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exemplo de sistema de jardim 
de chuva simples

esquema de sistema de jardim 
de chuva estruturado

calçada
rua

/o que são:
canteiros construídos em nível mais baixo que o da calçada, 
permitindo a entrada e acúmulo de água.
o jardim de chuva estruturado é uma solução interessante para 
calçadas estreitas por seu tamanho compacto - dessa forma, 
não toma muito espaço da circulação.
/benefícios:
a água que se acumula no jardim é gradualmente infiltrada no 
solo, colaborando para o alívio do sistema de drenagem urbana 
convencional.
também é eficiente em remover poluentes das águas pluviais, 
devolvendo uma água mais limpa para o lençol freático.
o volume de água excedente passa pelo jardim e escoa de volta 
ao sistema de drenagem local.
/dica:
utilizar plantas resilientes e nativas, que suportem tanto os 
períodos de seca quanto os períodos chuvosos.

jardins de chuvaB

no projeto buscamos trazer situações de conforto e repouso de 
ambientes internos para o espaço externo.
criamos, então, pequenos espaços de descanso e convivência 
na própria calçada, medida de grande impacto na criação de 
cidades caminháveis, uma vez que encurtamos as distâncias 
entre os deslocamentos. 
quanto mais caminhável uma cidade, melhor é a sua qualidade 
de vida.

mobiliário urbano
C

uma cidade ideal é gentil e inclusiva com todos. por isso, o 
projeto procurou explorar diferentes texturas, materiais e 
dinâmicas no percurso, tornando-o mais interessante - 
incluindo para quem possui limitações físicas. 
utilizamo-nos de sinalização tátil e piso nivelado que fazem o 
trajeto da calçada agradável e adequado para todo o tipo de 
deslocamento.
a sinalização visual ajuda as pessoas a se orientarem no local, 
facilitando o reconhecimento do entorno.

acessibilidade e sinalizaçãoF

/conceito:
a arquibancada é um mobiliário que permite sentar em alturas 
com pontos de vista diferentes.
a ideia da estrutura é promover um ponto de encontro e debate, 
atuando também como referência visual para quem passa.
toda a estrutura foi feita a partir de vigas de pinus autoclavado. 
o pinus é uma madeira proveniente de reflorestamento que 
passa por tratamento (autoclavagem) que lhe garante maior 
durabilidade e resistência à deterioração, tornando-se 
apropriada para uso externo. 

arquibancadaD

triturado 
de poda 
descartado

/vantagens:
as árvores tornam o percurso mais agradável e funcionam 
como barreiras físicas para o vento, chuva e luz. também 
elevam a permeabilidade do solo e ajudam no controle da 
temperatura e umidade do ar.
para os nossos jardins utilizamos de um triturado de poda 
(proveniente das próprias podas das árvores realizadas pela 
cidade) que faz o papel de serrapilheira, uma camada orgânica 
que serve como adubo para as plantas e como cobertura que 
mantém a umidade da terra.

arborizaçãoE

a iluminação mais eficiente e confortável para quem circula é 
instalada na escala dos pedestres e ciclistas, mais baixa. 
ao garantir uma iluminação adequada dos espaços públicos, 
promovemos também melhores condições para a sua ocupação 
e mais segurança para as pessoas.
no projeto, demos preferência aos balizadores em três alturas: 
60cm, 120cm e 180cm.

iluminaçãoA

/o que é:
piso 100% permeável; evita a formação de poças d’água e 
permite o escoamento gradual da água pluvial para o lençol 
freático. atua também como espécie de filtro físico, impedindo 
que partículas maiores infiltrem no solo. 
juntamente com a solução dos jardins de chuva, o projeto 
procurou devolver à calçada a sua permeabilidade, 
algo que atualmente está comprometido pelo 
asfaltamento e concreto utilizados nas 
grandes cidades. 

piso drenanteH

muros cegos (isto é, arquiteturas que possuem pouca ou 
nenhuma permeabilidade visual entre a edificação e a rua) 
geram espaços urbanos monótonos e mais inseguros. 
existem diversas maneiras de se ativar um muro, dentre elas as 
intervenções artísticas. a arte urbana gera dinâmicas mais 
interessantes com a paisagem e atua como ponto focal para o 
pedestre.

arte urbanaG

/soluções urbanas

calçada de todas as cores

/conceitos:

A palavra pode ser traduzida para o português 
como “fazer lugares”. A ideia por trás desse 
conceito é transformar os espaços públicos 
genéricos em lugares, isto é, espaços que 
estimulem interações entre as pessoas e com a 
própria cidade, promovendo comunidades 
mais felizes e saudáveis.

O placemaking baseia-se na participação 
comunitária, em que as pessoas contribuem e 
envolvem-se na construção do espaço coletivo 
(o comum urbano).

Ao se criar uma visão comum de lugar, é 
possível implementar medidas simples e 
rápidas que tragam melhorias imediatas para o 
espaço e para quem o frequenta. Desse modo, 
intervenções temporárias que promovam o uso 
do lugar são ferramentas interessantes para 
que a sua ocupação seja consolidada. A 
apropriação de um local pelas pessoas é 
fundamental para que esse seja bem sucedido.

place-making
É um tipo de urbanismo que valoriza a curta 
distância entre moradia, trabalho, educação, 
saúde e lazer. É caracterizado pela alta 
densidade e mix de diversos tipos de imóveis 
ligados por áreas de lazer e conectadas com 
múltiplos sistemas de transporte coletivo e 
não motorizado. 

É um conceito criado para avaliar a qualidade 
do espaço urbano através do ponto de vista do 
pedestre, levando em consideração pontos 
como a conectividade dos espaços e o 
conforto.

Nesse sentido, são importantes fatores como 
qualidade da calçada (levando em conta 
aspectos de segurança, iluminação, 
pavimentação adequada, etc.), presença de 
estímulos visuais (como fachadas ativas, 
sinalização, cores, etc.) e proximidade a 
serviços e acessos.

urbanismo caminhável
Em seu livro Cidade para Pessoas, o arquiteto 
dinamarquês Jan Gehl discorre acerca de um 
planejamento urbano pensado para a escala 
humana. Tal estratégia, Gehl defende ser 
eficiente para se criar qualidade de vida nas 
grandes cidades.

Esse amplo conceito abraça diversas práticas 
que tornam a vida urbana mais saudável, 
colocando as pessoas como reais 
protagonistas na conformação de espaços 
públicos mais vivos, democráticos e 
acolhedores.

Isso implica em um projeto para a cidade, que 
incorpore pontos como processos de 
participação social acessíveis a todos; a 
priorização do pedestre e ciclista frente ao 
automóvel; o consequente encurtamento das 
distâncias de deslocamentos entre pontos de 
interesse; boas condições de calçadas e 
espaços de convivência; dentre outros.

cidade para pessoas
São elementos urbanos destinados a equipar a 
cidade. Esses objetos de diversas escalas 
contribuem para a funcionalidade dos 
espaços públicos e também à segurança, 
orientação e conforto dos seus usuários. 
Podemos citar como exemplos os abrigos de 
ônibus, esculturas, bancos, mesas, lixeiras, 
postes de luz, dentre outros. 

Para além da funcionalidade, o mobiliário 
urbano engloba aspectos de design e estética 
no sentido de tornar os espaços públicos - 
bem como a paisagem urbana - mais 
agradáveis, promovendo, dessa maneira, a sua 
ocupação.

mobiliário urbano
Um espaço bem sucedido é aquele em que 
pessoas de diferentes contextos convivem e 
realizam atividades diversas em diferentes 
horas do dia.

Ter algo para fazer dá motivo para que as 
pessoas permaneçam naquele lugar e dê a 
elas motivos para voltar, tornando o local 
atrativo. 

Existem diversas maneiras de se ativar um 
espaço público estimulando o seu uso 
espontâneo. Atividades como arte urbana, 
apresentações musicais, performances de 
dança, poesia, oficinas manuais e cinema ao 
ar livre são exemplos de formas de 
apropriação do espaço que podem criar 
vínculos afetivos e de interação das pessoas 
com a própria cidade.

ativação do espaço
Configura-se em uma estratégia de 
planejamento urbano com foco nas redes 
regionais de espaços livres. Voltada para as 
condições ambientais e sociais das cidades 
numa escala local, busca o equilíbrio entre o 
meio natural e o meio antrópico. Para isso, 
adotam-se medidas e práticas de conservação 
que promovam um desenvolvimento urbano 
mais sustentável e resiliente.

Dessa maneira, abraça não somente o “verde” 
das cidades como malha de sistemas 
interconectados, mas também as estruturas 
próprias da vida urbana: ruas, calçadas e 
sistemas de drenagem.
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São Paulo possui um problema estrutural em relação à 
qualidade de suas calçadas. Caminhar pelas ruas da 
cidade é uma aventura entre buracos, poças, desníveis, 
mesas e cadeiras de bares, postes e etc. A dificuldade 
que os pedestres encontram para se locomover inibe 
esse tipo de deslocamento. 
Quase sempre em uma posição irrelevante ou 
secundária nos projetos de arquitetura e paisagismo, os 
passeios não são planejados com o cuidado que 
merecem. Assim, as normas e padrões estabelecidos 
raramente são cumpridos na prática. Isso tudo, aliado à 
falta de manutenção resulta no cenário encontrado 
atualmente. 
A Calçada de Todas as Cores tem o pedestre como 
protagonista do projeto e a escala do corpo humano 
como parâmetro essencial de desenho. O projeto 
desenvolvido para a calçada de uma reconhecida 
exposição de arquitetura no Brasil, tem como objetivo 
ser um catalisador de conceitos que consideramos 
adequados para calçadas. 
Tornar as calçadas inclusivas para propiciar autonomia 
e receptividade para todas as pessoas, ampliar as 
superfícies permeáveis e a drenagem natural de águas 
pluviais, proporcionar espaços públicos de estar e 
convivência e compor um passeio agradável são 
conceitos que implementamos na CASACOR como uma 
forma de mostrar o que desejamos para todas as 
calçadas da cidade.

A CASACOR é uma mostra anual de arquitetura, design de interiores e paisagismo que 
expõe ambientes projetados por diferentes autores. Cada ambiente traz conceitos, 
soluções e inovações que, na maioria dos casos, têm o mercado de luxo como alvo 
principal. Além da grande repercussão direta entre os mais de 100 mil visitantes que 
estiveram na CASACOR São Paulo 2018, portais e revistas ampliam a reverberação e o 
impacto dos projetos presentes nessa exposição. 
A Calçada de Todas as Cores era a porta de entrada para quem passeou pela mostra. Em 
complemento aos demais 81 projetos de espaços privados, a calçada era o único ambiente 
público e aberto. 
A possibilidade de apresentar um ambiente focado no problema crítico da cidade de São 
Paulo em um meio com grande repercussão, aumentou a potencialidade desse projeto e dos 
conceitos que ele apresentava; assim como sua influência nos projetos de calçadas 
posteriores.

Zanone Fraissat/Folhapress

/contexto geral

/casacor

/situação anterior
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Endereço: Avenida Lineu de Paula Machado, 875 - São Paulo - Brasil
Assim como a maioria das calçadas da cidade, o entorno do Jockey Club de São Paulo possui 
graves problemas para os pedestres. A grande extensão dessa entidade impõe um muro cego 
linear de aproximadamente 1,5 km. O piso, que necessita de manutenção, é bastante irregular 
e está danificado pelas raízes de árvores em diversos trechos, já que os canteiros verdes são 
raros ou inadequados. Ou seja, tudo isso implica em uma longa caminhada e em um percurso 
monótono e, consequentemente, mais inseguro para as pessoas que precisam se deslocar a 
pé nessa região. Ainda, o local apresenta outras questões técnicas inconvenientes. A 
captação de água pluvial é realizada apenas pelo sistema de drenagem convencional 
(coletada nas bocas-de-lobo), o que agrava problemas de alagamentos. A iluminação do local 
também é problemática, já que é feita por postes com altura elevada, o que não privilegia o 
percurso do pedestre.

/ativação: talks

Como uma forma de ativar o espaço para 
um público mais abrangente do que 
apenas os visitantes da CASACOR, os 
escritórios autores do projeto 
proporcionaram 12 talks no espaço da 
Calçada de Todas as Cores. Esses debates, 
que eram conduzidas por profissionais 
reconhecidos, estavam organizadas em 
quatro categorias: Mobilidade Ativa, 
Design e Comportamento, Práticas 
Sustentáveis, e Cidade e Identidade. Esta 
foi a forma encontrada para democratizar 
o espaço e enriquecer discussões 
levantadas pelo próprio ambiente.

A Calçada de Todas as Cores foi premiada com 
o 2º lugar em Sustentabilidade no Prêmio Casa , 
uma iniciativa do jornal O Estado de São Paulo 
que tem como objetivo premiar os melhores 
ambientes da CASACOR todos os anos. Esta 
premiação foi resultado dos conceitos que o 
projeto apresentava e do destino dado aos 
materiais após a finalização da mostra. 100% do 
material utilizado no projeto foi reutilizado e 
até mesmo as mudas do paisagismo foram 
replantadas em outros lugares da cidade. Uma 
gentileza que foi proporcionada para a cidade.

/premiação
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Acreditamos que a calçada é o espaço mais 
democrático de nossas casas. É nela em que acontece o 
exercício pleno de cidadania e de tolerância ao 
próximo: onde nos relacionamos com pessoas de 
diferentes contextos, gêneros, idades, raças, etc.; um 
espaço de todos e para todos.
Para uma cidade como São Paulo que possui um 
problema crônico com as suas calçadas, repensamos 
esse elemento através de exemplos positivos de 
soluções urbanas e conceitos como drenagem, 
arborização, acessibilidade e caminhabilidade.
Imaginamos um lugar de permanência e ocupação, um 
espaço vivo, questionador e educativo, que promoverá o 
debate e trocas com ativações, encontros e oficinas.
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