
misturar
Uma mistura diversificada de usos 
residenciais e não residenciais reduz 
o número necessário de viagens e 
garante a animação dos espaços 
públicos em todos os horários.

uu Reservarupeloumenosu
30%udauáreauresidencialu
construídauparauunidadesu
deupreçoumaisuacessível.

uu Estabelecerudensidadesumaisu
elevadasudentroudeuumuraioudeu5u
minutosudeucaminhadau(400umetros)u
dasuestaçõesudeutransporteucoletivou
rápidoueudeualtaucapacidade.

uu Planejaruauurbanizaçãoucomuparâmetrosu
residenciaisudeualtaudensidade.

uu Ofereceruumaucombinaçãoudeu
usosuhorizontaisueuverticais.

uu Estimularuumaumaioru
diversidadeuatravésudeu
umauvariaçãoudeuformasu
construídas.

 u É preciso plantar árvores e ter veredas 
cobertas para que o caminhar seja 
agradável, mesmo em dias de muito calor. 
Garantir também uma boa iluminação, 
para aumentar a segurança à noite.

uu Usarucruzamentosuelevadosuparaupedestresuparau
reduziruauvelocidadeudosuveículosumotorizados.

uu Criarupistasudeucicloviasucontínuasu
eufisicamenteusegregadasuquandouau
velocidadeudosuveículosumotorizadosu
forusuperioruau30ukm/h.

uu Projetarupeloumenosu
2umetrosudeuespaçou
livreuparaugarantiruqueu
asucalçadasusejamu
acessíveisuautodos.

uu Promoveruauexistênciaudeu
fachadasuativasueuvisualmenteu
permeáveisu–uaouinvésudeu
paredesucegasueufechadasu–u
parauaumentaruausegurança.

uu Criaruumauredeudensaudeulinhasudeutransporteu
rápidouparaugarantiruqueuaumaioriaudau
populaçãoutenhauacessouautransporteupúblicou
deualtauqualidade.

uu Precificaruouestacionamentounasuruasu
deuformauaucontrolaruaudemanda.

uu Substituiruosu
parâmetrosudeunúmerosu
deuvagasumínimounasu
edificaçõesuporunúmerou
máximo.

uu Reduziruouespaçouusadoupeloutráfegou
euestacionamentoudeuveículosu
motorizadosuaunãoumaisudouqueu12%u
douespaçoutotaludisponível.

uu Reduziruoutamanhoudasuquadrasuurbanasu(consistindou
deuumuouumaisulotes)uaunoumáximou1uhectare,usendouqueu
aumaiorudimensãounãoudeveuserusuperioruau150umetros.

uu Subdividiruasuquadrasugrandesuemuparcelasu
menores,ucriandouviasupúblicasuacessíveisu
somenteuaupedestresueuciclistas.conectar

Uma rede densa para trajetos a pé ou a 
bicicleta resulta em conexões mais curtas, 
variadas e diretas, que melhoram o acesso a 
mercadorias, serviços e transporte público.

usar transporte público
Um sistema de transporte rápido, frequente, confiável e de alta capacidade 
reduz a dependência de veículos motorizados individuais.

promover mudanças
Tarifas adequadas de estacionamento e redução da oferta geral de vagas 
acabam por incentivar o uso do transporte coletivo, a pé ou de bicicleta.

adensar
A intensificação dos usos residencial e comercial 
no entorno das estações de transporte coletivo 
rápido e de alta capacidade ajuda a garantir que 
todos os residentes e trabalhadores tenham 
acesso a um transporte de alta qualidade.

compactar A reorganização ou requalificação do tecido urbano existente 
ajuda a garantir que os residentes morem perto dos 
empregos, escolas, serviços e outros destinos, reduzindo 
assim o tempo das viagens e as emissões dos veículos.

usar bicicletas
Um bom projeto das ruas aumenta a segurança 
dos ciclistas ao reduzir a velocidade nas faixas 
de rodagem ou criar pistas separadas para as 
bicicletas. É essencial ter uma rede completa de 
ciclovias, além de elementos adequados para 
produzir sombra, superfícies lisas e estacionamento 
seguro para as bicicletas.

caminhar
Vias para pedestres desobstruídas e de 
alta qualidade aumentam a mobilidade 
básica para todos. Os equipamentos 
urbanos, os elementos do paisagismo e 
as bordas ativas dos prédios transformam 
calçadas e passagens em espaços 
públicos vibrantes.

desenvolvimento orientado ao transporte

comercial

institucional
residencial

mix de residencial com escritórios

industrial leve

residencial de custo acessível

O Desenvolvimento Orientado ao Transporte 
(TOD) estimula uma ocupação compacta e com 
uso misto do solo, com distâncias curtas para 
trajetos a pé e próxima a estações de transporte 
de alta capacidade.  O conceito TOD implica um 
cenário de rua mais vibrante, formas construídas 
que levam em consideração os pedestres, e 
características de uso do solo que tornam mais 
convenientes e seguro caminhar, usar  
a bicicleta ou o transporte público.

p r i n c í p i o s  d o

uu Manteruoutempoudasuviagensudeu
casauaosucentrosudeuempregou
emu20uminutosuouumenos,u
usandououtransporteupúblico.✔

uu Localizaruasunovasuurbanizaçõesuu
emutornoudosusistemasudeutransporteu
rápidoudeualtaucapacidade.

≤ 150um

≤ 1uha

✔✘

✘

espaço para pedestres

estação de bicicletas públicas

corredor de transporte coletivo rápido
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