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CASACOR 2018

A 32a edição do evento acontece entre os dias 
22/05 e 29/07, sob a temática Casa Viva. Segundo 
os organizadores, a ideia é retomar a noção de casa 
como refúgio físico, mental e espiritual, trazendo 
valores como a convivência e o afeto, o encontro 
entre as pessoas e a relação com a natureza.

Nós do Zoom Urbanismo, Arquitetura e Design 
junto com a LAO Design e Engenharia Sustentáveis 
e parceiros fomos responsáveis pelo projeto da 
calçada do evento desse ano.

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.

Nesse sentido, criamos o guia de boas práticas para 
calçadas, com conceitos e medidas que podem ser 
replicadas pela cidade.
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01
cidade 
para pessoas

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.

02
place-
making

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.

conceitos



03
urbanismo 
caminhável

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.

04
mobiliário 
urbano

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.

conceitos



05
ativação do 
espaço

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.

06
infraestrutura 
verde

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.

conceitos



a calçada

a calçada
diagnóstico 
do antes

quase 1,5 km linear 
de muro cego

calçada com 
pavimentação   
irregular, também 
danificada pelas 
raízes das árvores

canteiros 
inexistentes ou 
inadequados

captação de água 
pluvial feita apenas 
pelo sistema 
de drenagem 
convencional 
(coletada nas bocas-
de-lobo)

iluminação por 
postes em altura 
elevada, que não 
privilegia o percurso 
do pedestre 

problemas 
levantados:

situação 
típica ao 
longo do 
perímetro 
do Jockey
(fotos: zoom e 

google maps)



a calçada de 
todas as cores

a calçada

arquibancada

sinalização

piso e 
sinalização 
táteis

jardim de chuva

jardim de chuva

serrapilheira

arte urbana

arte urbana

mobiliáio 
urbano

mobiliáio 
urbano

iluminação 
baixa

piso drenante

a calçada



soluções 
urbanas

a calçada

arborização

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.

Você sabia?
Existe um manual 
com diretrizes para 
arborização urbana 
em sp, disponível para 
download no site da 
prefeitura.

acessibilidade e 
sinalização

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.



a calçada

arquibancada

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, uma 
madeira proveniente 
de reflorestamento que 
passa por um tratamento 
que lhe garante 
maior durabilidade 
e resistência à 
deterioração.

arte urbana

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.



iluminação

Dicas:
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.

jardim de chuva

O que são:
Canteiros construídos 
em nível mais baixo que 
o da calçada, permitindo 
a entrada e acúmulo de 
água.
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.
Nosso jardim conta com espécies nativas da 
Mata Atlântica, vindas direto de uma reserva 
ambiental do Vale do Ribeira. As mudas são 
georreferenciadas, isto é, é possível obter 
informações precisas de sua origem através 
do código de rastreamento.

esquema de 

jardim de chuva 

simples

esquema de jardim 

de chuva estruturado 

- ideal para calçadas 

estreitas por sua 

dimensão menor

rua

calçada



mobiliário
urbano

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. 
A disponibilidade de 
mobiliário urbano 
confortável também 
contribui para a 
permanência das 
pessoas no espaço e à 
apropriação mais efetiva 
do mesmo.

parte do mobiliário foi 

produzido com madeira 

proveniente dos galhos 

descartados de manejos 

florestais de espécies nativas e 

concreto de alto desempenho

piso drenante

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. 



serrapilheira

O que é:
Para os nossos 
jardins utilizamos 
de um triturado de 
poda (proveniente 
das próprias podas 
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.

triturado de poda descartado triturado de poda 
integrado aos jardins
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quem somos

quem somos

zoom urbanismo, arquitetura e 
design Guilherme Ortenblad, Rosa Clara Alves, 
Bruno Spinardi, Kathleen Chiang, Karin Kussaba, Pedro 
Borba e Ticiane Alencar

O Zoom é uma empresa comprometida em sonhar, 
desenhar, planejar, prototipar e implementar soluções 
espaciais que melhorem as relações entre pessoas 
diversas. Como nosso nome diz, atuamos em várias 
escalas de projeto tendo sempre como prioridade a 
escala humana.

O Zoom acredita no potencial de transformar espaços 
em lugares para as pessoas. Atuamos em projetos 
e obras diversas, nas esferas públicas e privadas. 
Em 2013, participamos da iniciativa piloto para 
implementação dos parklets no Brasil e hoje já somos 
responsáveis por mais de 50 parklets instalados em 
São Paulo.

www.zoom.arq.br
equipe@zoom.arq.br
tel: (11) 3263.0267

projeto e 
execução

lao design e engenharia 
sustentáveis  Lao Napolitano, Luana Lima, 
Marcel Cavazzini e Fabiola Hidaka

A LAO Design & Engenharia Sustentáveis é uma 
empresa que desenvolve projetos, produtos e 
serviços na área de Infraestrutura Urbana, com 
foco em lazer, qualidade de vida e recreação para 
áreas externas e internas.
Atuamos em parceria com ONGs locais, 
estimulando a comunidade a pensar e atuar na 
realidade local, produzindo e sistematizando 
conhecimentos sobre as condições ambientais 
(culturais, sociais, econômicas, físicas, políticas), 
fortalecendo os vínculos afetivos dos indivíduos 
da comunidade com seus espaços cotidianos, 
mobilizando a população local com as atividades 
voltadas à melhoria das condições de vida e 
aprimorando a capacidade das organizações 
locais para oferecer respostas aos problemas sócio 
ambientais detectados.

www.laoengenharia.com.br 
atendimento@laoengenharia.com.br
tel: (11) 4617.3975



quem somos

quem somos
parceiros

Sittamaria
www.sittamaria.com.br
tel: (11) 3619.9100

Pisos drenantes
Os pisos drenantes Sittamaria priorizam aspectos sustentáveis, 
já que permitem a pavimentação de superfícies e mantêm os 
índices de permeabilidade do solo, ou seja, são uma solução 
para um dos principais desafios das grandes cidades em todo 
o mundo: a impermeabilização do solo. Com isso, permite-se 
a busca por cidades sustentáveis que priorizam a melhoria da 
qualidade de vida de sua população.

Nik Sabey e Vera Pezzini  
(Novas Árvores Por Aí)
www.novasarvoresporai.com.br
tel: (11) 3619.9100

Projeto e execução dos jardins de chuva
O Novas Árvores Por Aí nasceu para resgatar o verde das 
matas, há muito trocado pela paisagem cinzenta das grandes 
cidades. Promove desde o plantio de árvores em calçadas ao 
cultivo de pequenos bosques urbanos, buscando o resgate da 
biodiversidade. Com o foco em árvores nativas das regiões de 
plantio, a iniciativa também visa educar a população sobre o 
ecossistema local e promover a consciência ambiental.

Legado das Águas
www.legadodasaguas.com.br
tel: (11) 3619.9100

Plantas e árvores nativas da Mata Atlântica

O Legado das Águas, maior reserva privada de Mata Atlântica 
do Brasil, possui um viveiro que comercializa plantas nativas 
para paisagismo e reflorestamento, com o objetivo de levar 
a Mata Atlântica de volta para os centros urbanos. Fornece 
projetos completos para empreendimentos com espécies raras 
como palmito jussara, uvaia e cambuci. A iniciativa, pioneira no 
Brasil, tem levado para as cidades uma inovação no conceito de 
paisagismo e a valorização dos projetos desenvolvidos.

Femarte
www.femarte.com.br
tel: (11) 4016.5410

Iluminação
Empresa que busca criar e produzir produtos de iluminação 
promovendo o bem estar com qualidade e design respeitando o 
meio ambiente e a sociedade.

Alpina Eucaliptos
www.alpinaeucaliptos.com.br
tel: (12) 3923.5201 

Pinus autoclavado
Empresa com compromisso de fornecer madeira tratada a 
clientes que exigem qualidade e valorizam o respeito ao meio 
ambiente. Alia conhecimento técnico, maquinários modernos 
e um rigoroso controle de qualidade, para levar ao mercado 
produtos padronizados, com a mais alta confiabilidade.

Madereira Santa Filomena
www.madsf.com.br 
tel: (11) 4714.0695

Carpintaria



Madeireira com Certificado de Manejo e Controle Ambiental. 
A madeira manejada é extraída da floresta através de um 
planejamento cuidadoso e com uso de técnicas de exploração de 
baixo impacto. 

Stone Pré fabricados Arquitetônicos
www.stone.ind.br
tel: (15) 3249.9940

Mobiliário assinado por LAO e Plantar Ideias
A Stone Pré-Fabricados Arquitetônicos é especializada em 
fachadas, pisos, mobiliários e produtos especiais, que podem 
ser aplicados tanto nos projetos mais simples quanto nos mais 
complexos, com grandes variações de texturas de superfícies, 
cores e dimensões.

IIBA
www.iiba.com.br
tel: (68) 3229.6434

Madeira de descarte de manejos florestais
Por meio de uma cadeia produtiva que obedece às mais rigorosas 
normas de manejo florestal, cria e fabrica produtos baseados 
na otimização do uso dos recursos naturais já explorados. Isso 
envolve tanto o desenvolvimento de peças como a adaptação de 
processos produtivos para aproveitar os materiais que sobram 
no manejo florestal (galhos e costaneiras) e nas serrarias.

Sara Rosenberg
www.sararosenberg.com.br
tel: (11) 99477.8343

Escultura lúdica
As esculturas lúdicas criadas por Sara Rosenberg sugerem 

o acolhimento, o toque, o abraço. Formas orgânicas vegetais 
e zoomórficas que interagem no universo tanto físico como 
imaginativo, tornando crianças e adultos parceiros de suas 
obras.

Anne Galante
www.senoritagalante.com
tel: (11) 3596.9784

Intervenção artística (graficrochet) 
Artista, estilista e artesã, Anne acredita que as técnicas de 
graficrochet e o tricô gigante são formas infinitas de expressão 
na “maravilhosa galeria democrática a céu aberto que é São 
Paulo”.

Clarice Borian
www.clariceborian.com
tel: (11) 99136.6976

Intervenção artística com folhas bordadas
Artista, que estudou Antropologia e administração de empresa, 
sempre orbitou pelo universo das poéticas têxteis. Tem na 
natureza sua referência primordial. Adora o universo de cores 
dissonantes advindas da cultura urbana de matriz pop-tropical.
Tatua dizeres nos objetos criando pontes de reflexão e alegria. 
Borda folhas secas como forma de ampliar seu olhar sobre a 
natureza e a simplicidade do que lhe é essencial. 

Arco Sinalização
www.arcomodular.com.br
tel: (11) 3854.5217

Sinalização com acessibilidade
Empresa que dispõe da mais ampla linha de produtos para 



Sinalização Universal, com pioneirismo e especial atenção às 
normas brasileiras. Nossos produtos são testados e homologados 
pelo Instituto Brasil Acessível e recebem o selo “Produto 
Inclusivo”.

Kalil Ferre
www.kalilferrepaisagismo.com.br
tel: (11) 99123.7777

Fornecimento de plantas para os jardins
Buscando preservar o bioma natural, damos uso às espécies 
existentes que seriam descartadas, colocando as mesmas em 
áreas degradadas ou recuperando-as em nosso viveiro.
Somos referência na área por garantir a sustentabilidade e o 
cuidado do meio ambiente, harmonizando a relação entre a 
natureza e o homem.

Tintas Coral
www.coral.com.br
tel: 08000 11 77 11

Tinta para pintura do muro
Levar cor para a vida das pessoas. Essa é a missão da Coral, 
marca que atua no mercado brasileiro de tintas há mais de cinco 
décadas. Desde que foi fundada, em 1954, a Coral desenvolve 
produtos e serviços de alta qualidade, além de tecnologias 
que auxiliam consumidores e pintores a transformar casas, 
escritórios, prédios históricos e todo tipo de construção com 
uma simples pintura.



referências
material de apoio 
(para baixar)

material 
bibliográfico

Manual de Arborização Urbana de São 
Paulo

Disponível no site da Prefeitura de São Paulo em:
www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/meio_ambiente/
MARBOURB.pdf

Manuais, Mapas e Relatórios do projeto 
Urbanismo Caminhável

Disponível no site do projeto Urbanismo Caminhável:
www.urbanismocaminhavel.com.br/downloads

Manual Operacional para implantar um 
parklet em São Paulo

Disponível no site da Gestão Urbana de São Paulo:
www.gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/wp-content/uploads/2014/04/
MANUAL_PARKLET_SP.pdf

Active Design Supplement: Shaping the 
Sidewalk Experience (I e II)

Disponível no site do Centre for Active Design:
www.centerforactivedesign.org/sidewalks

Cidade para Pessoas
GEHL, J. Cidade para Pessoas. Tradução . Melbourne: City of Melbourne, 1994.

Life Between Buildings
GEHL, J. Life between buildings. Washington, DC: Island Press, 2011.

Urban Street Design Guide
NACTO Urban Street Design Guide. [New York]: National Association of City 
Transportation Officials, 2012.
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