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Resumo 

Trata-se da analise de uma cidade localizada na provincia de Ontario, Canadá utilizando 

as teorias estabelecidas pelo Prof. Costa Lobo em relação aos desafios da cidade 

contemporanea. Uma área estratégica do ponto de vista econômico e que agora vive uma fase de 

crescimento urbano, mas com uma população que precisa formatar suas possibilidades futuras. O 

artigo pretende divulgar o que tem ocorrido com o território canadense fora dos grandes centros 

urbanos  como Toronto e Vancourver, frente à imigração e consequentemente, à expansão 

urbana. 

 

Palavras chave: Expansão Urbana; Imigração; Desenho Urbano. 
 

Introdução 

O plano urbano tem sido um instrumento essencial no desenvolvimento de qualquer 

território e, com a expansão da população nas grandes cidades, tem servido como uma 

ferramenta de proteção ambiental das áreas verdes restantes. Porém, considerando paises que 

têm mantido uma politica de imigração constante, os planos tem sido desenvolvidos com a função 

de organização da população, tanto em áreas bem urbanizadas como em pequenas vilas 

rodeadas de áreas florestais e de uso agrícola. Este tem sido o desafio dos urbanistas no Canadá 

que, em contraste com os países do mundo antigo, o Canadá se encontra em fase de 

“pioneirismo”. Assim, alguns estudos estabelecidos pelo prof. Manuel Costa Lobo1, sobre as 

questões da cidade contemporânea tem contribuído para compreender este novo cenário. Devido 

a uma das autoras ter estudado com o Prof. Costa Lobo durante o período de 2010 a 2011, 

através de bolsa de estudo da CAPES – Conselho de Aperfeiçoamento de Ensino Superior, foram 

lembradas suas teorias sobre o espaço urbano e gestão. Esta é para Adriana Silva Barbosa, sua  

primeira experiência profissional no Canadá. O professor, durante a sua carreira como urbanista, 

enfrentou vários desafios da prática profissional e através dos seus artigos e esquemas artisticos, 
                                                

1 Professor Catedrático do Instituto Superior Técnico, na área de Urbanização, e fundador do Curso de Pós-Graduação em 
Planeamento Regional e Urbano e do centro de investigação CESUR (Centro de Sistemas Urbanos e Regionais). 
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soube explicar com autoridade como um urbanista deveria lidar com os conflitos de interesses 

entre os profissionais do poder privado, e os interesses politicos da comunidade local. Numa 

palestra dada pelo professor na EMPLASA – Empresa Paulista de Planejamento S/A, em 2008, 

ele apresentou um esquema gráfico que mostra de forma simples, a questão do conflito de 

interesses (LOBO, 2008, p. 8), colocando os diferentes interesses profissionais na mesa, para 

discutir o projeto.  

 
Figura 1: Esquema grafico Fonte: Lobo, Manuel da Costa, www.emplasa.sp.gov.br 

Durante a experiência de trabalho da Urbanista Adriana Silva Barbosa na prefeitura do 

ESSA Township, os conceitos e teorias do professor Costa Lobo vieram ajudar no entendimento 

dos conflitos de interesses e como encontrar soluções viáveis, pois “a todos os níveis, porém, há 

que contar com conflitos e diferenças de opinião e de interesses”, (LOBO, 2008, p. 10). Portanto, 

como forma de análise do espaço urbano em fase de expansão no Canadá, a cidade de Angus, 

que se encontra dentro da área do ESSA Township, Ontário foi escolhida como estudo de caso2.  

O objetivo será apresentar aos urbanistas brasileiros e comunidade acadêmica, o contexto do 

urbanismo no Canadá fora dos grandes centros urbanos como Toronto e Vancouver e como os 

urbanistas canadenses estão lidando com o cenário de expansão urbana frente à acelerada 

imigração. 

 

Crescimento Populacional, Imigração e os Planos Urbanos 

O canadense tem recebido refugiados de alguns países como a Siria. A maior parte deles 

não fala um segundo idioma e não completou o ensino médio3. Eles têm sido enviados para todas 

as províncias do Canadá, mas a maior parte vai para as províncias de Ontário e Quebéc. Grande 

parte tem se estabelecido nas grandes cidades, mas direcionam parte para as cidades menores e 

vilas4. Estas, em geral, não têm como oferecer um nível de estudos além do ensino médio, mas 

têm carência de população mais jovem que possa atender à oferta de trabalho em servicos 

                                                
 
3 Entre novembro de 2015 e julho de 2016 foram um total de 29.546 refugiados, sendo que 16.381 possui o ensino medio 

http://open.canada.ca/data/en/dataset/ca243c40-a6d3-4a46-a578-b4fad4369df0. 
4 Em 2016 tem se um total de 86.184 pessoas com visto de permanenteo residente e 116.736 com visto temporario, seja 

de trabalho ou para estudos, http://open.canada.ca/data/en/dataset/0186868b-a04d-4a0e-962e-bdfbac51bfb3. 
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básicos na comunidade5. Neste contexto, os refugiados vêm para o Canadá, não somente para 

salvar as suas vidas, mas também para atender uma necessidade de mercado. Por outro lado, 

tanto os canadenses como os imigrantes que vivem em cidades como Toronto, quando 

conseguem juntar recursos financeiros para comprar a sua casa, escolhem adquirir um imóvel nas 

cidades localizadas em torno de uma grande metrólpole. No caso de Toronto tem-se uma área 

denominada GTH – Greater Golden Horseshoe, a qual envolve 16 regiões, entre elas a região do 

County of Simcoe (área em que se localiza a cidade a ser analizada neste artigo).  

Para o Greater Golden Horseshoe 

existe um plano director de crescimento 

(The Growth Plan) criado em 2006 que 

serve como um guia para as cidades que 

se localizam nesta área, sobre, onde e 

como o crescimento urbano deve ocorrer; 

e o The Growth Plan’s vision for 2041 

que tem como objetivo principal, 

estabelecer políticas urbanas que 

busquem um desenvolvimento urbano 

compacto para evitar a diminuição 

desnecessária das areas agrícolas. Estes 

planos, junto com o Greenbelt (um 

cinturão verde de preservação 

ambiental em volta da area de Toronto), têm a função de proteger o ambiente natural sem se 

esquecer da necessidade de disponibilizar terras para o crescimento urbano (Ministry of Municipal 

Affair and Housing, 2015). 

 

Os Desafios da Cidade Contemporânea no Contexto Canadense. 

Além da ocupação do território em torno das cidades mais desenvolvidas, o Canadá tem 

se beneficiado das tecnologias e de planos urbanos adaptados às necessidades climáticas e 

ambientais, para distribuir a população em áreas bem mais distantes das áreas metropolitanas. 

Estas são áreas que antes eram consideradas inospitas, devido às condições ambientais; agora 

tornaram-se áreas possíveis de se viver. Este é o caso do território de Inuvik, que em julho de 

2013 já chegou a uma temperature de -40°C e no entanto, tem atualmente uma população por 

volta de 41.000 pessoas. O plano urbano tem sido uma ferramenta para organizar alguns serviços 

públicos, durante o inverno, como por exemplo, o “Sistema de Snow Removal and Sanding”, um 
                                                

5 Em 2015, a populacao com 65 anos de idade e maior do que o numero de criancas abaixo de 15 anos de idade. 
http://www.cbc.ca/news/business/statistics-canada-seniors-1.3248295. 

 

Figura 2: Area do Greater Horseshoe, Ontario 2 – Fonte: 
http://www.mah.gov.on.ca. 
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mapa que mostra os niveis de prioridade de remoção da neve, aplicação do sal para derreter o 

gelo e aplicação de areia para evitar a derrapagem dos carros e obter maior aderência sobre o 

asfalto6. 

Segundo o professor Costa Lobo, no espaco contemporâneo, cada vez é menor a 

diferença entre o que é cidade e o que não é…, a distância entre estes espaços tende a encurtar, 

face ao progresso dos meios de transporte e dos meios de comunicação: 

 “Podemos afirmar que hoje, praticamente, já não há campônios. A globalização 
tornou-se um facto e temos que aprender a viver com ela, adaptando novas 
políticas e aprofundando o que é afinal, a identidade dos povos…”. (LOBO, 2008).
  

O Caso de Angus, Ontario, CA. 

Angus é um centro urbano com aproximadamente 8.000 pessoas, que vivem em uma área 

construída onde três rios se encontram e onde se localiza, na sua borda, o maior centro de 

treinamento militar do Canadá (Canadian Force’s Base Borden). A cidade está dentro da área do 

Greenbelt, no qual se localiza o território do Simcoe County. Este, por sua vez, está subdividido 

em munícipios, sendo um deles denominado ESSA Township, o qual abrange as vilas de Utopia, 

Egbert, Colwell e Angus, sendo o estudo de caso deste artigo (Vital Statistics, 2016).  

 

A escolha deste lugar como área de análise se deve ao fato de, durante um ano e meio, a 

convite da coordenadora do departamento do Planning Development Colleen Healey7, para 

participar de reuniões e encontros referentes a revisão do Plano Diretor do municipio de Essa. A 

intenção do departamento era tentar mudar a imagem da vila, que atualmente, não é vista pelos 

canadense como um bom lugar para se viver, devido a alguns usos históricos, como muitos bares 

e boates. 

 Agora, com a política estabelecida pela provincia de Ontario, para o Greater Golden 

Horseshoe, “Places to Grow”, que escolheu Angus como uma das áreas para o adensamento 

urbano. Alguns projetos têm sido discutidos para serem desenvolvidos a longo prazo: a criação de 

parques públicos no meio dos novos bairros residenciais, renovações na avenida principal para 

incentivar as pessoas a andar mais e reduzir o uso automóvel (ciclovia e integracao com as trilhas 

existentes); tornar as áreas de estacionamentos dos plazas mais humanizadas, ou seja, com 

áreas seguras para o trānsito de pedestre, enfim, todas estas iniciativas tem atraido muitas 

empresas de desenvolvimento para a construção de casas na região8. 

                                                
6 http://www.inuvik.ca/en/index.asp 
7 Profissional certificada pelo Canadian Institute of Planner que vem exercendo a sua posicao como Manager Planning & 

Development. 
8 Durante minha pesquisa em Portugal, o Prof. Manuel Costa Lobo estava em fase de elaboracao de varios planos 

diretores, como Santiago do Cacem e Santa Maria da Feira. Nesta fase eu participei de muitas reunioes sobre os planos envolvidos 
e esta experiencia me ajudou a organizar as principais ideias para o plano urbano de Angus. 
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A Construções das Novas Subdivisões e a Imigração.  

Os empreendedores, que são os que compram as terras, são responsaveis por produzir as 

infraestruturas urbanas (sistema de água e esgoto, águas fluviais, iluminação, passeios e  

paisagem (landscape). Então, os donos do terreno, contratam empresas de engenharia para 

desenvolver o desenho das ruas e dos lotes, criando assim uma subdivisão ou loteamento, 

(poderia ser chamado de bairro ou condominio) e depois ele vende os lotes individuais aos 

construtores de casas, que pode ser apenas uma empresa, ou várias. Em alguns casos, o próprio 

empreendedor faz todo o processo. 

Segundo o Building Official Pedro Granes e, com base em observacões feitas em dois 

municipios, um dos problemas que têm ocorrido diante do desenvolvimento destas terras é a falta 

de integração dessas áreas com a malha urbana existente, que contém áreas de comércio, áreas 

de lazer e educação. Estes bairros não são rodeados de muros como no Brasil e estão surgindo 

de forma espraiada, muitas vezes, sem nenhuma ligação com a malha viária existente. Por 

exemplo, um casal joven com filhos, que vive com os pais ou avós (uma situacão muito comum 

com as familias de imigrantes), tem comprado casas nestas novas subdivisões (loteamentos), 

fruto do seu trabalho em Toronto. Eles continuam a trabalhar em Toronto, seus filhos passam o 

dia na escola, mas seus pais ou avós permanecem o dia inteiro no bairro. Muitos deles já não têm 

condições de dirigir automóveis, ou nunca aprenderam na sua terra natal. Alguns imigrantes como 

os indianos, mesmo com uma idade mais avançada, utilizam a bicicleta para ir ao centro 

comercial, mas muitas vezes, as condições da estrada não são seguras para o trânsito de ciclistas 

e, no inverno, isso é quase impossivel de ser feito. 

 
Mas, talvez o empreendedor não tenha esta visão da necessidade de conectar o novo 

arruamento à malha urbana existente; então cabe ao urbanista monitorar esta questão devido ao 

compromisso de garantir a qualidade de vida dos moradores, prevendo o resultado desses novos 

bairros no contexto urbano da cidade como um todo. Isto vai de encontro com o que o prof. Costa 

Lobo diz em sua publicação sobre a cidade contemporânea: 

“O interesse público deve sobrepor-se ao interesse privado, norma adoptada pelo 
direito e que justifica o controle público das iniciativas privadas de construção e 
mesmo a possibilidade de expropiação da propriedade privada, como último 
recurso”. (LOBO, 2008, p. 52).  

Para ele os urbanistas nunca devem deixar de trabalhar com horizontes que vão para 

médio, longo e muito longo prazo; assim, enquanto aos projetistas cabe a missão de execução 

imediata dos seus projetos, que muitas vezes, estão mais de acordo com os interesses dos 

construtores do que com os interesse da comunidade local. 
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Outra observação feita pelo Building Official Pedro Granes é que, esses novos bairros têm 

disponibilizado áreas para o desenvolvimento de comércio local, mas não têm atraído o interesse 

dos comerciantes da região para abrir o seu negócio nestas áreas. Portanto, estas áreas acabam 

sendo utilizadas para a construção de mais casas. Então uma solução considerada viável seria 

reservar uma área dentro do novo bairro, para o uso misto, ou seja, um zoneamento que 

permitisse abrir comércio no andar de baixo e residência na parte superior, uma solução antiga e 

comum, já feita na área central das vilas canadenses, mas parece se este o melhor caminho.  

Entretanto, isto não soluciona completamente o problema de integração urbana. O município tem 

trabalhado em outras áreas do urbanismo, para tornar a cidade mais andável e para receber 

outros novos empreendimentos. 

 

Parques Públicos para os Novos Bairros 

Um dos departamentos do municipio do ESSA denominado Parks and Recreation 

Department é responsavel por toda a parte de manutenção dos parques existentes e da instalação 

de novos. Durante o ano de 2014 uma nova área havia sido reservada, dentro de uma nova 

subdivisão (loteamento), para um novo parque denominado Golden Park; e para a elaboração 

deste projeto, foram realizadas duas oficinas com os moradores locais, para saber quais eram as 

suas necessidades. Durante as oficinas foi distribuído material de desenho e mapas, para que os 

moradores pudessem expressar suas idéias, ou através de desenhos ou escrevendo palavras 

chaves que revelassem as suas expectativas. O resultado se encontra na tabela a seguir: 

 

   Primeiro dia:      Segundo dia: 

 

• Tree that thrive in sand /Árvore que 

floresce na areia 

• WIFI, Charging Station and 

benches/Estação para carregar os 

celulares e bancos 

• Water element decorative/Água como 

elemento decorativo. 

• Tranquil feeling/Sentar-se tranquilo. 

• Open space – Trees and nature/Espaços 

abertos – Árvores e natureza. 

• Gazebo/Pontos de distribuição de 

produtos, areas cobertas. 

• Flag – Honour people serving/ Bandeira- 

Serviço de Honra  

• Area performance/Área de para 

apresentacao de bandas musicais. 

• Mosquito control and bat houses/ Controle 

de Mosquito e casas de morcegos 

• Citronella plantings – other 

plants/Plantação de citronelas - outras 

plantas. 

• Grills/picnics/Grelhas, picnics. 

• Water feature/Características de Água. 

• Define pathways to connect/ Caminhos 
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• Not teen hang-out/adolescents não podem 

aparecer. 

• No skate-board/Skates não permitidos 

• Dog park/Parque para Cachorros 

definidos. 

• Trees & Shrubs/Árvores e Arbustos 

• Limestone trails/Trilhas com pavimento de 

limestrone. 

• Gazebo/pavilhion/Gazebos-pavilhão 

• Outdoor gym/ Equipamentos de ginasticas 

a volta do parquet. 

• Eletric trees – allow – WIFI/ Árvores 

articiais com wifi. 

As infomações colhidas nestas duas oficinas foram supresas para o departamento, porque 

mostraram um perfil de pessoas que busca um lugar tranquilo para ficar, com a presenca da 

natureza, sem o barulho de criancas e com conexão WIFI. Eles queriam um lugar em que 

pudessem passear com o cachorro, em vez de um playground para crianças; queriam máquinas 

de exercícios para adultos e um circuito para pequenas caminhadas. Isto foi uma surpresa porque, 

os parques existentes são quase 100% voltados para o lazer de criancas e não de adultos. Os 

moradores também não queriam um parque que fosse coberto por piso de concreto, eles queriam 

um lugar com elementos naturais como areia, terra e pedra. Queriam que fosse colocada a 

bandeira do Canadá que representa o começo de uma nova vida, mas o orçamento considerou 

isto desnecessário. Eles pediram uma pista para caminhadas, neste caso, o percurso teria um 

piso de asfalto. 

 
Figura 3: Desenho elaborado no Scketchup para o Golden Park em Angus, Ontario. Fonte: Barbosa, Adriana, 2015.  

Após as oficinas, foi elaborado um projeto no software skechup para aprovação do 

departamento de planejamento, o que gerou várias modificações para reduzir os custos e mais 

tarde foi apresentado pelo comitê do Simcoe. Neste processo, foi interessante notar que, a 

execução do projeto não depende somente da decisão do urbanista coordenador, mas é preciso 

ser aprovado por todos os níveis de autoridade dentro da administração pública. Muitas vezes, o 

projeto não vai ao encontro dos interesses políticos ou do orçamento disponível naquele 
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momento. Isto, novamente, confirma o que o prof. Costa Lobo dizia, que “aos urbanistas cabem 

funcoes de aconselhamento e de mediação ativa”, sem favorecer um lado ou outro, mas sempre 

buscando uma terceira solução9, ou seja, uma solução que seja favoravel a todos (LOBO, 2008, p. 

12). 

 

Master Plan de Angus 

Após esta primeira experiência na elaboração do projeto do Golden Park, novas idéias 

foram surgindo e os conhecimentos técnicos dos canadense junto com uma visao diferente de 

uma profissional brasileira (Adriana, uma das autoras), gerou a ideia de se elaborar um projeto 

único, como um Master Plan, adaptado ao contexto de formacão da malha urbana do Canadá. 

 

No Canadá, dentro dos municípios há uma integração entre as áreas rurais e áreas 

urbanas. Em Ontário, saindo das grandes cidades, o que se tem são pequenas vilas espalhadas 

por todo o território, que já não dependem mais do centro comercial local para se desenvolver. 

Estas vilas se encontram entre extensas áreas reservadas para uso agrícola e de proteção 

ambiental; e pequenas áreas urbanas. O Prof. Costa Lobo comparava este tipo de ocupação 

urbana a um bordado tipo renda, com seus cheios e vazios, representando áreas de construção e 

áreas não construídas. O município do ESSA tem esta configuração. As vilas estão distribuidas 

dentro de uma grelha de estradas e entre elas estão as florestas do Simcoe County, as trilhas, os 

parques provinciais e as terras reservadas para o uso agrícola. 

 

Figura 4: Mapa da area de Angus, com o zoneamento de protecao ambiental da margem dos rios. Fonte:      
www.Simcoe/map/Angus acessado em 2016-10-09. 

Em geral, entre uma área urbana e outra, tem-se ao longo das estradas, a instalação das 
                                                

9 Um método de mediacao ativa que visa enfrentar um conflito, utilizado atraves de um mediador, cuja a funcao e a de conseguir 
que as partes em conflito retomem o dialogo (LOBO, 2010). 
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grandes redes de hipermercado como o Walmart e o Nofrills devido ao preço baixo da terra (isto é 

um dos motivos); então aquela formação anterior de uma cidade que cresce em volta do centro 

antigo está desaparecendo. De acordo com Lobo, (2008, p. 14):  

“A área central tradicional da cidade está a desaparecer de muitas das grandes 
cidades, ou a tornar-se um lugar desqualificado e perigoso. E a fragmentação da 
cidade em bairros isolados, que vão procurando a sua autonomia e o fim do centro 
cívico da cidade, o local de encontro e de serviços onde todos poderiam assumir-
se como cidadãos”, (LOBO, 2008, p. 14). 

Angus nasceu de um centro urbano tradicional, com uma estação de trem e comércio a 

sua volta, mas com o tempo, a área comercial mudou para a estrada do Simcoe; o novo padrão 

de centro comercial se instalou na avenida. O centro antigo se tornou uma área secundária sem 

potencial para voltar a ser um centro comercial ativo. Alguns edificios estão sendo renovados com 

o apoio do Simcoe County, para se tranformarem em “affordable housing”, uma categoria de 

apartamentos populares (Township of Essa, 2001). 

Este processo de desvalorizacão do centro antigo, decorrente do fim das atividades 

ferroviárias também aconteceu no Brasil, como foi ocorreu na vila de Sabaúna, dentro do 

municipio de Mogi das Cruzes, mas que foi revitalizado através de associações de preservação 

ferroviária que conseguiram angariar fundos para e renovação da estação de trem (Barbosa, 

Adriana, 2012). Com a estação ferroviária restaurada foi criado oficinas de confecção de bonecos 

gigantes que são usados no periodo do Carnaval10. Uma iniciativa como esta de levar certas 

atividades produtivas, poderia ser feita em Angus desde que haja um trabalho entre a equipe de 

planejameno urbano e a comunidade local, como aconteceu também, outra iniciativa, na vila de 

Creemore, Ontario. Todos os anos acontece o Creemore Spring Copper Kettle Festival, uma 

exposição de carros e motos antigas organizada pela fabrica de cerveja local, com o apoio dos 

moradores e do município (Springwater). Segundo conversa com os moradores, a vila de 

Creemore não era como ela é hoje, com galerias de artes e lojas de padrão elevado; mas foi 

devido a um plano de revitalização envolvendo a reconstrução da estação de trem e o seu uso 

para um “market place” que lhe deu vitalidade. 

                                                
10 A Associacao de Preservacao Ferroviaria foi a responsável pelos primeiros estudos no centro da vila de Sabauna, 

http://www.anpf.com.br/ . 
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Figura 5 - Creemore com a exposicao de carros antigos no 
Copper Kettle Festival, Fonte: www.creemoresprings.com. 

 
Figura 6 – Apresentacao do grupo Beinn Gorm Highlanders, 
durante o festival, Fonte: www.creemoresprings.com. 

A intenção do ESSA é que o centro antigo de Angus esteja novamente integrado às áreas 

de interesse para novos negócios e as atividade da avenida principal da cidade com suas plazas 

em mal aberto; e a uma rede pedonal (percurso reservado somente para pedestre) com um 

circuito de trilhas que percorre todas as áreas verdes da cidade. O prof. Costa Lobo sempre falava 

da importância de ligar a rede pedonal com a estrutura urbana da cidade, pois o sucesso de um 

plano, não está em promover melhorias em áreas pontuais da cidade, mas em torná-los 

conectáveis com várias opções de locomoção, sendo o andar a pé, uma dessas opções.  

 

Angus não é uma cidade andavel, segundo o Walkable and Livable Communities Institute, 

que realizou uma auditoria para avaliar a situação atual da vila. No relatório ficou constatado que, 

embora haja um potêncial enorme para a avenida principal se tornar um corredor vibrante que 

poderia suportar de uma maneira saudável a comunidade de Angus, assim como uma grande 

variedade de usos e métodos de transporte, existem também um número de dificuldades que 

quando superadas, podem imensamente melhorar o ambiente para todo os moradores (Walking 

Audit Technical Memorandum: Transforming Mill Street, Angus, 2013): 

• As velocidades na Mill Street e outras ruas são altas para o uso seguro, pedestre, 

ciclistas e outros usuários. 

• Não há um nível de respeito dos usuários de velocidade mais alta com os que estão 

em velocidades mais baixas (entre o motorista e o ciclista; entre o ciclista e o pedestre). 

• Há pouca sinalização para passagem de pedestre nas ruas e estradas. 

• Por causa do tamanho, escala e recuos dos edifícios, na forma em que estão não 

promovem atividades sociais.  

• Os cruzamentos são largos demais para a passagem segura de pedestres e ciclista. 

Não existe ciclovia que enriqueçam os tres grupos separados. 
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Estes pontos estão exatamente compatíveis com a verdadeira situação de Angus. Apesar 

de estar longe de ser uma grande cidade, ainda se encontra na categoria de vila, mas está em 

fase de crescimento populacional acelerado e portanto, agora seria a melhor fase para ajustar o 

espaço urbano para as necessidades de acessibilidade. 

 

Também, existe a necessidade de manter a qualidade ambiental das suas reservas 

naturais como uma futura ferramenta para investir no turismo, já que a área tem grande potencial 

para a prática da pesca e passeios turísticos nas trilhas. Esta foi a estratégia utilizada no Plano 

Urbano de Vilamoura, Algarve, Portugal pelo Prof. Manuel da Costa Lobo; um projeto que 

aproveitou o potêncial ambiental e reservou tais áreas para a criação de parques e o patrimônio 

arqueológico (uma vila romana) para a construção de um museu (BARBOSA, 2012).  

 
Figura 7: Angus com seus novos loteamentos e a avenida principal atravessando com os plazas. Fonte: Google Map, acessado em 
2016-10-09. 

O sistema do super-pé11 (Um grande circuito) do prof Costa Lobo poderia aumentar a 

porcentagem dos cidadãos que se deslocam da casa para os equipamentos sociais, nas compras 

e nos locais de recreio. No caso de lugares como o Canadá com baixas temperaturas no inverno, 

fazer com que um cidadão desista de usar o carro, envolve criar circuitos pedonais que lhe 

ofereça conforto, segurança climática e mobiliário urbano (LOBO, 2008, p. 34).  

 

No master Plan de Angus, a criação de espaços exclusivamentes pedonais que se 

integrassem com o comércio local e com os sistemas de trilha foi o que direcionou todo o 

processo de elaboração do projeto; ou seja, aquilo que o urbanista tem que ter: 

 “......fazer o processo da síntese, que implica a capacidade de imaginar uma 
solução global, de descrever os cenários da sua realização e da sua futura 

                                                
11 A construcao de percursos de peoes com bons pavimentos nos passeios e arborizacao. Tratamento paisagisticos de 

caminhos pedonais e de bicicletas tornando atrativo esses modo de deslocacao.  
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vivência e, depois, de avaliar as suas vantagens e incovenientes”, (LOBO 2008, p. 
65). 

 Tentar chegar a uma síntese, ou seja, uma solução global envolve conhecer de forma 

mais profunda a área em questão. Então, durante um ano e meio, esta autora – Adriana Silva 

Barbosa -  realizou visitas em toda a área de Angus no Canadá (os parques, os novos bairros e a 

área comercial), conversou com os moradores e participou de reuniões junto com a coordenadora 

de planejamento e o BIA, - Bussines Improvement Association - uma associação que visa 

melhorar os negócios da vila e melhorar a imagem da cidade. 

 

O resultado foi a proposta de um desenho de um percurso pedonal que passaria pela área 

da avenida principal, atravessaria as áreas de proteção ambiental e se conectaria às trilhas já 

existentes. Neste percurso haveria pontos de apoio ao pedestre com mobiliário urbano e 

equipamentos de ginástica na área do parque. 

 
Figura 8 – Visao geral da area central de Angus feita no Schetchup. Fonte: Barbosa, Adriana, 2016. 

Na avenida principal, a Mill Street, um percurso paralelo à avenida, embora localizada no 

fundo dos lotes, conectar-se-ia também com as áreas residenciais, criando acessos pedonais em 

direção às plazas ou malls abertos, gerando fluxo de clientes que possuem lojas no fundo dos 

lotes. As áreas de estacionamento receberiam um projeto de paisagismo e sinalização para o 

percurso de pedestre, para tornar estas áreas mais humanizadas. 

 

No desenho a seguir é possível ver que a intervenção não envolve somente os terrenos de 

uso público, mas envolve também as áreas privadas; envolve a cooperação de todos para que 

essa proposta seja possivel. Os lotes, atualmente, se encontram cercados por muros feito de 

madeira. Mas como no Canadá não há problema de seguranca (não há muros de concreto entre 

as casas) e as novas plazas já são construídas com conexão entre si, tanto para carros como 
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para pedestres, sem ter que passar pela avenida principal, como está sendo feito em Barrie, ON. 

 
Figura 9 – Vista da Avenida principal com a teoria do super-pe; Barbosa, Adriana, 2016. 

A etapa de humanização do espaço, a parte mais dificil de convencer os proprietários e o 

municipio de fazer,  quando os recursos financeiros são limitados. Atualmente, o município está 

mais empenhado em utilizar os seus recursos para construir estradas, e oferecer infraestruturas 

urbanas para os novos bairros, do que na melhoria da imagem da cidade. Existe a intenção e a 

consciência de que é preciso mudar, mas ainda não houve ações concretas para estas mudanças. 

Isto comprova o que o professor Costa Lobo dizia:  

“Numa actividade prática e complexa como é a da humanização do território, 
visando o desenvolvimento com respeito pelos valores superiores eleitos e 
acarinhados pela sociedade humana, a decisão é um aspecto crucial que vai se 
basear numa sucessão de perspectivas, de sentimentos e de avaliações que 
poderemos assim esquematizar de forma sintética: a racionalidade, o custo, a 
moral e a fé, a intuição, a estética e a funcionalidade”, (LOBO 2008, pág 68). 

A racionalidade e o custo acaba sendo o fator mais importante, quando o orçamento é 

reduzido, mas a funcionalidade de um projeto, talvez possam resultar no aumento do lucro no 

comércio local; a intuição pode fazer com que o município decida mudar a sua estratégia e invista 

dinheiro público em humanizar o espaço urbano, ou seja, investir naquilo que aparentemente é 

supérfluo, embora tragam resultados positivos. Segundo o Prof. Costa Lobo, moral e fé envolvem 

dois rumos, apenas acreditar naquilo que e tangível, aquilo que se pode medir e concretizar; ou 

seguir o caminho que você acredita ser o correto, mas que os motivos são subjetivos e de difícil 

representação, baseados na sua moral e fé.  

 



 

 14 

Apesar do impasse da falta de recursos, alguns comerciantes estão convencidos da 

necessidade de mudanças: um deles que também é um dos membros do conselho do BIA – 

Business Improvement Association, concordou em permitir a realização de um estudo de 

humanização do seu imóvel, uma plaza situada num ponto estratégico na avenida principal. 

 

Durante três dias observando o comportamento das pessoas quando caminhavam a pé 

pelas áreas de estacionamento, notou-se que o seu uso mudava conforme o horário e em 

algumas áreas, não havia nem carros, nem pessoas. Durante os fins de semana, a maior parte 

das lojas estavam fechadas e as áreas de estacionamento na parte de traz do terreno eram 

utilizadas pelos moradores para passear com o cachorro ou andar de bicicleta. Então a idéia foi 

mostrar ao proprietário que era possível utilizar este espaço para promover eventos, como uma 

exposição de carros antigos, ou uma feira de artesanato nos finais de semana. Também, com 

poucos recursos era possivel plantar árvores no fundo do terreno, criando o ambiente mais 

agradável para caminhadas, com mesas de picnic. Nas paredes do plaza onde não se tem lojas, 

pode-se convidar um artista para pintar paisagens históricas de Angus.  

 

Figura 10 – Desenho elaborado no Scketchup, da area de estacionamento em um dos Plazas situados na Mill Street, 
Angus, ON. Fonte: Barbosa, Adriana, 2015. 
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Considerações Finais 

Todas estas análises na área de Angus fazem com que os conceitos e teorias do Prof. 

Costa Lobo estejam apropriados para o estudo de caso. O professor, com sua vasta experiência 

profissional na elaboração de Planos Diretores em varias cidades de Portugal, gerou um 

conhecimento extremamente rico sobre o urbanismo e sua gestão; nesse trabalho, no Canadá, 

esses conhecimentos poderão ser aplicados, como esse texto mostra, pois este é um lugar que 

está vivendo uma fase nova, de ocupação do território e def formação de centros comerciais 

locais que  acolhem a população, formando uma paisagem específica. Não se trata de aplicar uma 

solução externa, mas de produzir uma solução específica para o local. 

 

Como dizia o professor, “ Como urbanistas, temos que fazer como o escultor de pedra, que 

consegue ver por dentro o que ela pode conter, e depois, basta apenas tirar os excessos” (LOBO, 

2008, pag 78); ou seja, antes da elaborar um plano urbano seria melhor fazer uma “leitura ou 

levantamento do lugar” e ver o potencial que já existe. Se os construtores e empreendedores 

tentam implantar suas soluções tradicionais, indo contra a natureza do lugar, cabe aos urbanistas, 

dialogar, fazer uma mediação ativa e no final, encontrar uma solução intermediária: a terceira 

solução. 

 

Referências 
 

BARBOSA, Adriana, 2010; Relatórios de Pesquisa do PDEE – Programa de Doutorado com 

Estágio no Exterior, CAPES, entre o Instituto Superior Tecnico (CESUR) e a Universidade 

Presbiteriana, Mackenzie. 

 

BARBOSA, Adriana, 2012; “Tese de doutorado, O Papel da Qualidade Ambiental dos 

Empreendimentos: O Caso de Vilamoura, Algarve, Portugal e Riviera de São Lourenco, São 

Paulo, Brasil”, Programa de Pos-graduação da Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

 

LOBO, Manuel Costa, 2008; “Questoes da cidade Contemporānea: Novos Caminhos para o 

Planeamento Municipal”, Instituto Superior Tecnico, CESUR. 

 
LOBO, Manuel Costa, 2008; "Desenvolvimento Da Europa E O Papel a Desenpenhar pelas Areas 

Metropolitanas” - Prof. Costa Lobo.doc." www.emplasa.sp.gov.br. N.p., 31 Oct. 2008. Web. 20 Nov. 

2016. 

 

Ministry of Municipal Affairs and Housing, 2015; “Performance Indicators, for the Growth for the 



 

 16 

Greater Horseshoe, Ontario”, 2006. 

 

Township of Essa, 2001; “Official Plan, Where town and Country Meet”, July 6, 2001. 
 

Vital Statistics, 2016; “Township of Essa." N.p., n.d. Web. 07 Oct. 2016. 

 

Walkable and Livable Communities Institute, 2013; “Walking Audit Technical Memorandum: 

Transforming Mill Street, Angus”, 2013. 

 
 

 

 


