 3 que representa um contexto em que as decisões de desenho não se 

apresentaram tão afectadas pelas partes já existentes da cidade. De facto, é na Zona III 

que se podem analisar, com mais evidência, os princípios reguladores do desenho urbano 

ao nível de secção utilizados por Ressano Garcia. 

 

Na fig. 4.4 podemos observar a fusão entre a malha que se propunha e a malha urbana 

existente, onde as variações na composição do parcelamento (P) denotam um pensamento 

duplo para as três zonas: um esforço para a autonomia de malha e a adaptação ao 

existente, assegurando uma continuidade formal e espacial da cidade. 

 

 

 

 

 

 

                                                        
12

 Não confundir o termo referente ao Plano das Avenidas Novas (1888) usado neste trabalho, com o 
novo agrupamento de freguesias da cidade de Lisboa (antigas freguesias de São Sebastião da 
Pedreira e Nossa Senhora de Fátima.) 

13
 Apesar de na época não se pensar a cidade nestes termos, de facto o plano de 1888 revelou uma 

intenção estratégica de pensar as Avenidas Novas não só como um troço de cidade, mas como um 
articulador entre malhas urbanas na cidade. 
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Processo de desenvolvimento do ensanche 

 

Os processos de parcelamento (P) e de urbanização (U) desenvolveram-se em simultâneo, 

isto é, a aquisição dos terrenos, a divisão em parcelas e a construção das redes de 

circulação, foram definidos num período temporalmente semelhante. O mesmo não se 

passou com a edificação (E), que tardou cinquenta anos para que fossem edificados todos 

os lotes propostos no plano. 

O processo pré-moderno representa a fase de urbanização (U), associada à proposta de 

plano. O plano não apresentava à partida um regulamento para o design do edificado e, 

apesar de a edificação vir a ser estruturada mais tarde (a primeira fase começa em 1900 e 

dura até 1916), algumas características dos desenhos, como as dimensões de rua, as 

avenidas e os loteamentos, levaram em conta as ordenanças de construção da época 

(1888). (Callado, 1991) 

 

As tipologias edificatórias nas Avenidas Novas são de diferentes épocas, devido à 

ocupação espaçada dos lotes, tendo muitas sido adaptadas aos contextos de cada época 

(por exemplo a presença dos serviços e do comércio nos pisos térreos ou dos escritórios 

em antigos edifícios residenciais…).  

Fig. 4.4 – Zonas de 
Transição de malha 
urbana do Plano para as 
Avenidas Novas. 
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Não obstante as diversas modificações no edificado, a estrutura base (parcelamento e 

urbanização) manteve-se intocável até à actualidade, tal como o ensanche de Cerdà. 

Podemos inferir que o plano funcionou como uma malha urbana rótula, no sentido em que 

cria condições ao desenvolvimento de um novo tecido urbano e ao mesmo tempo traça um 

sistema de circulação que serve a cidade pré-existente e abre caminho para futuras 

expansões. O resultado do seu processo de desenvolvimento foi a absorção de todo o tipo 

de transformações que se avizinhavam (diversas tipologias habitacionais, novos usos e 

serviços), sem haver a necessidade de serem executadas modificações formais da trama 

urbana. De facto, com a criação de uma malha urbana flexível, foi possível adoptar uma 

estratégia de continuidade com o tecido pré-existente. Hoje em dia, as Avenidas Novas 

possuem um edificado que admite um variado mix de usos e funções que, situando-se 

actualmente no centro da cidade, preserva o seu “esqueleto” original de 1888. 

 

Tipologias habitacionais no quarteirão 

 

Na verdade, não houve um modelo tipo no que concerne a edificação das Avenidas Novas. 

Ao longo dos quase cinquenta anos que levou a edificar este território, registam-se várias 

tipologias edificatórias que foram completando o traçado proposto por Ressano Garcia em 

1888. 

 

Inicialmente, entre 1900 e 1909, apresentavam-se habitações de três tipos: casa individual 

germinada, edifício de um fogo por piso e edifício de dois fogos (esquerdo/direito) por piso, 

sendo esta última tipologia a mais comum tanto nas Avenidas Novas como nos bairros 

envolventes (Campo de Ourique e Estefânia). Os edifícios eram construídos entre dois a 

dez andares, mas na maioria dos casos verificavam-se construções entre os quatro e cinco 

andares. As casas individuais dividem-se em dois tipos, dependendo da importância da rua 

ou do estatuto social dos ocupantes em que se situavam na Avenida da República. Assim, 

como podemos observar ainda hoje, as casas particulares situadas nas Avenidas Fontes 

Pereira de Melo e na Avenida da República receberam o título de palacetes, visto ser a alta 

sociedade lisboeta a ocupar estas habitações. Nas Avenidas Novas também se verificou, 

nos inícios do séc. XX, a construção de edifícios de esquina, tirando proveito do espaço do 

lote morfologicamente reticulado, proposto por Ressano Garcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.5 – Primeira fase 
de edificação (E) das 
Avenidas Novas. 
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Unidade básica urbana 

 

Não obstante a variação de tamanho e proporções, a unidade básica urbana presente nas 

Avenidas Novas apresenta as mesmas características formais, uma vez que segue o 

parcelamento: são quarteirões onde o espaço exterior que os circunda é o espaço livre da 

rua (espaço público) e possuem espaços livres internos. (Callado, 1991)  

 

Estes espaços livres internos não correspondem a pátios, pois não foram pensados como 

espaços usufruíveis pelos residentes. Na verdade, como observarmos na fig.4.5 o recheio 

do parcelamento das Avenidas Novas foi sendo elaborado por módulos e sub-módulos, das 

dimensões da parcela unitária. Assim, os espaços livres internos, ao contrário das 

manzanas de Cerdà, não apresentavam uma forma geométrica concreta e não tinham um 

uso pré-estabelecido, eram as sobras das composições formais do edificado. 

 

Quanto às dimensões gerais dos quarteirões, distinguem-se dois tipos: os de esquina com 

25x25m e os blocos intermédios da parcela com 15m de comprimento. Contudo, como 

referimos, existem vários sub-módulos destes dois tipos e que vão compondo os lotes. 

De facto, a variação das dimensões dos quarteirões seguia a lógica da organização da 

malha urbana, situando-se os quarteirões rectangulares alongados na Zona I, os 

quarteirões quadrados na Zona II e os quarteirões rectangulares junto da actual Avenida da 

República. Os primeiros dois tipos de quarteirões, como já mencionámos, tiveram o 

carácter de transição entre a cidade pré-existente e a malha que Ressano Garcia queria 

propor. Não obstante, a consistência da edificação (tipologia esquerdo/direito) numa malha 

reticulada como é a das Avenidas Novas mitigou no que concerne a imagem do edificado, 

segundo José Callado (Callado, 1991), a possibilidade de grandes contrastes formais 

entres as três zonas. A partir dos anos 30, com o apogeu da edificação do movimento 

moderno, a homogeneidade alterou-se sobretudo no que respeita às tipologias definidas 

pelas Avenidas da República e Fontes Pereira de Melo. 

 

4.3 Análise da circulação e dos usos 

 

Hoje, o tecido urbano das Avenidas Novas corresponde à malha urbana inicialmente 

proposta por Ressano Garcia. Iremos analisar a área das Avenidas Novas correspondente 

à zona III, por ser a que menos sofreu adaptações relativamente à cidade pré-existente e 

ter correspondido ao ideal de traçado urbano de Ressano Garcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.6 – Cheios-vazios da 
actual Zona III do Plano 
original para as Avenidas 
Novas.  
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Análise de circulação viária  

 

O sistema viário das Avenidas Novas segue a diferenciação existente na malha urbana das 

três zonas. Os eixos marcados na fig. 4.7 a vermelho, correspondem aos grandes eixos de 

atravessamento do ensanche.  

O eixo viário central (A) possui 49m e define a orientação dos quarteirões, observando-se 

na sua inflexão a mudança de dimensões dos blocos habitacionais. As vias tipo B são eixos 

de estruturação da malha, contendo 24m e permitem o acesso a todos os pontos da rede. 

Contudo, hoje em dia têm um papel secundário na interligação do território. Apesar das 

diferenças de dimensão dos distintos eixos, este processo de hierarquização não gerou 

uma diferenciação funcional dos tipos de secção de rua, no sentido em que todas têm a 

mesma acessibilidade e continuidade com o resto da cidade. (Callado, 1991) Os eixos de 

tipo C (21m) são transversais e permitem atravessar a malha urbana no seu interior e as de 

tipo D (21m) correspondem aos limites do ensanche, permitindo identificá-lo como uma 

estrutura urbana com identidade e morfologia próprias.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.7 – Circulação 

viária principal das 

Avenidas Novas.  
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Assim, tal como no Eixample de Cerdà, estamos perante uma hierarquização do sistema 

viário, cujo eixo principal tem como objectivo garantir a entrada no ensanche e a saída para 

a futura cidade (por construir). 

 

Análise de circulação pedonal 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relativamente aos espaços públicos pedonais da Zona III, podemos observar que todos os 

quarteirões possuem um passeio que circunda a totalidade do lote, com sensivelmente 2m 

de largura, nas zonas mais estreitas e que correspondem aos eixos transversais C e D. Na 

Avenida da República (Eixo A) os passeios são mais largos, possuindo 5,40m.  

Esta zona das Avenidas Novas possui muitos espaços centrais ao longo dos eixos, mas 

como se pode observar, estão delimitados como via, pois na verdade são espaços de 

estacionamento em bateria ou em fila, ocupando assim a grande maioria dos espaços livres 

existentes. Salvo algumas excepções, este território encontra-se francamente demarcado 

pelo estacionamento à superfície, impedindo o usufruto do espaço livre das Avenidas 

Novas.  

 

De facto, os grandes espaços públicos pedonais que se observam na fig.4.8 correspondem 

a lotes de edifícios privados como o da Igreja de Nossa Senhora do Rosário de Fátima (a 

Fig. 4.8 – Espaços 
pedonais nas Avenidas 
Novas. 
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oeste), o Centro Comercial e a Praça e Touros do Campo Pequeno (a Este) e o actual 

parque de estacionamento do Arco do Cego, demarcado a sul na fig.4.8. 

 
Análise de usos 
 

As Avenidas Novas da época pré-moderna identificavam-se por um uso partilhado entre o 

residencial e o terciário. Nos meados da década de 80 do séc. XX, o sector terciário 

cresceu neste território e dos 119 edifícios, 24 eram escritórios e 7 partilhavam o uso misto 

(residencial e comércio). Hoje em dia, a Zona III das Avenidas Novas é demarcada por um 

uso terciário forte em toda a zona, nos pisos térreos, sobretudo de restauração e comércio 

de proximidade. Ao largo da Avenida da República acentua-se a presença de escritórios e 

pequenos palacetes com uso empresarial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fot. 4.1 – Conjunto de 

fotografias do espaço 

urbano das Avenidas 

Novas na Zona III. 
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4.4 Aplicação dos indicadores à Zona III das Avenidas Novas 

 

Com base nos cinco indicadores selecionados, referentes à mobilidade e ao espaço público 

(modelo supermanzana), passaremos à aplicação dos mesmos no caso de estudo das 

Avenidas Novas. Com base na avaliação da malha urbana existente, iremos entender como 

funciona actualmente esta unidade mínima de actuação (quarteirões escolhidos nas 

Avenidas Novas) e como é que se posiciona face aos parâmetros desejáveis do modelo.  

 

Unidade de actuação mínima nas Avenidas Novas – Zona III 
 

O primeiro caso de estudo centra-se no território das Avenidas Novas e será analisado a 

partir de uma unidade mínima de actuação (raio de 300m) e não de um bairro (raio de 

600m) (Certificación del Urbanismo Ecológico, 2012). Esta opção deve-se à facilidade de 

obtenção de dados e do cálculo dos parâmetros, de forma a não tornar demasiado extensa 

a análise de cada caso de estudo. Por outro lado, escolheu-se a Zona III devido à 

regularidade da malha. Assim sendo, foi escolhida para as Avenidas Novas uma zona com 

as dimensões suficientes (área aproximada de 16ha) para incluir as actividades comerciais, 

os espaços de estada, entre outra diversidade de usos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.9 – Unidade mínima de 
actuação na Zona III das 
Avenidas Novas.  
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Estrutura urbana 

A configuração da estrutura urbana desta área corresponde à de um tecido de quarteirão 

encerrado, com secções de rua alternadas entre 20m (3,2m de passeio e 16,8m de via com 

separador central para estacionamento) e 25m (6m passeio e 19m de via com separador 

central para estacionamento), existindo troços excepcionais. Em relação ao espaço 

dedicado ao peão, os quarteirões apresentam, ao seu redor, passeios que variam 

sensivelmente entre 1,30m e 6m de largura em cada lado, havendo mais uma vez 

excepções, como é possível detectar num troço totalmente pedonal (rambla). As ruas com 

maior dimensão são a Avenida 5 de Outubro (30m) e a Avenida da República (60m) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4.10 - Análise da 

estrutura urbana da 

unidade territorial 

mínima nas Avenidas 

Novas. 

Fot. 4.3 – Espaço de 

estada na envolvente da 

Igreja de Nossa 

Senhora do Rosário 

Fot. 4.2 - Rambla na Av. 

Conde Valbom. 

4.2 4.3 
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Usos do espaço público 

 
A área de estudo referente à Zona III das Avenidas Novas apresenta, ao nível dos pisos 

térreos algum pequeno comércio nomeadamente restauração, vestuário, cabeleireiros, 

perfumarias e farmácias. De facto a unidade mínima de actuação possui um uso comercial 

(Certificación del Urbanismo Ecológico, 2012), embora quanto ao uso recreativo e 

desportivo não se verifique a existência da ocupação do espaço público por estas 

actividades, excepto em casos pontuais. De facto, como podemos observar na fig. X, esta 

zona não oferece actualmente uma rede de espaços públicos que possibilite a prática de 

desporto ou de outras actividades relacionadas com o lazer. Quanto aos serviços é visível a 

ocupação de alguns pisos térreos com bancos, supermercados e empresas. Destaca-se a 

presença de dois hotéis, um grande ginásio, uma igreja (Igreja de Nossa Senhora do 

Rosário de Fátima), uma faculdade (ISCAL -  Instituto Superior de Contabilidade e 

Administração de Lisboa) e um hospital particular. Neste sentido podemos concluir que a 

unidade mínima de actuação possui uma rede diversificada de equipamentos dada a sua 

abrangência.  

No que respeita à mobilidade nesta unidade mínima de actuação, verificamos que o 

automóvel privado assegura a maioria das deslocações. Esta zona apresenta algumas 

paragens de autocarros e uma estação de metro (Saldanha) a 700m do ponto mais 

longínquo da área de estudo, que liga duas linhas da rede de metropolitano de Lisboa. Por 

outro lado, o centro da unidade mínima de actuação escolhida situa-se a 700 metros do 

interface de comboios (Entrecampos). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.11 – Situação actual das vias 

de transporte motorizado da 

unidade territorial mínima nas 

Avenidas Novas. 
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A área de estudo encontra-se limitada a oeste pela Fundação Calouste Gulbenkian, uma 

das mais emblemáticas instituições portuguesas, oferecendo um dos parques verdes mais 

usufruídos da zona centro de Lisboa. 

Nota: Atribuímos letras aos troços de rua pertencentes à unidade territorial mínima em 

estudo, de modo a facilitar os cálculos, como se pode observar na figura 4.12. Os troços 

foram escolhidos pelas dimensões dos passeios. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Troços de rua 
Passeio 1 

(m) 
Passeio 2 (m) 

Comprimento do troço de 

rua (m) 

A 1,6 1,7 113,9 

B 1,5 1,8 125,6 

C 2,3 2,3 291,4 

D 5,0 1,7 94,2 

E 1,7 1,3 93,6 

F 1,8 15,4
14

 249,3 

G 1,4 1,4 445,9 

H 3,5 3,5 212,1 

I 5,8 5,5 144,0 

                                                        
14

 A secção de rua apresenta o perfil de Rambla, ou seja, é constituída por uma área pedonal central. 
Assim sendo considerou-se pertinente salvaguardar esta excepção, caso contrário pelas características 
dos indicadores: Passeio 1 e Passeio 2, tal situação não seria tomada em conta. 

Tab. 4.1 – Tabela de 

dimensões gerais das 

ruas da unidade 

territorial mínima nas 

Avenidas Novas. 

 

Fig. 4.12 – Atribuição de 

letras aos troços de rua 

para facilitação de 

cálculo da unidade 

territorial mínima nas 

Avenidas Novas. 
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J 65,0 1,8 73,8 

K 16,7 16,7 74,4 

L 1,9 6,6 132,4 

M 1,5 1,7 119,9 

N 3,0 3,0 487,5 

O 2,1 2,2 319,2 

P 5,0 5,3 606,2 

Q 3,0 3,0 525,9 

R 1,5 1,7 84,5 

S 1,5 31,2 64,7 

 

Como vimos no início do capítulo, os indicadores que acreditam o modelo de 

“supermanzana”, aplicado a um território, são muitos e de muitos âmbitos de intervenção. 

Foram seleccionados cinco indicadores respeitantes aos tópicos de 02. Espaço Público e 

habitabilidade e 03. Mobilidade e serviços. Do primeiro tópico escolheram-se Acessibilidade 

da rede viária, Espaço público destinado ao peão e Proporção da rua e do segundo 

Ocupação da mobilidade motorizada e Estacionamento para automóveis fora da via.  

 

Acessibilidade da rede viária 

Como vimos já neste capítulo, o parâmetro de cálculo para este indicador é o seguinte: 

[Troços de rua (m) com acessibilidade suficiente, boa ou excelente / total troços de rua (m) ] 

x 100 cuja unidade é o metro linear de rua. Deste modo, para o podermos calcular, 

necessitamos de averiguar na área estudada, o grau de acessibilidade de cada via. Para 

cada troço efectuamos a análise das larguras e verificamos, comparando com a tabela de 

avaliação, que grau de acessibilidade possui. Apresentamos de seguida o grau de 

acessibilidade em cada troço da unidade territorial mínima. Obtendo os dados sobre o grau 

de acessibilidade de cada troço, utilizamos os comprimentos de cada troço com a mesma 

classificação para interpretar percentagens gerais. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grau de acessibilidade Soma dos comprimentos dos 
troços por grau de acessibilidade 

(m) 

Percentagem (%) 

Óptima 824,6 19,4 

Suficiente 1357,9 31,9 

Insuficiente 933,7 21,9 

Muito Insuficiente 1142,4 26,8 

Total: 4258,6 100 

Tab. 4.2 – Grau de 

acessibilidade por 

critério de qualidade 

da unidade territorial 

mínima nas Avenidas 

Novas. 

 

Tab. 4.2 – Grau de 

acessibilidade por 

critério de qualidade 

da unidade territorial 

mínima nas Avenidas 

Novas. 
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Discussão de resultados: 
 

A figura 4.13 mostra, por troços, o grau de acessibilidade de cada troço de rua, tendo sido 

verificado que a área de estudo apresenta uma pendente, em todos os troços, inferior a 6%. 

Como podemos observar, a acessibilidade não cumpre o critério de suficiência em 51,3% 

da unidade analisada. Contudo, pelo gráfico das percentagens podemos entender que esta 

malha urbana é bastante irregular quanto à acessibilidade, apresentando uma enorme 

diversidade. Se no Eixample as ruas se caracterizam por uma dimensão uniforme, o 

mesmo não acontece nesta área de estudo, em que ao lado de ruas com um grau de 

acessibilidade óptimo (ex. Avenida da República), nos deparamos com ruas cujo grau de 

Fig. 4.13 – 

Acessibilidade da rede 

viária da unidade 

territorial mínima nas 

Avenidas Novas. 
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acessibilidade não é suficiente (troços A, B, C D, E, F, G, J, L, M, O, R e S). Se o tecido 

urbano é homogéneo na Zona III das Avenidas Novas, e as secções de rua apresentam 

aproximadamente as mesmas dimensões (20 ou 25m), o mesmo não se pode dizer das 

dimensões dos passeios em cada troço. Assim, com esta análise percebemos que, apesar 

da constância de dimensão de secção total de rua, cada rua ou troço de rua apresenta uma 

distribuição de passeios distinta. Contudo, ao aplicar o parâmetro de avaliação deste 

indicador verificamos que a zona de estudo cumpre o objectivo mínimo: mais de 50% de 

troços possuem acessibilidade suficiente ou superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Espaço público destinado ao peão 
 

O espaço público destinado ao peão, ou seja o espaço público pedonal, é um dos 

indicadores mais importantes no entendimento de uma malha urbana. Como vimos já neste 

capítulo, o parâmetro de cálculo para este indicador é o seguinte: [Espaço público pedonal / 

(Espaço público)] x 100. Este cálculo permite-nos saber quanto espaço disponível existe 

para as múltiplas actividades do cidadão na cidade e a percentagem de espaço que ocupa 

o veículo motorizado em cada troço. Assim iremos calcular a percentagem de espaço 

destinado ao peão, face à largura total da rua. Uma vez calculada a percentagem de 

espaço pedonal em cada troço, procedemos ao cálculo para todo o âmbito de estudo. Notar 

que para o cálculo, não se contam como espaços pedonais, canteiros ou outros espaços 

cobertos de vegetação, as divisórias de tráfego menores de 3m e rotundas de tráfego. Os 

espaços viários de estacionamento em bateria ou em fila e áreas de estacionamento 

público de superfície adjacentes a uma rua, contam neste cálculo como superfície viária. 

 

 

Indicamos de seguida os dados que foram utilizados para os cálculos: 

Troços de rua Largura total da rua 

(m) 

Largura total de 

passeio (m) 

Percentagem de espaço 

público pedonal (%) 

A 20,0 3,3 16,5 

B 20,0 3,3 16,5 

C 25,7 4,6 17,9 

D 28,0 6,7 23,9 

E 24,0 3,0 12,5 

F 25,0 17,2 68,8 

Tab. 4.3 – Percentagem de 

espaço público pedonal por  

troço de rua da unidade 

territorial mínima nas 

Avenidas Novas. 

 

Fig. 4.15 – 
Acessibilidade óptima 
na Av. Miguel 
Bombarda (Troço I). 

 

4.15 

 
Fig. 4.14 – 
Acessibilidade muito 
insuficiente na Av. 
Barbosa Du Bocage 
(Troço B). 

 

4.14  
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G 19,5 2,8 14,4 

H 25,0 7,0 28,0 

I 25,0 11,3 45,2 

J 89,0 66,8 75,1 

K 53,2 33,4 62,8 

L 19,7 8,5 43,1 

M 25,0 3,2 12,8 

N 30,0 6,0 20,0 

O 20,0 4,3 21,5 

P 60,0 10,3 17,2 

Q 36,0 6,0 16,7 

R 25,4 3,2 12,6 

S 59,0 32,7 55,4 

 

Obtemos assim a percentagem de espaço pedonal em cada troço distinto da malha urbana, 

podendo desta forma passar à avaliação da situação actual na unidade territorial mínima 

em estudo. 

Espaço público 
destinado ao 

peão 

Soma dos comprimentos dos troços por 
percentagem de espaço público pedonal 

(m) 
Percentagem (%) 

Óptima 73,8 1,7 

Boa 323,7 7,6 

Insuficiente 341,1 8,0 

Muito 
Insuficiente 

3520,0 82,7 

Total: 4258,6 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tab. 4.4 – Percentagem de 

espaço público pedonal 

por critério de qualidade 

da unidade territorial 

mínima nas Avenidas 

Novas. 

 



 

 
 

110 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Discussão de resultados: 

 

 

A figura 4.16 mostra o espaço destinado ao peão em cada troço de rua. Como podemos 

observar da análise feita aos troços de rua, existe um predomínio de muita insuficiência de 

espaço destinado ao peão, dentro da unidade de actuação mínima. Neste caso, em termos 

avaliativos, a zona de estudo não cumpre o objectivo mínimo indicado para este 

parâmetro: espaço público pedonal igual ou superior a 60% em mais de 50% dos troços de 

rua. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33% 

Fig. 4.16 – Espaço público 

destinado ao peão da 

unidade territorial mínima 

nas Avenidas Novas. 

 

Fig. 4.18 – Espaço público 
pedonal óptimo na Av. 
Conde de Valbom (Troço 
F). 

 

Fig. 4.17 – Espaço público 
pedonal insuficiente na Av. 
Miguel Bombarda (Troço I). 

 

4.17  

 
4.18 
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Proporção da rua 
 

O indicador proporção da rua ou de espaço aberto, tem como objectivo identificar as 

condições de iluminação natural que cada troço de rua proporciona ao usuário. Desta 

maneira, o parâmetro de cálculo para verificar se o objectivo mínimo ou desejável é 

cumprido dá-se pela fórmula: [Troços de rua (m) com uma relação h/d <2  / Comprimento 

total dos troços de rua] x 100.  

No caso desta área de estudo, num troço de rua existem alturas distintas do edificado, pelo 

que se adoptou a média. 

Troços 
de rua 

h - Altura média de 
fachadas (m) 

d - Distância entre 
fachadas (m) 

Proporção da rua (h/d) 

A 19,0 20,0 0,95 

B 22,0 20,0 1,10 

C 22,0 25,7 0,86 

D 25,0 28,0 0,89 

E 19,0 24,0 0,79 

F 22,0 25,0 0,88 

G 22,0 19,5 1,13 

H 25,0 25,0 1,00 

I 22,0 25,0 0,88 

J 16,0 89,0 0,18 

K 16,0 53,2 0,30 

L 25,0 19,7 1,27 

M 25,0 25,0 1,00 

N 25,0 30,0 0,83 

O 25,0 20,0 1,25 

P 28,0 60,0 0,47 

Q 28,0 36,0 0,78 

R 25,0 25,4 0,98 

S 25,0 59,0 0,42 

 

Para o cálculo do gráfico circular procedeu-se ao seguinte método: 

Proporção de rua 
Soma dos comprimentos dos 
troços por percentagem de 

proporção de rua (m) 
Percentagem (%) 

Óptima 819,1 19,2 

Muito Boa 2416,4 56,7 

Adequada 1023,1 24,0 

Total: 4258,6 100 

 

 

 

 

 

 

Tab. 4.5 – Proporção do 

troço de rua na unidade 

territorial mínima nas 

Avenidas Novas. 

.  

 

Tab. 4.6 – Percentagem de 
comprimento de rua por 
critério de qualidade na 
unidade territorial mínima 
nas Avenidas Novas. 
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Discussão de resultados: 

 
Como podemos observar na fig. 4.19 a unidade territorial mínima ou unidade mínima de 

actuação possui intervalos entre muito boa, adequada e óptima ao nível da proporção de 

rua. De facto, todos os troços de rua cumprem a regra dos 45º, o que confere ao espaço 

uma iluminação natural considerável. Os troços J e K, correspondentes à Av. Marquês de 

Tomar, possuem uma proporção óptima, pois as fachadas possuem uma maior distância 

devido à praça recebe a Igreja de Nossa Senhora do Rosário de Fátima. É cumprido o 

objectivo desejável dado que, existe uma proporção de rua menor que 2 em mais de 75% 

dos troços de rua, calculados em metros lineares de cada classificação, como se pode 

observar no gráfico percentual circular. Observando esse gráfico e atentando à legenda, 

verificamos que a totalidade do espaço urbano possui h/d <2. 

 

 

18% 

56,7 

19,2 24,0 

Fig. 4.19 – Proporção da 
rua na unidade territorial 
mínima nas Avenidas 
Novas. 
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Proximidade a redes de transporte alternativos ao automóvel 

 

 O objectivo deste indicador é perceber o modo como é servida a população residente desta 

unidade territorial mínima, no que respeita a transportes alternativos ao veículo privado. 

Deste modo poderemos verificar se a área de estudo oferece, em distâncias já definidas 

anteriormente, acesso a outros modos de mobilidade. O parâmetro de cálculo original 

(Certificación del Urbanismo Ecológico, 2012) define-se da seguinte maneira: [Residentes 

com cobertura simultânea das redes de transporte alternativo / residentes totais] x 100, 

tendo como unidade a percentagem de residentes. Por inexistência de dados relativos à 

população em causa, na unidade mínima territorial, simplificou-se o critério, apoiando-nos 

nos seguintes critérios, igualmente definidos pela Agència de Ecologia Urbana: [Distância 

do centro geométrico do quarteirão a uma interface de meio de transporte urbano (m) < 300 

m (autocarro) ou 500m (metropolitano)]. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Discussão de resultados: 

3 redes 

2 redes 

1 rede 100 % 

Fig. 4.21 – Proximidade a 
redes de transporte 
alternativo ao automóvel 
na unidade territorial 
mínima nas Avenidas 
Novas. 

 

Fig. 4.20 – h/d = 0,18 
(óptima) na Av. Marquês 
de Tomar (Troço J).  

 

Fig. 4.19 – h/d = 1 (muito 
boa) na Av. Miguel 
Bombarda (Troço H).  

 

 4.19 

 
 4.20 

 

Óptima  
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Deficiente 
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Ao estabelecer as circunferências de raio 300m (autocarro) e de 500m (metro) verificamos 

que todo o parque habitacional da unidade territorial mínima em estudo se caracteriza por 

ter uma boa proximidade, pois conecta os cidadãos a duas redes de transportes 

alternativas ao automóvel, nos raios mínimos sintetizados pelo modelo de 

“supermanzanas”. Cumpre-se, assim, o objectivo desejável que é caracterizado por 100% 

da população se encontrar a uma distância ideal de dois ou três tipos de mobilidade 

diferentes 

 

Ocupação da mobilidade motorizada 

O objectivo deste indicador é entender o espaço livre urbano na área de estudo que se 

destina, em exclusivo, à mobilidade motorizada. Assim, iremos determinar a percentagem 

da superfície de espaço público destinada ao trânsito viário, em relação ao espaço público 

total, cujo parâmetro de cálculo é: [Superfície de espaço público destinada à mobilidade 

motorizada (m
2
) / Superfície de espaço público total (m

2
)] x 100]. Para os cálculos das 

áreas, consideraram-se as áreas rectangulares (comprimento x largura). 

 

Troços 
de rua 

Largura 
total do 
troço de 
rua (m) 

Área total de rua 
(m

2
) 

Área do espaço 
viário (m

2
) 

Ocupação por troço (%) 

A 20,0 2278,0 1902,1 83,50 

B 20,0 2512,0 2097,5 83,50 

C 25,7 7489,0 6148,5 82,10 

D 28,0 2637,6 2006,5 76,07 

E 24,0 2246,4 1965,6 87,50 

F 25,0 6232,5 1944,5 31,20 

G 19,5 8695,1 7446,5 85,64 

H 25,0 5302,5 3817,8 72,00 

I 25,0 3600,0 1972,8 54,80 

J 89,0 6568,2 1638,4 24,94 

K 53,2 3958,1 1473,1 37,22 

L 19,7 2608,3 1482,9 56,85 

M 25,0 2999,3 2616,5 87,24 

N 30,0 14625,0 11700,0 80,00 

O 20,0 6384,0 5011,4 78,50 

P 60,0 36372,0 30128,1 82,83 

Q 36,0 18932,4 15777,0 83,33 

R 25,4 2146,3 1876,7 87,44 

S 59,0 3817,3 1701,0 44,56 

 

Para o cálculo do gráfico circular procedeu-se ao cálculo da área de espaço público total da 

unidade territorial mínima, isto é, o espaço total menos o ocupado pela edificação.  

 

 

 

Tab. 4.7 – Ocupação da 
mobilidade motorizada por 
troço de rua na unidade 
territorial mínima nas 
Avenidas Novas. 

.  
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Discussão de resultados: 

 
Segundo a análise realizada estima-se que 72,3% do espaço do espaço público é 

destinado actualmente ao uso viário. A maioria das ruas possui acima de 75% de espaço 

destinado ao viário contabilizando a via, divisórias de trânsito e o estacionamento em 

superfície. Este indicador, como visa a certificação para malhas urbanas que respeitem o 

modelo da “supermanzana”, apresenta um parâmetro de avaliação mínimo e desejável 

bastante rigoroso, sendo que neste caso, a unidade territorial em estudo não cumpre o 

objectivo mínimo.  

 

Espaço público pedonal 

Espaço público viário 

72,3% 

27,7% 

Fig. 4.22 – Ocupação da 
mobilidade motorizada por 
troço de rua na unidade 
territorial mínima nas Avenidas 
Novas. 

 

61% 

39% 



 

 
 

116 

 

4.5 Abordagem reflexiva e avaliação potencial 

A malha desta unidade territorial mínima parece regular, mas ao contrário do rigoroso 

Eixample, as medidas dos passeios e das vias variam muito. Consequentemente existem 

partes da malha urbana que apresentam resultados quantitativos óptimos e 

simultaneamente partes cuja classificação é muito insuficiente. É de notar a falta de 

dimensão dos passeios face a largura total da rua e a existência de separadores centrais 

utilizados para estacionamento à superfície. Tais separadores, num pensamento de 

adaptabilidade urbana e mínima intervenção, poderiam progressivamente dar lugar a 

espaços públicos pedonais de forma a colmatar a sua carência nas laterais. Por outro lado, 

verificou-se que a unidade territorial mínima em estudo só possibilita acesso a duas redes 

de transporte alternativo ao veículo privado, faltando a hipótese da integração de um 

circuito local ou mais global da bicicleta dado se tratar de um dos bairros planos (pendente 

< 6%). 

 

Relativamente ao caso de estudo das Avenidas Novas verificou-se que apesar de cumprir 

satisfazer indicadores de proporção de rua e proximidade a redes de transporte alternativo 

ao automóvel, este ensanche novecentista apresenta uma percentagem muito baixa face a 

espaço público destinado ao peão (9,3%) e uma ocupação da mobilidade motorizada de 

72,3%. De facto, os únicos espaços de estada da área de estudo são o troço pedonal da 

Avenida Conde Valbom e as praças envolventes à Igreja de Nossa Senhora do Rosário de 

Fátima. Este território é visualmente marcado pela existência de separadores centrais 

dotados para estacionamento automóvel em superfície, e a conversão dos mesmos em 

espaços pedonais poderia representar uma solução para o aumento do espaço público 

pedonal da área de estudo.  

 

A tabela seguinte reúne a avaliação de cada indicador referente a espaço público e 

mobilidade, que foi aplicado ao caso de estudo. 

Cálculos de avaliação: 

 

Indicador: Acessibilidade da rede viária 

Objectivo Bairro ou Unidade 

territorial mínima 
Zona III - Avenidas Novas 

Mínimo 

>50% de troços de rua com 

acessibilidade suficiente ou 

superior 

(19,4%+31,9%) = 51,3% 

Desejável 

>90% de troços de rua com 

acessibilidade suficiente ou 

superior 

 

 

O primeiro indicador cumpre o objectivo mínimo, apesar de não cumprir o objectivo 

desejável, pelo que soma 5 pontos na classificação final. 

 
 
 
 
 

Tab. 4.8 – Avaliação 
final da acessibilidade 
da rede viária na 
unidade territorial 
mínima nas Avenidas 
Novas. 
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Indicador: Espaço público destinado ao peão 
 

Objectivo 
Bairro ou Unidade 

territorial mínima 
Zona III - Avenidas Novas 

Mínimo 

Espaço público pedonal 

igual ou superior a 60% em 

mais de 50% dos troços de 

rua 

Não cumpre (7,6%+1,7%) = 

9,3% 

Desejável 

Espaço público pedonal 

igual ou superior a 60% em 

mais de 75% dos troços de 

rua 

 

Este indicador não cumpre o objectivo mínimo. 

 
Indicador: Proporção de rua 
 

Objectivo 
Bairro ou Unidade 

territorial mínima 
Zona III - Avenidas Novas 

Mínimo 

Proporção de rua < 2 em 

mais de 50% dos troços de 

rua. 

 

Desejável 

Proporção de rua < 2 em 

mais de 75% dos troços de 

rua. 

(56,7% + 19,2%) = 75,9% 

O terceiro indicador cumpre o objectivo desejável, somando assim 10 pontos. 

 
Indicador: Proximidade a redes de transporte alternativo ao automóvel 
 

Objectivo 
Bairro ou Unidade territorial 

mínima 
Zona III - Avenidas Novas 

Mínimo 

>75% de população com 

cobertura simultânea a 2 ou 3 

agrupamentos das redes 

consideradas 

 

Desejável 

100% de população com 

cobertura simultânea a 2 ou 3 

agrupamentos das redes 

consideradas 

100% da população com 

cobertura simultânea a 2 

redes de transporte 

alternativo 

O quarto indicador cumpre o objectivo desejável, somando assim 10 pontos. 

 

Indicador: Ocupação da mobilidade motorizada 

Objectivo 
Bairro ou Unidade 

territorial mínima 
Zona III - Avenidas Novas 

Mínimo 

 <40% de espaço público 

destinado à mobilidade 

motorizada 

Não cumpre (72,3% do 

espaço público é destinado 

à mobilidade motorizada) 

Tab. 4.9 – Avaliação 
final do espaço público 
destinado ao peão na 

unidade territorial 
mínima nas Avenidas 
Novas. 

 

Tab. 4.11 – Avaliação 
final da proximidade a 
redes de transporte 
alternativo ao 
automóvel na unidade 
territorial mínima nas 
Avenidas Novas. 

 

Tab. 4.12 – Avaliação 
final da ocupação da 
mobilidade motorizada 
na unidade territorial 
mínima nas Avenidas 
Novas. 

 

Tab. 4.10 – Avaliação 
final da proporção de 
rua na unidade 
territorial mínima nas 
Avenidas Novas. 
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Desejável 

<25% do espaço público 

destinado à mobilidade 

motorizada 

 

Este indicador não cumpre o objectivo mínimo. 

 

 

Tabela final comparativa: 

02. Espaço Público e habitabilidade 

Subâmbito Indicador Resultados 

Estrutura do espaço 

público 

Compacidade corrigida 

Espaço de estada por habitante 

Qualidade do ar 

Conforto acústico 

Conforto térmico 

Habitabilidade do 

espaço público 

Acessibilidade da rede 

viária 

Acessibilidade 

suficiente ou 

superior; 51,3% 

5 

Espaço público 

destinado ao peão 

≥60% espaço publico 

destinado ao peão; 

9,3% 

0,46 

Proporção da rua h/d < 2 ; 100% 10 

Percepção visual do verde urbano 

 

03.  Mobilidade e serviços 

Subâmbito Indicador Resultados 

Configuração da rede 

Modo de deslocamento da população 

Proximidade a redes 

de transporte 

alternativo ao 

automóvel 

100% 10 

Funcionalidade 
Ocupação da 

mobilidade motorizada 

72,3% 0 

Serviços e infra-

estruturas 

Proximidade a estacionamento para bicicletas 

Estacionamento para automóveis fora da via 

Dotação de lugares de estacionamento para veículos 

Dotação de lugares de estacionamento para bicicletas 

Mobilidade e 

actividade 
Auto contenção laboral 

Nota: Os resultados encontram-se especificados num intervalo de 1 – 10, sendo o 1 muito 

insuficiente e o 10 excelente. 

Dos indicadores escolhidos nos âmbitos de espaço público e mobilidade verificamos que a 

zona em estudo referente à Zona III das Avenidas Novas soma 25,46 pontos.  

Tab. 4.13 – Avaliação 
final da unidade 
territorial mínima nas 
Avenidas Novas. 
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5.1 Avaliação da qualidade do espaço público e da mobilidade 

5.2 Contextualização histórica  

5.3 Análise da circulação e usos                                                                                      

5.4 Aplicação dos indicadores à zona habitacional ribeirinha  

       Acessibilidade da rede viária 

Espaço público destinado ao peão 

Proporção da rua 

Proximidade a redes de transporte alternativo ao automóvel 

Ocupação da mobilidade motorizada 

5.5 Abordagem reflexiva e avaliação potencial 



 
 

121 

 

 
5.1 Avaliação da qualidade do espaço público e da mobilidade 

 
A herança dos espaços públicos da EXPO ‘98 

 

Portugal apresenta também exemplos no desenho do espaço público onde se vê reflectida 

a importância da sua funcionalidade urbana, pelo seu contributo para a acessibilidade e 

conforto mas também na criação de uma identidade local. (Águas, Brandão, & Carrelo, 

2002) O caso de estudo que se segue constitui um dos exemplos mais paradigmáticos da 

importância dada ao espaço público pedonal em Lisboa.  

A partir de 1940, Lisboa oriental caracterizou-se como uma zona industrial por excelência, 

levando a profundas alterações do uso do solo. Na actual zona do Parque das Nações 

existiam refinarias, depósitos de materiais petrolíferos a o Matadouro Industrial de Lisboa. 

Como consequência, a zona foi acomodando pequenas e médias fábricas, 

maioritariamente, sem planeamento subjacente, juntamente a núcleos habitacionais 

dispersos do operariado (“bairros de lata”). (Machado, 2006) 

A monofuncionalidade de usos industriais e logísticos persistiu até às décadas de setenta e 

oitenta, quando as novas formas de produção do mercado global e do capitalismo levaram 

à desactivação de parte das indústrias, que se mantiveram obsoletas até à reestruturação 

urbana motivada pela candidatura de Lisboa à Exposição Mundial. 

 

5.2. Contextualização histórica  

A cidade de Lisboa, nos inícios da década de 90, era uma capital cuja zona oriente se 

destacava por uma fraca qualidade urbana e sem ligação ao rio Tejo. Esta zona oriental 

demarcava-se por edifícios fabris obsoletos instalados em  solo pantanoso, por bairros na 

sua envolvente que se caracterizavam por serem bairros precários de operários e habitação 

social degradada. A acessibilidade era difícil e a zona precisava de uma intervenção 

urgente. (Ferreira, Indovina, & outros, 1999)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.1 – Possíveis 
localizações para a 
Exposição Mundial em 
Lisboa.  
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O evento da Exposição Mundial, designada Expo ’98, motivou o investimento e a 

urbanização da antiga e obsoleta zona industrial a oriente de Lisboa. Tal plano de 

urbanização consistiu numa oportunidade de “construir do zero”, em que os espaços 

públicos se apresentavam como uma “imagem de marca”. (Águas, Brandão, & Carrelo, 

2002)  

Este momento caracterizou-se por ser, quer uma oportunidade de investimento único para 

a requalificação urbanística de uma área ribeirinha com muito potencial, quer um paradigma 

de modernização e internacionalização da cidade de Lisboa. (Rosa, 1998). Não obstante a 

importância da realização deste evento na capital portuguesa, a ideia forte foi ter esta 

iniciativa como mote a criação de um novo troço de cidade, numa zona segregada da 

malha urbana e carenciada social e morfologicamente. Assim sendo, a escolha do lugar a 

oriente junto ao estuário do Tejo, mais precisamente em torno da Doca dos Olivais, deveu-

se a esta dualidade de factores, bem como à facilidade de expropriação de solos para a 

construção do novo troço de cidade, face a outras zonas pensadas para a exposição 

(fig.5.1) (Margem Sul e Doca de Pedrouços e de Santo Amaro),  

A exposição representou um exemplo paradigmático da concepção urbana, pois entendeu 

o espaço público pedonal como uma ferramenta dialéctica e de continuidade entre espaços 

expositivos, rio e cidade pré-existente. Com o término da Expo 98 foi necessário repensar 

os usos e as funções desta parte da cidade, bem como a sua relação com a malha urbana 

envolvente. 

 

Plano de Estrutura da Zona Oriental (1992) 

 

Em 1990, iniciou-se um novo processo de planeamento no Município de Lisboa no qual 

foram elaborados o Plano Estratégico de Lisboa, Plano Director Municipal (PDM 1994) e 

Planos de Pormenor para diversas áreas degradadas da cidade. A iniciativa de 

desenvolvimento do “Plano de Estrutura da Zona Oriental” em 1992, é simultânea com a 

iniciativa do Governo que entretanto propunha a candidatura à realização da Exposição 

Internacional de Lisboa (Expo ’98).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.2 – Zona da 
Exposição Mundial e Área 
envolvente de 
intervenção.  
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A competência para a elaboração dos instrumentos de planeamento para a “Zona de 

Intervenção da Expo ’98” (300ha) foram retirados à C.M.L e entregues a uma empresa 

pública (Parque Expo’98, S.A) e os planos respectivos à ocupação envolvente ao evento, 

ficaram delegados à C.M.L como “Plano de Urbanização da Área Envolvente da Expo’98” 

(294ha) que só foi terminado dez anos depois. (fig. 5.2). (Vaz, 1999)  

 

O Estudo Preliminar de Urbanização para a Zona de Intervenção foi orientado pelo Arq. 

Nuno Portas donde se antecipa uma proposta de desenho de espaço público capaz de 

interligar os vários projectos a desenvolver no território. É de notar, que se nas Avenidas 

Novas, o elemento que sobressai ao desenvolvimento desse território é a organização da 

malha urbana reticulada e suas adaptações à envolvente (Zona I, II e III). No caso da Expo 

’98, existe um plano de fundo base (Plano Geral da Urbanização) coordenado pelo Arq.º 

Vassalo Rosa, que substitui o Arq.º Nuno Portas (fig. 5.3), na coordenação da “Zona de 

Intervenção”, nos processos de infra-estruturas, implantação de equipamentos, espaços 

públicos e estratégias de evolução posteriores à Exposição. Em 1993, já com o Estudo 

Preliminar de Urbanização em curso na PE ’98, S.A., é lançado um Concurso de Ideias 

para o Recinto da Expo ’98 numa área de 25ha dos 300ha da área da Zona de Intervenção 

com a proposta de gerar ideias para o recinto do evento. Em tal concurso foram 

distinguidos arquitectos tais como Arq. Sir Norman Foster, em associação com Sua Kay, 

Arq. Manuel Vicente, Arq. Miguel Câncio entres outros. (Escolano, Bothmer, Soares, Rosa, 

& Toussaint, 1998) Alguns destes com um papel posterior nos projectos parciais, sendo os 

PP (Planos de Pormenor) atribuídos por ajuste directo.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após o Estudo Preliminar foram desenvolvidos cinco Planos de Pormenor para urbanizar os 

300ha referentes à Zona de Intervenção da Exposição, sendo que o Plano de Pormenor 2 

(PP2) corresponde à oferta de pavilhões expositivos. Os restantes Planos de Pormenor, 

(nem todos ficaram terminados aquando da inauguração da Expo ’98), destacavam-se pelo 

uso misto residencial, de escritórios e comercial, interfaces de transportes (PP1 – Gare do 

Oriente do Arq. Santiago Calatrava) e Parque Urbano como a nova zona de recreio verde 

                                                        
15

 Autores dos PP: PP1 -  Tomás Taveira, PP2 – Manuel Salgado/RISCO, PP3 – Troufa Real, PP4 – 
Cabral Melo e PP5 – Mangreaves/Nunes. 

Fig. 5.3 – Estudo 
Preliminar de 
Urbanização por Nuno 
Portas (1993).  
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(PP6) deste troço de cidade. Como mencionámos anteriormente, o espaço público foi 

contemplado como elemento estruturante e por isso foi planeado ao nível do Estudo 

Preliminar e, em cada Plano de Pormenor, recebeu um tratamento individualizado, 

adaptado às necessidades locais.   

 

A Expo ‘98 constituiu um momento marcante do urbanismo recente português pois surge 

não só como base da reconversão de áreas segregadas da zona envolvente à Doca dos 

Olivais, como foi um catalisador de novas formas urbanas em que o espaço público adquiriu 

um papel de destaque. Aproveitando o momento de uma grande exposição internacional 

investiu-se em habitação, escritórios e comércio nesta zona da cidade. O insucesso da 

Expo ’92 em Sevilha permitiu à cidade de Lisboa pensar este troço de cidade como uma 

reconversão, em que importou assegurar um bom sistema de transportes públicos, com 

ligações aos territórios envolventes e, por outro lado, caracterizar este lugar com espaço 

público pedonal como um incentivo ao usufruto da malha urbana e de zonas verdes. Tal 

teve-se em conta à semelhança dos resultados positivos observados com a reestruturação 

da cidade de Barcelona para os Jogos Olímpicos de 1992. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parque das Nações: Pós – Expo 

 

O actual Parque das Nações é pois regulado por cinco Planos de Pormenor, onde o espaço 

público pedonal define o esqueleto de ligação entre cada plano. 

 Se, antes, os espaços públicos pedonais do recinto da Exposição eram ocupados por 

visitantes em massa, hoje a zona é um dos passeios ribeirinhos mais utilizados tanto por 

moradores do actual Parque das Nações, como por outros cidadãos provenientes das 

áreas urbanas envolventes ou de outras partes de Lisboa e do país. Os espaços públicos 

pedonais ao longo da Alameda dos Oceanos tornaram-se o passeio dos moradores e 

caracterizam-se por uma oferta de comércio, nomeadamente restauração, nos pisos térreos 

do edificado. O Pavilhão da Ciência e eventos esporádicos debaixo do Pavilhão de Portugal 

do Arq. Siza Vieira, animam os domingos familiares junto ao rio. De facto, estas criações 

arquitectónicas emblemáticas, decorrentes da Exposição, foram integradas nas dinâmicas 

Fig. 5.4 – Fotos 
aéreas da Doca dos 
Olivais antes e em 
processo da Expo ’98. 
(Escolano, Bothmer, 
Soares, Rosa, & 
Toussaint, 1998) 
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actuais e conferem uma singularidade cultural e urbana ao espaço que a Expo ’92 de 

Sevilha não conseguiu integrar. A plurifuncionalidade geral existente hoje no território 

deveu-se à ideia inicial de que a Expo não seria só um evento esporádico, mas um mote 

para a constituição de um novo troço de cidade. Assim, e tendo como ponto de partida a 

concepção do espaço público pedonal como sistema circulatório, predominantemente 

aliado ao faseamento da ocupação do espaço urbano16, obtivemos um plano flexível e 

adaptável às necessidades da época e às actuais. De facto, dezasseis anos após o término 

do evento mundial, o actual Parque das Nações continua a ser, no geral, uma área urbana 

com identidade própria, plurifuncional nos seus usos permanentes e simultaneamente 

flexível para dar resposta aos eventos esporádicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona baixa ribeirinha – Um modelo habitacional 

 

Os objectivos dos Planos de Pormenor 1, 3 e 4 caracterizaram-se pela ligação da Zona de 

Intervenção da Exposição (Plano de Pormenor 2) ao tecido urbano envolvente, de modo a 

que esta não se encontre isolada no território e segregada do resto da malha urbana já 

existente. A sociedade Parque Expo ’98, S.A atribui ao ateliê RISCO (responsável do Arq. 

Manuel Salgado) o projecto para o Recinto Expo (Plano de Pormenor 2 – Zona do recinto 

da Expo ’98)  

As fases de urbanização (U) e de edificação (E) deste território estiveram a cargo de 

diferentes arquitectos que desenvolveram cinco Planos de Pormenor.  

                                                        
16

 Cada Plano de Pormenor da zona envolvente à exposição desenvolveu-se em distintos momentos. 

Fig. 5.5 e 5.6 – Plantas 
denominando os diversos 
Planos de Pormenor, pondo 
em destaque o PP2 e PP3.  

5.5  

5.6 
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Existem duas grandes zonas habitacionais que compõem o actual Parque das Nações, 

abrangendo a quase totalidade da habitação integrada nesta área urbana (junto à Marina e 

junto ao Parque do Tejo correspondente ao PP4). (Viegas, 2004) 

 

Para este trabalho seleccionou-se a zona correspondente aos quarteirões edificados no 

Plano de Pormenor 2 (PP2) e ao Plano de Pormenor 3 (PP3) na Zona Sul, elaborados 

respectivamente pela RISCO (Arq. Manuel Salgado) e pelo Arq. José Troufa Real, pela sua 

morfologia à adequação do modelo de avaliação escolhido. Foram afirmados modelos 

arquitectónicos habitacionais já enraizados na cultura portuguesa, sendo que a zona de 

estudo (zona baixa do PP3) possui uma raiz mediterrânica. Os quarteirões junto à Marina, 

relacionam-se com o rio através de um passeio arborizado, com comércio presente nos 

pisos térreos17. Os quarteirões residenciais possuem um pátio interior com a possibilidade 

de atravessamento pedonal público e possuem arcadas periféricas que se abrem para a 

rua. Os quarteirões mais a norte dão acesso à Alameda dos Oceanos, cujo espaço central 

linear, ligeiramente sobrelevado às laterais, constitui o maior espaço público linear da 

proposta geral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano de Pormenor 3 – Unidade Zona A 

 

 O PP3 configurava-se em três zonas em que a Unidade de Zona A, corresponde à 

plataforma ribeirinha, demarcada a nascente pelo rio Tejo, a Norte pelo limite da unidade 

operativa de planeamento e gestão PP2 (Zona do Recinto da Expo’98), a Sul pela Avenida 

Marechal Gomes da Costa e a Oeste pela Alameda dos Oceanos. O arquitecto 

responsável, José Troufa Real, definiu esta zona residencial, mantendo o coneito previsto 

no PUZI sobre o conceito a adoptar: “…estrutura mediterrânea da parcela induzida numa 

malha hipodâmica…” (Troufa Real, 1995) estabelecendo uma comparação com as 

                                                        
17

 Durante a Exposição Mundial estes quarteirões foram grandes parques de estacionamento para os 
visitantes do evento.  

Fig. 5.8 – Zona Recinto da Expo 
(PP2) e quarteirões residenciais. 

Fig. 5.7 – Zona Residencial 
Planta Zona Sul – Avenida 
Marechal Gomes da Costa 
(PP3). 

5.7  5.8  
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manzanas de Cerdà e as parcelas residenciais do Porto Olímpico de Oriol Bohigas 

aquando os J.O ‘92 em Barcelona. 

 

5.3 Análise da circulação e usos 

Para este trabalho, trataremos especificamente a zona residencial ribeirinha sul do Parque 

das Nações cuja parte mais a sul corresponde ao PP3 e a parte a norte ao PP2. Os 

quarteirões apresentam uma profundidade de 15 e 19m e todos os espaços internos 

(pátios), são acessíveis de fora. O parcelamento para o PP3 zona Sul, foi o mesmo.  

Contudo, podemos observar (fig. 5.9) três tipos de quarteirão: o quarteirão fechado, o 

quarteirão em U e o quarteirão em L. Já na zona habitacional respectiva ao PP2, os 

quarteirões são em U com 19m de profundidade. O edificado em banda contígua aos dois 

Planos de Pormenor demarca a linha do rio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análise de circulação viária e pedonal 

 

No decurso da Expo ’98, os espaços públicos assumiram uma função totalmente pedonal. 

Contudo, após a Expo, o espaço passaria a obedecer às exigências de uma cidade, 

nomeadamente à capacitação para veículos automóveis. Nesse sentido, ao se efectuar a 

adaptação à nova realidade, os pavimentos escolhidos basearam-se no uso pedonal, mas 

Fig. 5.9 – Cheios-vazios 
da área de estudo 
referente ao Parque das 
Nações. 
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com algumas diferenças de pavimentação (blocos quadrados de betão rodeados por 

bandas de um metro de cubos de granito), para que o usuário do espaço entendesse que 

continuaria a ter prioridade na via, mas teria que partilhá-la com outros modos de 

deslocação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foram desenvolvidos dois eixos principais para estruturar o espaço público, um 

perpendicular ao rio (Alameda dos Oceanos) com 50m de largura, cujo espaço viário é de 

16m, como se observa na Fig. 5.10 (Eixo A) e um passeio junto ao rio (Frente Ribeirinha), 

que desembocava numa inúmera série de percursos pedonais alternativos. Dos dois 

principais eixos pedonais, a Alameda dos Oceanos foi a mais prejudicada dado que, pela 

influência do Centro Comercial Vasco da Gama e outros serviços, foi progressivamente 

cedendo o espaço pedonal ao viário. Os eixos B demarcam a área de estudo que é 

predominantemente pedonal. De facto, é das zonas em Lisboa em que existe uma maior 

partilha do espaço viário e pedonal, salientado pela diferença de pavimentos. Ao centro, e 

separando a zona pertencente ao PP3 e PP2, encontramos uma rambla que interliga 

directamente o rio com a Alameda dos Oceanos. 

 

Análise de usos 

 

A área de estudo foi pensada para um uso terciário em todos os pisos térreos, excepto a 

zona correspondente ao PP2. Actualmente é possível verificar nos blocos habitacionais, 

Fig. 5.10 – Circulação 
viária e pedonal d a área 
de estudo referente ao 
Parque das Nações. 
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junto à Alameda dos Oceanos, um comércio de proximidade, com cafés, frutaria, dentista e 

imobiliárias, contudo maior parte destes espaços destinados a comércio e pequenas 

empresas encontram-se encerrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 Aplicação dos indicadores à zona habitacional ribeirinha do Parque das Nações    

 

Passaremos agora a aplicar os cinco indicadores seleccionados, referentes à mobilidade e 

ao espaço público, correspondentes ao modelo “supermanzana”, ao caso de estudo Parque 

das Nações. Com base na avaliação da malha urbana existente, iremos entender como 

funciona actualmente esta unidade mínima de actuação (quarteirões escolhidos na zona de 

habitação ribeirinha pertencentes ao PP2 e PP3) e como é que se posiciona face aos 

parâmetros desejáveis do modelo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto. 5.1 – Espaços 
públicos de usos diverso 
da área de estudo 
referente ao Parque das 
Nações. 
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Unidade de actuação mínima no Parque das Nações – PP2 e PP3 
 

Este caso de estudo centra-se no território do Parque das Nações e será analisado a partir 

de uma unidade mínima de actuação (raio de 300m) e não de um bairro (raio de 600m) 

(Certificación del Urbanismo Ecológico, 2012). Esta opção deve-se à facilidade de obtenção 

de dados e do cálculo dos parâmetros, de forma a não tornar demasiado extensa a análise 

de cada caso de estudo. Por outro lado, escolheu-se uma zona habitacional ribeirinha 

pertencente ao PP2 e PP3, devido à regularidade da malha urbana. Assim sendo, foi 

escolhida uma área de abrangência com as dimensões suficientes (área aproximada de 

16ha) para incluir as actividades comerciais, os espaços de estada entre outra diversidade 

de usos. Notar que a zona oeste não se encontra urbanizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.11 – Unidade mínima de 
actuação no Parque das 
Nações.  

 



 
 

131 

 

Estrutura urbana 

 

A configuração da estrutura urbana desta área ribeirinha corresponde à de um tecido misto: 

a este, presenciamos uma linha de habitação paralela ao rio, num segundo plano a zona é 

caracterizada por um conjunto de quarteirões encerrados e outros abertos para espaços 

públicos e por último uma zona demarcada por edifícios, um paralelo à Avenida dos 

Oceanos e ao rio, e os demais perpendiculares à linha ribeirinha. As principais secções de 

rua apresentam 16m (10m de passeio e 6m de via sem separador central). Em relação ao 

espaço dedicado ao peão, os quarteirões apresentam passeios ao seu redor que variam 

sensivelmente entre 2,30m e 5m de largura, em cada lado, havendo mais uma vez 

excepções, como é possível detectar num troço totalmente pedonal no Passeio do 

Adamastor (rambla). A rua com maior dimensão é a Alameda dos Oceanos, que neste troço 

(avenida que atravessa todos os Planos de Pormenor), apresenta aproximadamente 47m 

de largura. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Usos do espaço público 
 

Fig. 5.12 – Análise 
inicial da estrutura 
urbana da unidade 
territorial mínima 
do Parque das 
Nações. 

 

Foto 5.3 – Passeio 
de Neptuno (frente 
ribeirinha). 

 

Foto 5.2 – Rambla no 
Passeio Adamastor. 

 

5.2  

 
5.3  
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A área de estudo referida apresenta reduzida disponibilidade de serviços à população. Nos 

pisos térreos, verifica-se algum pequeno comércio, nomeadamente restauração, 

cabeleireiros e frutarias, mas a maioria dos espaços encontra-se encerrada ou em 

trespasse. Quanto ao uso recreativo e desportivo, verifica-se a existência da ocupação do 

espaço público por estas actividades, nomeadamente ao final do dia. De facto, como 

podemos observar na fig. 5.13, esta zona oferece actualmente uma rede de espaços 

públicos que possibilita a prática de desporto e de outras actividades relacionadas com o 

lazer. Quanto aos serviços, é visível a ocupação de alguns pisos térreos com bancos, 

pequenas lojas de desporto e empresas como a Confederação Portuguesa de Yoga. 

Destaca-se a presença de uma creche no cruzamento da Rua das Musas com a Rua dos 

Argonautas. Neste sentido podemos concluir que a unidade mínima de actuação não 

possui uma rede muito diversificada de equipamentos no seu interior, mas as mínimas para 

assegurar um comércio de proximidade. 

No que toca à mobilidade nesta unidade mínima de actuação verificamos que o automóvel 

privado assegura a maioria das deslocações. Esta zona apresenta algumas paragens de 

autocarros, mas a estação de metro (Oriente) e a interface de comboios mais próximas 

encontram-se a aproximadamente 1km de distância.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fig. 5.13 – Situação 
actual das vias de 
transporte motorizado 
da unidade territorial 
mínima do Parque 
das Nações. 
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Atribuiremos letras aos troços de rua pertencentes à unidade territorial mínima em estudo, 

de modo a facilitar os cálculos, como se pode observar na figura. 5.14. Os troços foram 

escolhidos pelas dimensões dos passeios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Troços de rua Passeio 1 (m) Passeio 2 (m) 
Comprimento (m) 

A 3,0 2,5 291,8 

B 3,0 2,5 180,6 

C 4,5 4,5 80,7 

D 2,6 2,6 63,8 

E 2,9 2,4 80,7 

F 5,0 4,1 19,1 

G 72 73,5 39,7 

H 4,8 5,0 19,0 

I 27,3 141,3 

J 2,6 1,9 18,8 

K 60,3 77,4 42,2 

L 4,7 3,9 19,0 

M 4,3 5,2 19,3 

N 57,9 80,4 39,7 

O 4,0 5,0 19,3 

P 83,8 26,4 59,2 

Q 3,2 13,8 54,0 

R 2,8 200,0
18

 76,7 

S 2,3 2,3 508,7 

T 2,3 193,7 84,2 

U 5,3 145,8 89,0 

W 56,8 36,7 77,9 

                                                        
18

 Valor atribuído para a manter a consistência dos critérios, já que é um espaço totalmente pedonal. 

Fig. 5.14 – Atribuição de 
letras aos troços de rua 
para facilitar os cálculos 
da unidade territorial 
mínima do Parque das 
Nações. 
.  

 

Tab. 5.1 – Tabela de 
dimensões gerais das 
ruas da unidade 
territorial mínima do 
Parque das Nações. 
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V 7,9 22,9 361,0 

X 10,9 60,0 55,6 

 

Análise dos indicadores para a mobilidade e espaço público: modelo 

“supermanzana”  

 

Como vimos no início do capítulo, os indicadores que acreditam o modelo de 

“supermanzana”, aplicado a um território, são muitos e de muitos âmbitos de intervenção. 

Foram seleccionados cinco indicadores respeitantes aos tópicos de 02. Espaço Público e 

habitabilidade e 03. Mobilidade e serviços. Do primeiro tópico escolheram-se Acessibilidade 

do viário, Espaço público destinado ao peão e Proporção da rua e do segundo Ocupação 

da mobilidade motorizada e Estacionamento para automóveis fora da via.  

 

Acessibilidade da rede viária 

 

Como vimos já, o parâmetro de cálculo para este indicador é o seguinte: [Troços de rua (m) 

com acessibilidade suficiente, boa ou excelente / total troços de rua (m) ] x 100. Deste 

modo, para o podermos calcular, necessitamos de averiguar na área estudada o grau de 

acessibilidade de cada via. Para cada troço efectuamos a análise das larguras e 

verificamos, comparando com a tabela de avaliação, que grau de acessibilidade possui. 

Apresentamos de seguida o grau de acessibilidade em cada troço da unidade territorial 

mínima. Obtendo os dados sobre o grau de acessibilidade de cada troço, utilizamos os 

comprimentos de cada troço com a mesma classificação para interpretar percentagens 

gerais.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grau de acessibilidade 
Soma dos comprimentos 
dos troços por grau de 

acessibilidade (m) 
Percentagem (%) 

Óptima 1082,0 43,0 

Boa 130,7 5,2 

Suficiente 712,4 28,3 

Insuficiente 592,9 23,5 

Total: 2441,3 100,0 

Tab. 5.2 – Grau de 
acessibilidade por 
critério de qualidade 
da unidade territorial 
mínima do Parque 
das Nações. 
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Discussão de resultados: 

 

A figura 5.15 mostra o grau de acessibilidade de cada troço de rua, tendo sido previamente 

verificado que a área de estudo apresenta uma pendente em todos os troços inferior a 6%. 

Como podemos observar da análise feita, a acessibilidade cumpre o critério de suficiência 

em 75,7% da unidade analisada. De facto, pelo gráfico das percentagens, podemos afirmar 

que esta malha urbana é bastante regular quanto à acessibilidade, apresentando uma 

acessibilidade óptima em 44,3% do âmbito de estudo. Com esta análise percebemos que a 

organização desta malha urbana possui uma acessibilidade eficiente. Ao aplicar o 

parâmetro de avaliação deste indicador verificamos que a zona de estudo cumpre o 

objectivo mínimo: mais de 50% de troços possuem acessibilidade suficiente ou superior. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Espaço público destinado ao peão 
 

O espaço público destinado ao peão, ou seja o espaço público pedonal, é um dos 

indicadores mais importantes no entendimento de uma malha urbana. Como vimos já neste 

capítulo o parâmetro de cálculo para este indicador é o seguinte: [Espaço público pedonal / 

46,5 

Fig. 5.17 – Acessibilidade 
óptima da Rua 
Aventureiros (Troço H).  

 

Fig. 5.16 – Acessibilidade 
insuficiente da Rua das 
Musas (Troço S). 

5.16 

 
5.17 

 

Fig. 5.15 – 
Acessibilidade da 
rede viária da 
unidade territorial 
mínima do Parque 
das Nações. 
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(Espaço público)] x 100. Este cálculo permite-nos saber quanto espaço disponível existe 

para as múltiplas actividades do cidadão na cidade e a percentagem de espaço que ocupa 

o veículo motorizado em cada troço. Assim, iremos calcular a percentagem de espaço 

destinado ao peão face à largura total da rua. Uma vez calculada a percentagem de espaço 

pedonal em cada troço, procedemos ao cálculo para todo o âmbito de estudo. Notar que 

para o cálculo não se contam como espaços pedonais, canteiros ou outros espaços 

cobertos de vegetação, as divisórias de tráfego menores de 3m e as rotundas de tráfego. 

Os espaços viários de estacionamento em bateria ou em fila e áreas de estacionamento 

público de superfície, adjacentes a uma rua, contam neste cálculo como superfície viária. 

Indicamos de seguida os dados que se utilizaram para a elaboração dos cálculos: 

 

 
 

Troços de rua 
Largura total de 

passeio (m) 

Largura total 
do troço de 

rua (m) 

Percentagem de espaço público 
pedonal (%) 

A 5,5 16,0 34,4 

B 5,0 15,4 32,5 

C 9,0 15,6 57,7 

D 5,2 15,8 32,9 

E 5,3 15,2 34,9 

F 9,1 15,3 59,5 

G 145,5 153,4 94,9 

H 9,8 16,4 59,8 

I 27,3 27,5 99,3 

J 4,5 15,6 28,8 

K 137,7 146,4 94,1 

L 8,6 15,3 56,2 

M 9,5 15,6 60,9 

N 138,3 146,5 94,4 

O 9,0 15,1 59,6 

P 110,2 119,2 92,4 

Q 17,0 26,6 63,9 

R 202,8 90,0 225,3 

S 4,6 15,8 29,1 

T 196,0 208,6 94,0 

U 151,1 164,5 91,9 

W 93,5 111,0 84,2 

V 30,8 47,0 65,5 

X 70,9 85,0 83,4 

 

Obtemos assim a percentagem de espaço pedonal, em cada troço distinto da malha 

urbana, podendo desta forma passar à avaliação da situação actual na unidade territorial 

mínima em estudo. 

Tab. 5.3 – Percentagem 
de espaço público 
pedonal por troço de rua 
da unidade territorial 
mínima do Parque das 
Nações. 

 



 
 

137 

 

Espaço público destinado 
ao peão 

Soma dos comprimentos 
dos troços por 

percentagem de espaço 
público pedonal (m) 

Percentagem (%) 

Óptima 786,2 32,2 

Boa 415,0 17,0 

Adequada 76,7 3,1 

Insuficiente 19,0 0,8 

Muito Insuficiente 1144,4 46,9 

Total: 2441,3 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Discussão de resultados: 

 

A figura 5.18 mostra o espaço destinado ao peão em cada troço de rua. Como podemos 

observar da análise feita aos troços de rua, existe um predomínio de muita insuficiência de 

espaço destinado ao peão, dentro da unidade de actuação mínima. Contudo, em termos 

avaliativos, a zona de estudo cumpre o objectivo mínimo indicado para este parâmetro: 

Tab. 5.4 – Percentagem de 
espaço público pedonal 
por critério de qualidade 
da unidade territorial 
mínima do Parque das 
Nações. 

 

Fig. 5.18 – Espaço público 
destinado ao peão da 
unidade territorial mínima do 
Parque das Nações. 
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espaço público pedonal igual ou superior a 60% em mais de 50% dos troços de rua, pois 

apresenta 52,3% de troços com avaliação igual ou superior à adequada (segundo o 

procedimento, este parâmetro define-se, na verdade, como ±60% (58% a 62%)). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proporção da rua 

 
O indicador proporção da rua ou de espaço aberto tem como objectivo identificar as 

condições de iluminação natural que cada troço de rua proporciona ao usuário. Desta 

maneira, o parâmetro de cálculo para verificar se o objectivo mínimo ou desejável é 

cumprido e obtém-se pela fórmula: [Troços de rua (m) com uma relação h/d <2  / 

Comprimento total dos troços de rua] x 100.  

No caso desta área de estudo, num troço de rua existem alturas distintas do edificado pelo 

que se adoptou a média. 

 

Troços de rua 
h - Altura média de 

fachadas (m) 
d - Distância entre 

fachadas (m) 
Proporção da rua 

(h/d) 

A 16,0 16,0 1,0 

B 16,0 15,4 1,0 

C 16,0 15,6 1,0 

D 16,0 15,8 1,0 

E 16,0 15,2 1,1 

F 19,0 15,3 1,2 

G 19,0 153,4 0,1 

H 19,0 16,4 1,2 

I 22,0 27,5 0,8 

J 22,0 15,6 1,4 

K 22,0 146,4 0,2 

L 16,0 15,3 1,0 

M 16,0 15,6 1,0 

N 19,0 146,5 0,1 

O 19,0 15,1 1,3 

P 19,0 119,2 0,2 

Q 16,0 26,6 0,6 

R 16,0 90,0 0,2 

S 16,0 15,8 1,0 

33% 

Tab. 5.5 – Proporção do 
troço de rua da unidade 
territorial mínima do 
Parque das Nações. 

Fig. 5.20 – Espaço público 
pedonal óptimo no Passeio 
do Adamastor (Troço I).  

 

Fig. 5.19 – Espaço público 
pedonal muito insuficiente 
na Rua das Musas (Troço 
S).  

 

5.19 

 
5.20 
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T 16,0 208,6 0,1 

U 22,0 164,5 0,1 

W 22,0 111,0 0,2 

V 22,0 47,0 0,5 

X 22,0 85,0 0,3 

 

Para o cálculo do gráfico circular agregaram-se os resultados, obtendo: 

Proporção de rua 

Soma dos comprimentos 
dos troços por 

percentagem de 
proporção de rua (m) 

Percentagem (%) 

Óptima 925,2 37,9 

Muito Boa 1359,2 55,7 

Adequada 156,9 6,4 

Total: 2441,3 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Discussão de resultados: 

 
Como podemos observar na fig. 5.21, a unidade territorial mínima ou unidade mínima de 

actuação, possui intervalos entre muito boa, adequada e óptima ao nível da proporção de 

rua. De facto, todos os troços de rua cumprem a regra dos 45º o que confere ao espaço 

Tab. 5.6 – Percentagem 
de comprimento de rua 
por critério de 
qualidade da unidade 
territorial mínima do 
Parque das Nações.  

 

37,9 

Fig. 5.21 – Proporção 
da rua da unidade 
territorial mínima do 
Parque das Nações. 

 

55,7 

37,9 

6,4 
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uma iluminação natural considerável. Podemos observar que os troços que correspondem 

aos limites da área de estudo apresentam uma proporção de rua óptima, devido às grandes 

distâncias entre edifícios e, no caso dos troços P e R, à ausência de edificação a norte no 

âmbito estudado. É cumprido o objectivo desejável, dado que existe uma proporção de 

rua menor que 2 em mais de 75% dos troços, calculados em metros lineares de cada 

classificação, como se pode observar no gráfico percentual circular. Observando esse 

gráfico e atentando à legenda, verificamos que a totalidade do espaço urbano possui h/d 

<2. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proximidade a redes de transporte alternativos ao automóvel 

 

 O objectivo deste indicador é perceber o modo como é servida a população residente 

desta unidade territorial mínima, no que respeita a transportes alternativos ao veículo 

privado. Deste modo poderemos verificar se a área de estudo oferece, em distâncias já 

definidas anteriormente, acesso a outros modos de mobilidade. O parâmetro de cálculo 

original (Certificación del Urbanismo Ecológico, 2012) define-se da seguinte maneira: 

[Residentes com cobertura simultânea das redes de transporte alternativo / residentes totais 

] x 100, tendo como unidade a percentagem de residentes. Por inexistência de dados 

relativos à população em causa, na unidade mínima territorial, simplificou-se o critério, 

apoiando-nos nos seguintes critérios, igualmente definidos pela Agència de Ecologia 

Urbana: [Distância do centro geométrico do quarteirão a uma interface de meio de 

transporte urbano (m) < 300 m (autocarro) ou 500m (metropolitano)]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fig. 5.23 – h/d = 1 (muito 
boa) no Passeio do 
Adamastor (Troço I).  

 

Fig. 5.22 – h/d = 1,2 
(adequada) na Rua 
Aventureiros (Troço H).  
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Discussão de resultados: 

 
Ao estabelecer as circunferências de raio 300m (autocarro), verificamos que todo o parque 

habitacional da unidade territorial mínima em estudo se caracteriza por ter uma proximidade 

deficiente, pois conecta os cidadãos a apenas uma rede de transportes alternativos ao 

automóvel nos raios mínimos sintetizados pelo modelo de “supermanzanas”. Assim, não se 

cumpre, o objectivo mínimo que é caracterizado por 75% da população se encontrar a 

uma distância ideal de dois ou três tipos de mobilidade diferentes. 

 

Ocupação da mobilidade motorizada 

O objectivo deste indicador é o de entender o espaço livre urbano que se destina 

actualmente à mobilidade motorizada, na área de estudo exclusivo. Assim, iremos 

determinar a percentagem da superfície de espaço público destinada ao trânsito viário em 

relação ao espaço público total, cujo parâmetro de cálculo é: [Superfície de espaço público 

destinada à mobilidade motorizada (m
2
) / Superfície de espaço público total (m

2
)] x 100]. 

Para os cálculos das áreas consideraram-se áreas rectangulares (comprimento x largura). 

 

Troços 
de rua 

Largura total do 
troço de rua (m) 

Área total de rua 
(m

2
) 

Área do espaço 
viário  (m

2
) 

Ocupação por 
troço (%) 

A 16,0 4668,8 3063,9 65,6 

B 15,4 2781,2 1878,2 67,5 

C 15,6 1258,9 532,6 42,3 

Tab. 5.7 – Ocupação da 
mobilidade motorizada por 
troço de rua da unidade 
territorial mínima do 
Parque das Nações. 

 

Fig. 5.24 – Proximidade a 
redes de transporte 
alternativo ao automóvel 
da unidade territorial 
mínima do Parque das 
Nações. 

 

3 redes 

2 redes 

1 rede 

Óptima  

Boa 

Deficiente 
100% 
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D 15,8 1008,0 676,3 67,1 

E 15,2 1226,6 798,9 65,1 

F 15,3 292,2 118,4 40,5 

G 153,4 6090,0 313,6 5,1 

H 16,4 311,6 125,4 40,2 

I 27,3 3857,5 0,0 0,0 

J 15,6 293,3 208,7 71,2 

K 146,4 6178,1 367,1 5,9 

L 15,3 290,7 127,3 43,8 

M 15,6 301,1 117,7 39,1 

N 146,5 5816,1 325,5 5,6 

O 15,1 291,4 117,7 40,4 

P 119,2 7056,6 532,8 7,6 

Q 26,6 1436,4 518,4 36,1 

R 90,0 6903,0 518,4 7,5 

S 15,8 8037,5 5697,4 70,9 

T 208,6 17564,1 1060,9 6,0 

U 164,5 14640,5 1192,6 8,1 

W 111,0 8646,9 1363,3 15,8 

V 47,0 16967,0 5848,2 34,5 

X 85,0 4726,0 784,0 16,6 

 

Para o cálculo do gráfico circular, procedeu-se ao cálculo da área de espaço público total 

da unidade territorial mínima, isto é, o espaço total menos o ocupado pela edificação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

39% 

Espaço público pedonal 

Espaço público viário 

Fig. 5.25 – 
Ocupação da 
mobilidade 
motorizada da 
unidade territorial 
mínima do Parque 
das Nações. 
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Discussão de resultados: 

 
Segundo a análise realizada, estima-se que apenas 21,8% do espaço do espaço público 

seja destinado actualmente ao uso viário. A maioria das ruas possui acima de 75% de 

espaço destinado ao peão, contabilizando passeios e ruas pedonais. De facto, o território 

não apresenta ruas cuja ocupação viária ultrapasse os 72%, sendo que a maioria das ruas 

apresenta uma ocupação do viário inferior a 50%. Este indicador, como visa a certificação 

para malhas urbanas que respeitem o modelo da “supermanzana”, apresenta um parâmetro 

de avaliação mínimo e desejável bastante rigoroso, verificando-se que a unidade territorial 

em estudo cumpre o objectivo desejável pois apresenta menos de 25% de espaço público 

destinado à mobilidade motorizada.  

 
5.5 Abordagem reflexiva e avaliação potencial 

 

Com balanço geral desta avaliação podemos tentar dar resposta à questão da 

adaptabilidade da malha urbana, numa lógica de compatibilização dos usos pedonal e 

viário no contexto da Expo (monofuncionalidade durante a exposição mas diversificação de 

funções num amplo recinto pedonal e estacionamento nos quarteirões não edificados) e 

mix funcional pós-expo, de forte terciarização, lazer e habitação de classe média. A 

adaptabilidade da malha é pertinente nos acessos à Expo do exterior devido às ligações 

(metro, comboios e vias como o IC2, a CRIL, a Avenida E.U.A, entre outras) que unem o 

território à A.M.L (Área Metropolitana de Lisboa). Por outro lado, no geral, pois a unidade 

territorial mínima apresenta apenas um transporte alternativo ao automóvel (autocarro), 

assistiu-se a uma mobilidade interna variada (pedonal, teleférico, fluvial) muito possibilitada 

pela atenção que foi direccionada ao espaço público após o seu uso anterior 

(estacionamento aquando a exposição de 1998). Esta unidade mínima territorial é por isso 

fortemente utilizada por idosos, deficientes e desportistas devido às suas características 

espaciais. 

 

Os quarteirões residenciais na zona ribeirinha pertencentes ao PP2 e PP3 do Parque das 

Nações cumprem os objectivos mínimos enquanto a acessibilidade da rede viária e espaço 

público destinado ao peão e atingem o objectivo desejável face à proporção de rua e 

ocupação da mobilidade motorizada. De facto, e ao contrário da Zona III das Avenidas 

Novas, a área de estudo apresenta 78,2% do espaço público pedonal, ou seja, apenas 

21,8% do espaço público é ocupado por veículos motorizados. Tal é importante face ao 

usufruto da zona, contudo não é acompanhado com uma oferta diversificada de comércio e 

serviços de vizinhança e, é deficiente face à proximidade a redes de transporte alternativo 

ao automóvel, sendo que não cumpre neste indicador as exigências mínimas. A tabela 

seguinte reúne a avaliação de cada indicador referente a espaço público e mobilidade que 

foi aplicado ao caso de estudo.  
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Cálculos de avaliação: 

 

Indicador: Acessibilidade da rede viária 

 

Objectivo 
Bairro ou Unidade 

territorial mínima 

Zona ribeirinha – Parque das 

Nações 

Mínimo 

>50% de troços de rua com 

acessibilidade suficiente ou 

superior 

(44,3%+26,0%+5,4%) = 75,7% 

Desejável 

>90% de troços de rua com 

acessibilidade suficiente ou 

superior 

 

 

O primeiro indicador cumpre o objectivo mínimo, apesar de não cumprir o objectivo 

desejável, pelo que soma 5 pontos na classificação final. 

 
 
Indicador: Espaço público destinado ao peão 
 

Objectivo Bairro ou Unidade 

territorial mínima 

Zona ribeirinha – Parque 

das Nações 

Mínimo 

Espaço público pedonal 

igual ou superior a 60% em 

mais de 50% dos troços de 

rua 

(32,2%+17,0%+3,1%)=52,3% 

Desejável 

Espaço público pedonal 

igual ou superior a 60% em 

mais de 75% dos troços de 

rua 

 

Este indicador cumpre o objectivo mínimo somando 5 pontos. 

 

Indicador: Proporção de rua 
 

Objectivo 
Bairro ou Unidade 

territorial mínima 

Zona ribeirinha – Parque das 

Nações 

Mínimo 

Proporção de rua < 2 em 

mais de 50% dos troços 

de rua. 

 

Desejável 

Proporção de rua < 2 em 

mais de 75% dos troços 

de rua. 

(37,9%+55,7%+6,4%) = 100% 

 

O terceiro indicador cumpre o objectivo desejável na sua totalidade, somando assim 10 

pontos. 

 
 
 

Tab. 5.8 – Avaliação 
final da acessibilidade 
da rede viária da 
unidade territorial 
mínima do Parque das 
Nações. 

 

Tab. 6.8 – Avaliação final 

do espaço público 

destinado ao peão. 

 

Tab. 6.8 – Avaliação final 

do espaço público 

destinado ao peão. 

 

Tab. 6.8 – Avaliação final 

do espaço público 

destinado ao peão. 

 

Tab. 6.8 – Avaliação final 

do espaço público 

destinado ao peão. 

 

Tab. 6.8 – Avaliação final 

do espaço público 

destinado ao peão. 

 

Tab. 6.8 – Avaliação final 

do espaço público 

destinado ao peão. 

 

Tab. 6.8 – Avaliação final 

do espaço público 

destinado ao peão. 

 

Tab. 6.8 – Avaliação final 

do espaço público 

destinado ao peão. 

 

Tab. 6.8 – Avaliação final 

do espaço público 

destinado ao peão. 

 

Tab. 6.8 – Avaliação final 

do espaço público 

destinado ao peão. 

 

Tab. 5.10 – Avaliação 
final da proporção de 
rua da unidade 
territorial mínima do 
Parque das Nações. 

 

Tab. 5.9 – Avaliação 
final do espaço público 
destinado ao peão da 
unidade territorial 
mínima do Parque das 
Nações. 
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Indicador: Proximidade a redes de transporte alternativo 
 

Objectivo 
Bairro ou Unidade 

territorial mínima 

Zona ribeirinha – Parque 

das Nações 

Mínimo 

>75% de população com 

cobertura simultânea a 2 ou 3 

agrupamentos das redes 

consideradas 

Não cumpre. Proximidade a 

apenas 1 rede. 

Desejável 

100% de população com 

cobertura simultânea a 2 ou 3 

agrupamentos das redes 

consideradas 

 

 

O quarto indicador não cumpre o objectivo mínimo. 

 

Indicador: Ocupação da mobilidade motorizada 

 

Objectivo 
Bairro ou Unidade 

territorial mínima 

Zona ribeirinha – Parque 

das Nações 

Mínimo 

 <40% de espaço público 

destinado à mobilidade 

motorizada 

 

Desejável 

<25% do espaço público 

destinado à mobilidade 

motorizada 

21,8% do espaço público 

destinado à mobilidade 

motorizada 

 

Este indicador cumpre o objectivo desejável na sua totalidade somando por isso 10 

pontos. 

 

Tabela final comparativa: 

02. Espaço Público e habitabilidade 

Sub-âmbito Indicador Resultados 

Estrutura do espaço 

público 

Compacidade corrigida 

Espaço de estada por habitante 

Qualidade do ar 

Conforto acústico 

Conforto térmico 

Habitabilidade do 

espaço público 

Acessibilidade da rede 

viária 

Acessibilidade 

suficiente ou 

superior; 75,7% 

5 

Tab. 5.12 – Avaliação 
final da proximidade a 
redes de transporte 
alternativo ao 
automóvel da unidade 
territorial mínima do 
Parque das Nações. 

 

Tab. 5.11 – Avaliação 
final da proximidade a 
redes de transporte 
alternativo ao 
automóvel da unidade 
territorial mínima do 
Parque das Nações. 

 

Tab. 5.13 – Avaliação final 
da zona habitacional 
ribeirinha do Parque das 
Nações da unidade 
territorial mínima do 
Parque das Nações. 
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Espaço público 

destinado ao peão 

≥60% espaço público 

destinado ao peão; 

52,3% 

5 

Proporção da rua h/d < 2 ; 100% 10 

Percepção visual do verde urbano 

 

03.  Mobilidade e serviços 

Subâmbito Indicador Resultados 

Configuração da rede 

Modo de deslocamento da população 

Proximidade a redes de 

transporte alternativo 

ao automóvel 

0% 0 

Funcionalidade 
Ocupação da 

mobilidade motorizada 

21,8% 10 

Serviços e infra-

estruturas 

Proximidade a estacionamento para bicicletas 

Estacionamento para automóveis fora da via 

Dotação de lugares de estacionamento para veículos 

Dotação de lugares de estacionamento para bicicletas 

Mobilidade e actividade Auto contenção laboral 

 

Nota: Os resultados encontram-se especificados num intervalo de 1 – 10, sendo o 1 muito 

insuficiente e o 10 excelente. 

Dos indicadores escolhidos nos âmbitos de espaço público e mobilidade, verificamos que a 

zona ribeirinha em estudo referente ao Parque das Nações soma 30 pontos.  
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CONCLUSÕES 

 

Nas últimas décadas assistimos a um processo de dominância da mobilidade automóvel 

nas cidades, com forte impacto na ocupação do espaço público. Considerando o espaço 

público como o principal estruturador e receptor das actividades urbanas, neste estudo 

tivemos como finalidade avaliar o modo como a racionalização da mobilidade e dos meios 

de transporte, públicos e privados (automóvel) permitirá reorganizar o espaço urbano para 

promover a maior diversidade de usos. Para tal, a informação recolhida no Estado da Arte 

sobre o “modelo supermanzana”, permitiu-nos introduzir um novo conceito operativo e 

considerar, separadamente, a mobilidade à escala local numa unidade de proximidade da 

mobilidade à escala geral da cidade e verificar se o grau de afectação do espaço público 

pode melhorar. 

 

Ao aprofundar o tema da organização da mobilidade e do espaço público nas cidades. 

Neste estudo exploramos a relação e o condicionamento das formas do edificado face ao 

espaço público e por outro, afere o modo como esta relação é mais ou menos adaptável 

aos usos na cidade por parte da população. Aborda-se o caso específico da cidade 

Barcelona na actualidade por continuar a representar um modelo de malha urbana 

adaptável às necessidades impostas pelas infra-estruturas de mobilidade, não perdendo a 

capacidade de gerar e regenerar o espaço público pedonal da cidade.  

 

Para enquadrar o modelo de reorganização do ensanche, adoptou-se a perspectiva de 

Solá-Morales (Solà-Morales, 2010) que defende três fases de intervenção: O planeamento 

(P), a urbanização (U) e a edificação (E). Para compreender a presente situação, há ainda 

a referir que na formação e desenvolvimento inicial do ensanche de Barcelona, (1859), as 

três fases ocorreram em simultâneo19  o que não se verifica nos casos analisados em 

Lisboa. 

 

De facto, hoje na malha urbana consolidada da capital catalã, ocorrem profundas 

alterações na rede de transportes públicos que fazem parte de um projecto bem mais 

complexo, defendido pela Agència d’Ecologia Urbana (consultora do Ajuntamento de 

Barcelona): com ele pretende-se reordenar a relação entre o espaço público e a mobilidade 

a partir de um conceito-chave, o modelo “supermanzana”. Como vimos, parte-se do 

princípio de que com actuações mínimas se pode valorizar a mobilidade e se promove o 

aumento do espaço público pedonal na cidade. Trata-se de adoptar um modelo que pode 

oferecer uma melhor flexibilidade do espaço público urbano, adequando-o a usos presentes 

e futuros, entre os quais os da mobilidade. 

 

A primeira parte da dissertação, referente à cidade Barcelona permitiu-nos verificar e testar 

uma metodologia de análise que na segunda parte será aplicada em dois casos de estudo 

na cidade de Lisboa que apresentam uma organização da malha urbana com um traçado 

                                                        
19

 Para além desta referência ser relevante para o nosso estudo da história urbana da cidade , trata-se 
de um dado importante na abordagem dos dois casos de estudo portugueses com diferentes 
desenvolvimentos urbanos. 
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semelhante à da cidade catalã, mas com desenvolvimentos urbanos diferentes, a saber: as 

Avenidas Novas e o Parque das Nações.  

 

Ao considerar a metodologia de avaliação para tecidos existentes proposta pela Agència 

d’Ecologia Urbana: Certificación del Urbanismo Ecológico (Certificación del Urbanismo 

Ecológico, 2012), testámos cinco dos seus indicadores referentes estritamente ao espaço 

público e à mobilidade. Assim, pretendeu-se verificar a funcionalidade dos parâmetros de 

cálculo naquelas malhas da capital portuguesa para detectar possíveis alterações a 

oferecer para uma maior mobilidade no espaço público. 

 

Verificámos que nos âmbitos do espaço público e da mobilidade, a unidade territorial 

mínima referente às Avenidas Novas soma 25,46 pontos, enquanto que a zona ribeirinha 

de quarteirões no Parque das Nações soma 30 pontos. A grande diferença encontra-se no 

espaço público destinado ao peão, que nas Avenidas Novas se traduz em 0,46 pontos e no 

Parque das Nações cumpre o objectivo mínimo de dimensionamento (5pontos), bem como 

nos indicadores referentes a proximidade a redes de transporte alternativo ao automóvel e 

ocupação da mobilidade motorizada.  

 

Assim, os dois casos de estudo apresentam carência nos indicadores: a zona ribeirinha do 

Parque das Nações apresenta 10 pontos, quanto à ocupação da mobilidade motorizada, 

contra as Avenidas Novas com 0 pontos, e quanto à proximidade a redes de transporte 

alternativo ao automóvel, a situação inverte-se: as Avenidas Novas apresentam 10 pontos 

enquanto na zona Oriente de Lisboa deparamo-nos com o Parque das nações com 0 

pontos. 

 

Em face dos nossos objectivos para esta Dissertação, podemos concluir que os dados das 

avaliações nos permitem reflexões positivas: 

 

1. Podemos concluir que a reflexão efectuada com base naqueles dados quantitativos, 

nos permite dar resposta ao primeiro objectivo (comparação dos conceitos e 

indicadores relativos à relação entre malha urbana e mobilidade) nos casos de 

Barcelona e nos de Lisboa: 

 

- A cidade de Barcelona, pela homogeneidade da sua morfologia e repetição rigorosa 

de dimensões e medidas urbanas (largura dos passeios e das vias) no Eixample 

poderia aparentemente denotar uma capacidade de adaptação restritiva de outras 

opções de desenho urbano; e no entanto observamos que se passa exactamente o 

contrário. Por ter dimensões tão fiéis ao plano inicial e que ainda hoje são desejáveis 

quando se planeia uma cidade (todos os passeios tem 5m de largura ou mais) o 

Eixample de Barcelona caracteriza-se por uma malha adaptável às operações de 

“software”, de mínima intervenção, ou modificação sistémica, que a cidade tem vindo a 

incorporar desde o séc. XIX. 

 

- O ensanche português das Avenidas Novas cuja malha teve um processo de 

parcelamento (P) simultâneo, apesar da urbanização (U) e edificação (E) se terem 
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prologando por mais de meio século, levou a características físicas da malha urbana 

bastante heterogéneas, mesmo em zonas como a Zona III que aparentemente 

apresentava uma malha homogénea. Apesar da dimensão dos passeios ser 

normalmente insuficiente e da via estar ocupada nos separadores centrais com 

estacionamento de automóveis, esta zona tem um potencial urbano forte com a 

reconversão dos seus espaços públicos, como demonstram recentes intervenções. 

Além de ser uma zona central na cidade, as Avenidas Novas adaptam-se a uma 

terciarização com um sector de serviços forte, e compatível com o residencial, sendo 

pertinente a interpretação das características físicas da malha de modo a valorizá-las 

com intervenções com maior diversidade de usos.  

 

- O caso de estudo do ensanche Parque das Nações evidencia um outro aspecto da 

adaptabilidade, pois foi admitindo variações de usos ao longo do tempo (durante e 

após a Expo98). No que respeita à malha urbana actual entendemos que a valorização 

que se deu ao espaço público pedonal permite uma flexibilidade de usos e de 

ocupação por parte da população, numa extensão sem precedentes se compararmos a 

totalidade da área urbanizada, com a malha referente à Expo ’98 (só o recinto da 

Exposição Mundial - PP2) e se compararmos o uso mais “simples” e monofuncional de 

estacionamento durante a EXPO98 com os usos actuais. 

 

2. Assim, tendo em conta o objectivo metodológico definido (aplicação do procedimento 

defendido pela Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona aos casos estudados em 

Lisboa) concluímos pela sua adequação consegue transmitir, numa primeira 

aproximação, uma boa noção das características da malha urbana e do espaço público 

de um lugar, bem como, permite analisar a distribuição da mobilidade referente ao 

transporte público na área de estudo escolhida.  

Nestes dois exemplos de ensanche, totalmente distintos do ponto de vista histórico e 

urbano, anotamos:  

 

- No primeiro caso de estudo, nas Avenidas Novas, uma ocupação viária excessiva 

cujos espaços públicos pedonais e sobretudo de estada são irrelevantes face à 

extensão do território apesar de se caracterizar por ser uma zona central da cidade, 

com comércio de proximidade e serviços bem situada face a interfaces de transporte e 

serviços alternativos ao automóvel (3 redes – metro, comboio e autocarros).  

 

- No segundo caso analisado, apesar da zona ribeirinha habitacional no Parque das 

Nações ser propícia ao usufruto do espaço público, encontra-se mal comunicada face 

às interfaces de transporte alternativos ao automóvel, basicamente dependente de um 

único ponto de acesso às redes (a Gare do Oriente). 

 

3. O objectivo adicional, respeitante ao papel da malha e da organização da mobilidade 

na flexibilidade e adaptabilidade, com o objectivo da compatibilidade das mobilidades 

pedonal e viária, concluímos que a malha urbana quanto mais organizada é, nas suas 

características físicas, mais capacidade tem de se “moldar” a excepções que se 

necessitem criar (fechar uma rua ao trânsito, aumentar o passeio num dos lados).  
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Neste aspecto, a mobilidade e circulação pedonal (os grandes elementos físicos que 

definem a forma e a dinâmica da malha) influem se forem passíveis de reorganização de 

modo a dar mais qualidade de vida a um espaço urbano. Tal significa que essa malha 

apresenta características de adaptabilidade às necessidades actuais e vindouras. 

O estudo da flexibilidade de uma malha a novos usos depende da conjugação de inúmeras 

variáveis. Contudo é possível evidenciar alguns aspectos particularmente pertinentes: o 

grau de integração do território na cidade, a proximidade a transportes alternativos ao 

automóvel e a quantidade de espaço público pedonal. Há que sublinhar que as 

deslocações são feitas com base em necessidades das populações (comércio, serviços, 

transportes e lazer). Assim sendo, para a implementação de um modelo baseado em 

“supermanzanas” torna-se de extrema importância o estudo em pormenor das actividades e 

usos da população, a par das condições de cada traçado no tecido urbano.   

Adoptar um modelo de “super-quarteirões” pode oferecer uma melhor flexibilidade 

“temporal” do espaço urbano como se evidencia nos casos estudados. Tal é pertinente, no 

objectivo de dar resposta à questão das relações operativas do Desenho Urbano, 

concluindo-se, pelos indicadores analisados (1. acessibilidade da rede viária; 2. espaço 

público destinado ao peão; 3. proporção de rua; 4. proximidade a redes de transporte 

alternativo ao automóvel e 5. ocupação da mobilidade motorizada), que o tipo de malha, e o 

tipo de mobilidade se podem igualmente compatibilizar relacionando-se através de factores 

de “software”.  

Concluímos com a resposta à questão de investigação inicial, que indagava sobre a 

capacidade de melhoria da adaptabilidade das malhas urbanas a partir do processo de 

organização em “supermanzana”. Este processo, além de racionalizar o tráfego da rede 

viária e reorganizá-lo de forma a permitir melhores percursos das redes de transporte 

público à superfície (rede de autocarros), oferece à cidade a hipótese de um espaço público 

partilhado (no interior destas “supermanzanas”) não restringido unicamente ao direito de 

passo pedonal ou viário, mas também abrir uma possibilidade para diversificadas 

actividades e novos usos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

152 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

153 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

Águas, S., Brandão, P., & Carrelo, M. (2002). O Chão da Cidade. Centro Português do 

Design. 

Aires, O. M. (2010). Sert, Le Corbusier y el Pla Macià. Heterodoxia y Contradicciones 

Formales. 

Ayala, M. C. (2002). Las orígenes del Ensanche de Barcelona Suelo, técnica e iniciativa. 

Barcelona: Edicions UPC. 

Berenguer, B. A. (2011). Estudi de dos edificis: Dispensari Central Antituberculós de 

Barcelona i Casa Bloc. 

Borja, J., & Muxí, Z. (2003). El espacio público: ciudad y ciudadanía. Barcelona: Electa. 

Brandão, P. (2008). O software, o espaço público. In C. M. Barreiro, C. M. Loures, C. M. 

Moita, & T. P.-E. Consultores, Manual de Metodologia e Boas Práticas para a 

Elaboração de um Plano de Mobilidade Sustentável (pp. 89-97). Lisboa: Tipografia 

Belgráfica. 

Brandão, P. (2011). O Sentido da Cidade: Ensaios sobre o mito da IMAGEM como 

ARQUITECTURA. Lisboa: Livros Horizonte. 

Buchanan, C., & outros. (1963). TRAFFIC IN TOWNS A study of the long term problems of 

traffic in urban areas. Londres: Waterlow & Sons Ltd. London and Dunstable. 

Busquets, J. (2004). Barcelona La construcción urbanística de una ciudad compacta. 

Barcelona: Ediciones del Serbal. 

Callado, J. C. (1991). INTERACTIVITY IN HOUSING DESIGN - AN APPROACH FOR A 

MODEL. A comparative analysis of the "Avenidas Novas", "Alvalade" an "Olivais 

Norte" districts - Lisbon. PhD Thesis: University of Newcastle upon Tyne. 

Carlos, R. A. (2013). A Ville Verte de Le Corbusier como sistema: uma perspectiva centrada 

no parque. Universidade do Minho. 

Certificación del Urbanismo Ecológico. (2012). Barcelona: Ministerio de Fomento; Agencia 

de Ecología Urbana. 

Clarke, E. (Setembro de 2006). Shared Space - the alternative approach to calming traffic. 

tec, pp. 290-292. 

Corbusier, L. (1973). In The Athens Charter (p. 101). New York: Grossman Publishers. 

Corominas, M. (2002). Los orígenes del ensanche de Barcelona: Suelo técnica e iniciativa. 

Barcelona: Edicions UPC. 

CR POLIS. Art, ciutat, societat. (Março de 2013). Espacio Público/Public Space. Obtido em 

2 de Março de 2015, de on the waterfront: http://www.ub.edu/escult/Water/ 

Creuxell, S. P., & Parés, S. V. (1977). El Modelo Teorico del Plan Cerda. 2c de la 

construccion de la ciudad, 46-51. 

d'Urbanisme, L. (1992). Treballs sobre Cerdà i el seu Eixample a Barcelona. Barcelona: 

Ajuntament de Barcelona. 

Escolano, V., Bothmer, v. H., Soares, L., Rosa, L., & Toussaint, M. (1998). LISBOA EXPO' 

98. Lisboa: blau. 



 

 
 

154 

 

Ferreira, H. A. (2004). As Avenidas Novas. Lisboa: FAUTL. 

Ferreira, V. M., Indovina, F., & outros. (1999). A Cidade da EXPO’98 – Uma Reconversão 

na Frente Ribeirinha de Lisboa? Lisboa: Editorial Bizâncio. 

Ficher, S., Leitão, F., Batista, G. N., & França, D. A. (2005). The Residential Building in the 

Superquadra. In F. el-Dahdah, Lucio Costa Brasilia's Superquadra (pp. 49-67). 

New York: Harvard Design Shool PRESTEL. 

Flós, A., A. Gasóliba, C., & Serra, N. (1978). La Insdustria a Catalunya. Barcelona: CAIXA 

D'ESTALVIS I MONT DE PIETAT DE BARCELONA. 

Gorovitz, M. (2005). Unidade de Vizinhança: Brasilia's "Neighborhood Unit". In F. el-

Dahdah, Lucio Costa Brasilia's Superquadra (pp. 41-47). New York: Harvard 

Design School PRESTEL. 

Governo do Distrito Federal. (1991). Relatório do Plano Piloto de Brasília. Brasília: ARPDF 

CODEPLAN. 

Governo do Distrito Federal. (1998). A Construção da Cidade. Brasília: Governo do Distrito 

Federal. 

Grupo2c. (2009). La Barcelona de Cerdà. Barcelona: FLOR DEL VIENTO EDICIONES. 

Ibérico, V. C. (2005). el g.a.t.c.p.a.c y su tiempo política, cultura y arquitectura en los años 

treinta. Barcelona: V Congreso Fundación DOCOMOMO Ibérico. 

Jiménez, W. B. (2012). Ecolución de los espacios colectivos de la ciudad De La Casa Bloc a 

L’Illa Diagonal. 

Joan Busquets; Miquel Corominas. (2009). CERDÀ I LA BARCELONA DEL FUTUR. 

REALITAT VERSUS PROJECTE. Barcelona: Centre de Cultura Contemporánia de 

Barcelona i Direcció de Comunicació de la Diputació de Barcelona. 

Krier, R. (1979). Typological and Morphological Elements of the Concept of Urban Space. In 

R. Krier, Urban Space (pp. 323-339). New York: Rizzoli. 

Lynch, K. (1965). Site Planning. Cambridge: MIT Press. 

Machado, A. (2006). Os Espaços Públicos da Exposição do Mundo Português e da Expo 

'98. Lisboa: Gabinete de Comunicação Parque EXPO. 

Magrinyà, F. (2009). Cerdà, 150 anys de modernitat. Barcelona: Actar. 

Martin, L. (1972). The grid as generator. In L. Martin, & L. March, Urban Space and 

Structures (pp. 70-81). Cambridge: Cambridge University Press. 

Perry, C. (1929). The Neighbourhood Unit. In R. LeGates, & F. Stout, Early Urban Planning 

1870-1940 (pp. 22-132). London: Routledge/Thoemmes Press. 

Pessôa, J. (2005). Protected by Law: The Superquadra's "Historic" Modernity. In F. el-

Dahdah, Lucio Costa Brasilia's Superquadra (pp. 79-89). New York: Harvard 

Design School PRESTEL. 

Porto, C. E. (2007). Transformações tipológicas das habitações das Quadras 21 e 22 de 

Chandigarh, India. O MODERNO JÁ PASSADO | O PASSADO NO MODERNO 

reciclagem, requalificação, rearquitetura, (pp. 1-22). Porto Alegre. 

Ramos, Á. M. (2011). El efecto Cerdà Ensanches mayores y menores. Barcelona: UPC. 



 
 

155 

 

Ribeiro, M. S., & Holanda, F. d. (2011). Urbanidade nas superquadras de Brasília. Cadernos 

PROARQ. 

Roca, F. (1977). El Pla Macià. Barcelona: Edicions de La Magrana. 

Rosa, L. V. (OUTONO de 1998). O PROJECTO URBANO DA PARQUE EXPO '98 O 

URBANISMO E O URBANISTA. URBANISMO, pp. 26-31. 

Rueda, S. (2012). El Libro Verde de Sostenibilidad Urbana y Local en la Era de la 

Información. Madrid: Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona. 

Rueda, S. (11 de Março de 2015). Novo modelo de mobilidade e espaço público: a 

"Supermanzana". (I. N. Leote, Entrevistador) 

Rueda, S., Cáceres, R. d., & Albert Cuchí, L. B. (2012). El Urbanismo Ecológico: su 

aplicación en el diseño de un Ecobarrio en Figueres. Breu: Agencia de Ecología 

Urbana de Barcelona. 

Sauquet, R. L. (2012). La ciutat de repòs i vacances del Gatcpac (1931-1938). Un paisatge 

pel descans. 

Serra, E., Gómez, E., & Jiménez, M. (2010). En relació al procés de formació de L'Eixample 

Cerdà de Barcelona. Barcelona: ETSAB. 

Soares, L. J. (1999). O Planeamento Urbano de Lisboa e a Expo '98. In V. M. Ferreira, F. 

Indovina, & outros, A Cidade da Expo '98 Uma Reconversão na Frente Ribeirinha 

de Lisboa? (pp. 159-162). Lisboa: Editorial Bizâncio. 

Solà-Morales, M. d. (1997). Las formas de crecimiento urbano. Barcelona: Edicions UPC. 

Solà-Morales, M. d. (2010). Cerdà / Ensache. Barcelona: Edicions UPC. 

Tarragó, S. (1972). EL PLA MACIÀ O LA NOVA BARCELONA (1931-1938). 

Troufa Real, J. T. (Nov. de 1995). Plano de Pormenor PP3 (Zona de Intervenção da Expo 

'98). Architécti, pp. 74-112. 

Vaz, J. A. (1999). O Plano de Urbanização da Zona envolvente da Expo '98. In V. M. 

Indovina, & outros, A Cidade da Expo '98 Uma Reconversão na Frente Ribeirinha 

de Lisboa? (pp. 163-172). Lisboa: Editorial Bizâncio. 

Yeang, L. D. (2000). The Urban Design Compendium . English Parterships; THE HOUSING 

CORPORATION. 

Zapatel, J. A. (2005). Regarding the Superquadra: An Interview with Lucio Costa. In F. el-

Dahdah, Lucio Costa Brasilia's Superquadra (pp. 19-23). New York: Harvard 

Design School PRESTEL. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

156 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por vontade da autora esta dissertação não segue o Novo Acordo Ortográfico. 



 
 

157 

 

 


