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RESUMO: O presente projeto trata da pesquisa que se intitula “Bairro Socioambiental para Maringá”, 

com o intuito de criar melhores espaços de qualidade, moradia, convivência e lazer voltadas para 

população de baixa renda da cidade, que é marginalizada pela sociedade, por falta de melhores 

oportunidades. O objetivo deste trabalho busca soluções arquitetônicas e urbanísticas para melhorar a 

qualidade de vida do público-alvo, alcançando uma valorização da área de implantação da edificação e 

seu entorno, utilizando técnicas sustentáveis nesta proposta, resultando assim em um espaço urbano de 

qualidade para o município. A pesquisa será baseada em dados coletados referentes à habitação social, 

público-alvo e edificações sustentáveis, além de estudos de correlatos, utilizando-os como referência pra 

tornar a proposta melhor. A pesquisa desse material para a cidade de Maringá foi baseada em dados do 

Portal GeoMaringá (disponibilizado no site da Prefeitura do município) e também da empresa Kairós – 

Desenvolvimento Social, onde é uma importante ferramenta de planejamento, trazendo indicadores e 

informações consolidados para cada uma das quinze áreas em que foi dividido o município para fins de 

análise, além de dados para a cidade como um todo. Com isso, foi possível identificar as prioridades de 

ação e as necessidades de cada um dos diferentes territórios que compõem o município. Isso vai permitir 

na realização da proposta para planejar ações com base na realidade atual da população. Os dados 

selecionados para análise, serão as concentrações em Maringá das regiões com maiores índices de 

extrema pobreza, renda per capita de até ¼ do salário mínimo e renda per capita de até ½ do salário 

mínimo. Pois essa população se encaixa dentro do público alvo da pesquisa para a qual é voltado o 

Bairro Socioambiental de Maringá.  A cidade de Maringá, apesar da ser considerada uma cidade 

planejada, sustentável, e até eleita como umas das melhores do Brasil, ainda não possui uma intervenção 

urbanística desta relevância. Portanto, com esse projeto espera-se embasar a elaboração deste bairro a 

fim de melhorar a qualidade de vida dessas pessoas e consequentemente da sociedade maringaense, 

além de se tornar um modelo para cidades vizinhas no quesito de habitação de interesse social.  
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