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Em 2020, houve forte repercussão da decisão da 

prefeita de Paris, Anne Hidalgo, de implantar na capital a 

ideia da “Cidade de 15 minutos” ou “Cidade de 

proximidades”, onde o tempo de nossas vidas deve ser 

voltado para o aumento de sua qualidade. 

Não obstante encontrar-se esparsa e em casos 

específicos na LC nº 111/2011, o conceito desenvolvido 

pelo urbanista Carlos Moreno, professor da Universidade 

de Soborne de Paris, vai mais além e ganha notoriedade 

com o impacto que a epidemia do coronavírus tem 

provocado. 

A “Cidade de 15 minutos” prevê, de forma geral, 

que ninguém terá que deixar o filho na escola ou ir para o 

trabalho com gasto maior que 15 minutos em seu 

transporte. Idealmente, todos terão acesso aos bens e 

serviços mais usuais dentro de um raio de 15 minutos a pé, 

sem a necessidade de aglomerar-se nos meios de 

transportes ou em grandes estabelecimentos fechados com 

alta ocupação. 

Existem três pilares que norteiam o processo de 

implantação das cidades de 15 minutos, são eles: o 

cronourbanismo, que lida com o ritmo da cidade; a 

cronotopia, com as funções de multipropósito; e a topofilia, 

que trata da relação de amor com o local, todos articulados 

com os objetivos do desenvolvimento sustentável. 

Diferentemente dos modernistas, que 

fragmentaram e separaram as funções da cidade em 

habitar, trabalhar e recrear, Moreno propõe seis funções 

interconectadas: morar, trabalhar, prover, cuidar, aprender, 

desfrutar.  

Conforme afirma o teórico, a ideia de proximidade 

passa por entender os bairros, não como um acúmulo de 

prédios, mas um complexo sistema de trocas, onde as boas 

relações comunais podem florescer. 
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Entre os dados preocupantes face à disseminação 

da COVID, segundo o relatório Oxford COVID-19 

Government Response Tracker de Oxford, está a dificuldade 

de manutenção de isolamento social adequado. Locais de 

comércio, lazer e serviços distantes e de alta concentração; 

e sistema de transportes de massa saturados são condições 

que indiretamente favorecem essa disseminação.  

O novo paradigma reforça o papel de pedestres e 

ciclistas através de uma rede de infraestrutura que prioriza 

este tipo de mobilidade, pois são formas mais seguras de 

afastamento social e favorecem um estilo de vida mais 

saudável.  

A ideia de proximidade exige um planejamento 

mais descentralizado de bens e serviços, permitindo, por 

exemplo, o surgimento de comércio local e mesmo 

equipamentos públicos como praças e espaços verdes em 

escala reduzida, voltados para grupos de vizinhança. Tal 

medida deve ser complementada com um zoneamento 

urbano que permita a multiplicidade de funções. 

Por fim, não pode ser olvidada a criação de 

habitação acessível de forma pulverizada pela cidade, 

evitando a formação de guetos ou de maior perifeirização, 

que exigem o deslocamento da população de menor renda 

em sistema de transportes sobrecarregados. 

Mais de 60 países em diversas partes do mundo 

adotaram a “Cidade de 15 minutos” como guia para seu 

crescimento e direcionamento. Esse conceito ganha 

relevância face às questões de aquecimento global e com as 

novas possibilidades de pandemia que afetam as grandes 

cidades, geradoras de grandes aglomerações. O Plano 

Diretor do Rio de Janeiro faz dez anos em 2021 e, conforme 

previsto no Estatuto da Cidade, Lei Federal nº 10.257/01, 

ele deve ser revisto. É uma excelente oportunidade para 

aprimorar diversas propostas para uma cidade mais segura 

e sustentável no futuro. 


