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Segundo do IBGE, 86% da população brasileira é urbana.

Até 2030, a estimativa é que 91,1% dos brasileiros viverão em cidades.



O que é planejar uma cidade?



“Diferentemente para geração anteriores, o início e talvez a mais importante
parte do processo projetual é um extensivo mapeamento de todas as forças
externas que possam possivelmente exercer um papel na gênese do projeto”

Bart Lootsma



ETAPAS DO PLANEJAMENTO URBANO:

1. Diagnóstico – leituras, investigações

2. Concepção – estudos, propostas

3. Plano / Projeto – documentos, mapas, produtos finais

4. Implementação – execução / gestão



O urbanismo como alavanca para o desenvolvimento econômico.



Volta Redonda



Revisão do Plano Diretor

Operação Urbana Vila Santa Cecília



A revisão do Plano Diretor Participativo de Volta Redonda, propõe a adoção da 

estratégia DOTS - Desenvolvimento Orientado ao Transporte Sustentável.

Basicamente, é incentivado o adensamento da cidade ao longo dos 

principais eixos de transporte, o uso misto do solo urbano, a qualificação 

dos espaços públicos, de forma a oferecer toda gama de atividades e 

serviços a uma distância caminhável de uma estação de transporte público 

de boa qualidade.







A estratégia DOTS, aborda o planejamento em duas escalas:   

- a escala da cidade ou da região;

- a escala do projeto urbano



Ações para o entorno de eixos e estações de transporte coletivo e sua relação com os elementos DOTS





OBJETIVOS:
- reduzir deslocamentos;

- conter o espraiamento urbano;

- diminuir a dependência do automóvel particular;

- reduzir a emissão de gases de efeito estufa;

- ampliar o acesso à cidade – emprego, moradia, serviços públicos, transporte e lazer;

- valorizar o espaço público;

- otimizar os investimentos públicos em infraestrutura;

- fomentar um estilo de vida mais saudável;

- reduzir gastos com saúde;

- melhorar a qualidade de vida;

- tornar o desenvolvimento urbano sustentável;
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Desenvolvimento Sustentável:

“O desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes, sem comprometer a
capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades.”

Relatório Brundtland (ONU, 1987)











Oficina de Revisão do Plano Diretor
Capacitação nos bairros

Estatísticas

NOTAS:
Mobilidade Urbana: Mobilidade ativa, qualidade de ruas e calçadas, qualidade do transporte público, trânsito, acessibilidade universal e segurança do ciclista 
e do pedestre. Preservação ambiental: quantidade de áreas verdes e proteção das margens dos rios. Propriedades sem função social:  obras abandonadas e 
inacabadas.

Principais pontos NEGATIVOS de Volta Redonda



O que gostaríamos de ter em Volta Redonda no futuro?

Oficina de Revisão do Plano Diretor
Capacitação nos bairros

Estatísticas
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William Whyte – The Social Life of Small Public Places (1980)

Elementos para semear um local com atividades e vida urbana:

• A rua;

• Lugares para sentar;

• Sol;

• Água;

• Árvores;

• Comida;

• Triangulação;





Rio de Janeiro, RJ
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