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RESUMO 

  
A cidade de Maringá – PR possui um grande déficit habitacional e um longo histórico de segregação 
socioespacial, presente também em outras cidades brasileiras. Aliado a fatores como estes, é possivel ainda 
observar outras problematicas urbanas, como os vazios urbanos que surgem por meio de retenções provocadas 
por especulações e por loteamentos descontínuos ocorridos por falta de instrumentos de fiscalização. Este 
trabalho apresenta através de embasamentos teóricos sobre os problemas de segregação social, déficit 
habitacional, expansão desordenada, vazios urbanos e urbanismo sustentável, a elaboração de um anteprojeto 
de loteamento para o desenvolvimento de um bairro sustentável, localizado em uma área da cidade, atualmente 
considerada como vazio urbano. Com o objetivo de atender a todas as parcelas da população, este estudo visa 
contribuir para o desenvolvimento de propostas para a inclusão da população de baixa renda. Conclui-se, então, 
com diretrizes projetuais, um exemplo de ocupação dos vazios urbanos existentes na região, que estão dotados 
de infraestrutura, atendendo aos anseios da população sem necessitar da expansão do perimetro da cidade de 
imediato.  
 
Palavras-chave: Loteamento; Bairro Sustentável; Urbanismo Sustentável. 

 

1 INTRODUÇÃO  
 

Um dos grandes problemas enfrentados pela sociedade contemporânea é o déficit 
habitacional, causado pela ineficiência das políticas públicas de habitação e pela dificuldade 
das famílias mais pobres de conseguirem adquirir imóveis em áreas urbanizadas. Sendo 
assim, a população de baixa renda ocupa áreas inadequadas para assentamentos urbanos 
e sem infraestrutura básica, causando inúmeros problemas ambientais e sociais às cidades. 
Quando há interferência do Estado no desenvolvimento de programas de conjuntos 
habitacionais, é possível observar as dificuldades encontradas na implantação destes 
empreendimentos em áreas próximas às cidades, criando-se, assim, inúmeros subúrbios 
distantes de equipamentos públicos, emprego, lazer, entre outros, diminuindo a qualidade 
de vida dessa população e aumentando os gastos do poder público para levar infraestrutura 
até esses locais. Enquanto isso, pode-se encontrar diversos vazios urbanos nas cidades, 
muitas vezes mantidos pela especulação imobiliária, causando gastos desnecessários à 
administração pública com infraestrutura e segurança.  

Na cidade de Maringá-PR não é diferente. O déficit habitacional atual supera o 
número de 6000 unidades habitacionais (MARINGÁ, 2017), e os novos conjuntos 
habitacionais para baixa renda são implantados próximos aos limites do perímetro urbano 
ou até mesmo fora dele, em distritos do município, com dificuldades de acesso e falta de 
infraestrutura (RAMOS, 2015). Porém, há diversos vazios urbanos localizados dentro da 
área urbana do município, que poderiam ser utilizados para esse fim, gerando, assim, maior 
qualidade de vida à população.  

Com base neste contexto, o objetivo deste trabalho é buscar embasamento teórico 
que contribua com a elaboração do anteprojeto de um bairro que contemple todas as 
classes sociais, principalmente as de menor renda, em uma área de vazio urbano, próxima 
ao centro da cidade de Maringá e totalmente urbanizada, levando-se em consideração a 
sustentabilidade, item essencial em qualquer projeto contemporâneo. Por meio de revisão 
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bibliográfica sobre o tema e análise de casos correlatos, pretende-se compreender como 
realizar a implantação do bairro de maneira sustentável, humana, econômica e cultural, 
servindo ainda como modelo de implantação para outros pontos do município. O 
anteprojeto deverá ser acessível, sustentável e humano, tendo o ser humano como foco 
principal.  
 

2 A CIDADE E A SUSTENTABILIDADE URBANA 
 
A cidade tal qual conhecemos surgiu por meio de uma sucessão de transformações 

ocorridas na maneira de viver do ser humano; o século XIX teve um impacto significativo 
nessa evolução urbana, pois foi um período em que houve grande aumento da população, 
superlotação das cidades, urgência em criar novas formas de habitação e melhorar a 
qualidade de vida nas cidades. Com a criação dos transportes de massa pôde-se expandir 
as áreas urbanas, criar novos subúrbios com conjuntos habitacionais, que supriam a 
necessidade de habitações (PANERAI; CASTEX; DEPAULE, 2013). As cidades passaram, 
então, a ser voltadas aos veículos, com imensas vias de circulação, áreas de 
estacionamento e subúrbios cada vez mais distantes.  

É notável nas cidades atuais a segregação espacial causada pelas discrepâncias 
socioeconômicas de seus moradores. Locais dotados de infraestrutura e serviços básicos 
são ocupados pelos que possuem capital, enquanto que os que não o possuem 
autoconstroem suas casas em locais inadequados, sem os serviços necessários para seu 
bem-estar. Segundo Fernandes e Moretti (2000, p. 2), “o cidadão pode, com seu sacrifício, 
construir sua casa, mas é praticamente impossível, por conta própria, produzir a cidade”. É 
necessário, portanto, que o Estado intervenha nessa questão, garantindo a implantação e 
manutenção dos serviços, ou, no mínimo, dando facilidade de acesso à terra urbana 
(FERNANDES; MORETTI, 2000). 

O início dessa segregação e expansão periférica da cidade no Brasil deu-se por volta 
de 1940, devido à falta de suporte pelo Poder Público à moradia e às dificuldades da classe 
trabalhadora de permanecer nos centros. As cidades, então, ganharam uma nova forma, 
espalhada e inacabada, com periferias pobres e carentes de infraestrutura. Além dos 
problemas sociais advindos da expansão, há ainda os problemas ambientais, pois, áreas 
naturais são ocupadas pela população, sem a menor preocupação com riscos de 
desabamento de encostas, poluição de cursos d’água, erosão, entre outros (FERNANDES; 
MORETTI, 2000). 

Mas os problemas com expansão urbana existem até mesmo quando há 
investimentos públicos com infraestrutura e afetam a cidade como um todo. Costuma-se 
justificar a expansão pelo baixo valor da terra, porém os gastos para levar os serviços 
básicos a essas regiões são grandes, além de a qualidade de vida ser menor pela falta de 
serviços próximos. Fernandes (1993, apud FERNANDES; MORETTI, 2000) afirma que 
além de diminuir a qualidade de vida da população, os vazios urbanos geram enormes 
gastos à cidade com implantação e manutenção de infraestrutura básica, além de aumentar 
os congestionamentos centrais devido à necessidade de utilização de veículos automotores 
para suprir a distância dos bairros periféricos até o centro. Deve-se, portanto, utilizar esses 
vazios urbanos, diminuindo a expansão e aumentando a qualidade de vida da população. 
 
2.1. O URBANISMO SUSTENTÁVEL 
 

Sustentabilidade é a capacidade de satisfazer as necessidades atuais, sem 
comprometer a mesma capacidade das gerações futuras; baseia-se em três dimensões: 
econômica, social e ambiental. No âmbito econômico, busca-se balanceamento entre 
consumo e produção, bem como geração de empregos. Na esfera social busca o 
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desenvolvimento da sociedade, por meio da justiça social e igualdade de oportunidades. E, 
por fim, na questão ambiental, é preciso que haja balanceamento no uso de recursos 
naturais e nas terras cultivadas e urbanizadas. Quanto à aplicação urbana desse conceito, 
deve-se atingir qualidade arquitetônica, ambiental e social, considerando os custos de 
implantação e manutenção da infraestrutura urbana (ROSSI; BARBOSA; ARAGÃO, 2012). 

O urbanismo sustentável pode ser considerado a união de três movimentos 
reformistas do fim do Século XX: o crescimento urbano inteligente, o Novo Urbanismo e o 
movimento das construções sustentáveis. Apenas unindo o melhor de cada um pode-se 
chegar a um desenho urbano e estilo de vida humano e sustentável. Seus principais pontos 
são a conexão com a natureza (biofilia) e a compacidade dos bairros (densidade), aliados 
a bom transporte público, facilidade de locomoção a pé e edificações e sistemas de alto 
desempenho (FARR, 2013). 

O crescimento urbano inteligente desenvolveu-se em alguns estados dos EUA nos 
anos 1990, através de legislações estaduais que visavam a utilização de anéis de 
crescimento e planejamento de usos do solo. Essas legislações perderam sua continuidade 
após a saída dos governantes envolvidos (FARR, 2013).  

O Novo Urbanismo foi um movimento em que se buscou os princípios tradicionais 
do urbanismo, refutando as diretrizes urbanísticas da Carta de Atenas, de 1943. Foi 
amplamente utilizado nos EUA, trazendo bairros de uso misto com bom acesso a transporte 
público, ruas para pedestres, variedade arquitetônica, entre outros. Trouxe também novos 
métodos de planejamento regional e urbano, mais claros e eficientes (FARR, 2013). 

O movimento das construções sustentáveis caracteriza-se pela criação da 
certificação LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), pelo USGBC (U.S. 
Green Building Council), que categoriza os edifícios de acordo com seus níveis de 
sustentabilidade, que vão desde Certificado (nível mais baixo) a Platinum (mais elevado) 
(FARR, 2013). 

É imprescindível a criação de comunidades sustentáveis que proporcionem alta 
qualidade de vida, por meio de facilidade de acesso à educação, lazer, saúde e serviços, 
fazendo com que os moradores e usuários sintam-se parte do ambiente e optem por 
realizarem atividades diárias a pé ou utilizando o transporte público. 

Um dos meios de trazer sustentabilidade ao ambiente urbano é a morfologia, esta 
pode contribuir na inserção de áreas verdes ao tecido urbano e também no controle da 
expansão urbana. Por meio do traçado urbano, a morfologia também colabora 
significativamente no custo da implantação; traçados retilíneos, em grelha, demandam 
movimentações de terra, procedimento oneroso ao empreendimento. Porém, traçados 
orgânicos, que seguem a topografia local, demandam menos recursos, são mais estáveis 
e econômicos de manter, além de serem mais interessantes ao usuário (MASCARÓ, 2005). 
Além disso, a hierarquia de vias pode trazer maior facilidade no uso de transporte público, 
aumentar segurança do pedestre, diminuir o uso de veículos particulares e possibilitar o 
uso misto do solo (ROSSI; BARBOSA; ARAGÃO, 2012). Mascaró (2005) afirma que as vias 
de um bairro não devem ser projetadas considerando apenas os veículos, é necessário que 
haja conexão entre os espaços através de vias menores, para pedestres, como nas cidades 
medievais.  
 
2.1.1. Bairros Sustentáveis 
 

Farr (2013) define bairro como o local onde se pode encontrar moradia, trabalho, 
atividades cívicas, comércio, entre outros, é compacto e orientado para o pedestre. Deve 
ter o centro bem definido e identificável, como uma grande “sala de estar”, onde possa 
abrigar e atrair as pessoas. 

Segundo Farr (2013), os bairros devem ser projetados primeiramente para o 
pedestre, e somente então para veículos. Para tanto, o tamanho ideal para bairros é entre 
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16 e 80 hectares, em um raio de aproximadamente 400 m, com quadras pequenas – 
perímetro máximo indicado de 450 m, com distância máxima entre cruzamentos de 180 m 
–, pois com o tamanho e quantidade reduzida de quadras é possível que se faça 
deslocamentos a pé, conheça-se pessoas, crie-se uma relação de fidelidade entre 
comerciantes e moradores por meio da amizade e convivência. É imprescindível também 
que o bairro seja bem definido, para que haja senso de pertencimento e responsabilidade, 
fazendo com que as pessoas cuidem do espaço em que vivem, ambiental e socialmente. 

Outra característica importante é a densidade, pois promove melhora no transporte 
público, diminuição de gastos com infraestrutura e implementação de sistemas geradores 
de energia, além de proteger áreas naturais da cidade, concentrando-a em áreas menores, 
se combinada com o uso misto do solo, pode gerar boas oportunidades de comércio local. 
Além disso, diminui a quantidade de dióxido de carbono gerado e liberado ao meio 
ambiente, ao passo em que diminui a necessidade de deslocamento, pois há comércio e 
trabalho locais (FARR, 2013). 

Outro aspecto considerado por Farr (2013) é a inserção da natureza no projeto, que 
pode trazer inúmeros benefícios aos seres humanos, com a diminuição da temperatura nas 
ruas através do sombreamento arbóreo, as pessoas sentem-se mais inclinadas a fazer 
atividades ao ar livre e a deslocar-se a pé, diminuindo a deterioração do cérebro por meio 
da caminhada. Os parques, que servem também como locais de encontro, propiciam 
aumento na qualidade de vida da população local e ainda podem ser grandes filtros 
receptores de água da chuva, que pode conter contaminantes aos cursos d’água. A 
presença de sistemas de tratamento de esgoto e reuso da água também trazem benefícios 
ao meio ambiente, pois os moradores estão mais conscientes das consequências de jogar 
resíduos químicos e poluentes pelo ralo. 

A drenagem das águas da chuva, normalmente, é apenas uma forma de 
transposição e retirada de água do local. Porém, isso faz com que haja desconfiguração 
dos sistemas aquáticos locais, por exemplo, a perda de volume dos lençóis freáticos, a 
erosão nos rios em que a água é despejada, riscos de contaminação, entre outros. É de 
extrema importância, portanto, que as águas pluviais sejam filtradas e absorvidas 
localmente, diminuindo o volume direcionado aos rios e aumentando o nível dos lençóis 
freáticos, contribuindo com o meio ambiente. Há diversas opções de sistemas que cumprem 
esse propósito, como valas de drenagem, bacias de retenção, pisos permeáveis, 
biodigestores, entre outros. Há que se estudar qual a opção ideal para o local do projeto, 
para que haja o máximo aproveitamento da água (FARR, 2013). 

Farr (2013) afirma ainda que o urbanismo sustentável incentiva a produção local de 
alimentos, pois a prática pode trazer inúmeros benefícios à comunidade, ao meio ambiente 
e até à saúde pública. Reduz a geração de CO² com transporte de vegetais, aumenta a 
área verde e drenante do bairro, aproxima os moradores, cria possibilidades de geração de 
emprego e renda locais, diminui doenças relacionadas aos agrotóxicos e aumenta o nível 
de vitaminas ingeridas pelos moradores, além de possibilitar a reciclagem de lixo orgânico, 
que pode ser utilizado como adubo. Pode ser implementada de maneira individual, na 
escala do morador, ou coletiva, na escala do bairro. É também uma forma de educação e 
conscientização ecológica aos moradores de todas as faixas etárias. 
 
2.2. CASOS CORRELATOS 
 

Para melhor desenvolvimento da proposta de projeto apresentada neste artigo, 
foram analisados três casos correlatos de bairros sustentáveis (Quadro 1): Dockside Green, 
em Victoria – Canadá; BedZED, em Londres – Inglaterra; e o Bairro da Gente, em Limeira 
– SP. Cada um trouxe novas perspectivas e propostas para o que se pretende projetar e 
serão brevemente estudados, a seguir.  
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Quadro 1: Síntese de elementos dos casos correlatos 

Fonte: elaborada pela autora (2017). 

 
Dockside Green executado entre 2005 e 2013, foi projetado em uma área portuária 

de Victoria, no Canadá. Segundo Steneri (2005) com o custo apenas 1% maior que o de 
um projeto tradicional, possui vias permeáveis para pedestres e ciclistas, diminuindo a 
necessidade de uso de automóveis. O uso misto permite a criação local de emprego e 
permanência de indústrias leves que já estavam localizadas na região, mantendo alta 
densidade populacional – cerca de 416 habitantes/ha. 

De acordo com Driedger (2011), por meio da orientação Leste-Oeste das 
edificações, sistema de monitoramento de gastos e equipamentos econômicos, obtêm-se 
economia de aproximadamente 20% de energia elétrica. Toda a água de chuva e esgoto 
são tratadas na estação de tratamento local e reutilizadas em bacias sanitárias e irrigação 
de jardins. A coleta da água pluvial ocorre por intermédio de pisos drenantes, biovaletas, 
telhados verdes, jardins de chuva e de um curso d'água artificial local, estando sempre ao 
alcance da vista dos moradores, dando-lhes noção de responsabilidade pelo ecossistema 
em que vivem. Por meio desse sistema, tem-se uma redução de aproximadamente 67% de 
água potável utilizada (DRIEDGER, 2011). 

Bedzed trata-se de um segundo correlato estudado. Localiza-se em Sutton, distrito 
de Londres, na Inglaterra, próximo às linhas de transporte público e em uma área 
consolidada da cidade. Neste bairro os estacionamentos foram alocados na periferia do 
bairro, tornando seu interior seguro para o pedestre e o ciclista. Os materiais utilizados na 
construção do bairro são de origem local, de um raio de até 56 km, ou reciclados, quando 
possível. 

Obtém-se grande economia de água por meio da utilização de equipamentos 
eficientes nas edificações, bem como pela reutilização da água de chuva e do esgoto, 
tratadas localmente e utilizadas em irrigação dos jardins e em vasos sanitários. As 
edificações são orientadas para ter menor insolação no verão e maior no inverno, contando 
ainda com ventilação cruzada, ventilação passiva, por meio de coletores de ar eólicos e 
utilização de equipamentos econômicos, obtendo-se, assim, grande economia de energia, 
que é produzida localmente por intermédio de painéis fotovoltaicos nos telhados e fachadas 
(aproximadamente 800m² de painéis) (MURDOCH; FIGUEIREDO, 2008). Há um sistema 
de compostagem de lixo orgânico local, utilizado pelos moradores, que também possuem 
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terraços-jardim com hortas em cada apartamento. Cerca de 15% das residências são 
populares e 1/4 das residências foram vendidas para profissionais que pudessem trabalhar 
localmente. 

O terceiro e último correlato estudado, é o Bairro da Gente, projetado em uma antiga 
área de aeroporto na cidade de Limeira, interior de São Paulo. O Bairro da Gente foi 
desenvolvido dando prioridade ao ser humano. O projeto prevê a criação de eixos para 
pedestres, com quadras menores, mais permeáveis e mais sombreadas – tanto com 
vegetação quanto com elementos arquitetônicos – e ciclovias, que promovem a redução do 
uso de veículos; o uso misto também contribui com essa redução, criando-se emprego local 
e menor necessidade de deslocamento para fora do bairro. Usos mistos também aumentam 
a segurança, pois as áreas ficam ocupadas durante todo o dia, não somente em horário 
comercial, ou somente a noite. Há ainda o intuito de proporcionar diversidade arquitetônica 
ao bairro, evitando que o ambiente urbano fique monótono. A utilização de fachadas ativas 
ajudará a suavizar a transição entre espaço público e privado, aumentando a vitalidade das 
ruas. 

Prevê-se também melhorias nos acessos, vias e equipamentos públicos do entorno, 
para que possam suportar bem o aumento da demanda. Há variedade de espaços públicos, 
culturais e áreas verdes, com o objetivo de aumentar a interação entre os moradores 
(MASTERPLAN, 2016). 

Após esta breve análise, destacam-se os elementos comuns a todos os casos: uso 
misto do solo, prioridade ao pedestre e ciclista, redução no uso de automóveis e boa 
densidade populacional. Nos primeiros bairros – Dockside Green e BedZED – há grande 
economia de energia e água, através de sistemas de reuso e geração de energia. Já no 
último mencionado – Bairro da Gente – destaca-se a necessidade de planejamento do 
bairro, tanto em sua própria área quanto das áreas do entorno, que devem estar preparadas 
para as mudanças urbanas, bem como a necessidade de projetar priorizando a escala 
humana no ambiente urbano. 
 
3 ESTUDO DE CASO 
 

O projeto a ser desenvolvido será inserido em Maringá, cidade localizada no Norte 
do Paraná, que possui população estimada de 403.063 habitantes (IBGE 2016), em uma 
área de 487,052 km². A região foi colonizada por uma companhia inglesa, a Companhia de 
Terras Norte do Paraná (CTNP), que foi atraída à região por suas terras férteis a partir do 
fim da década de 1920. Foram planejados centros urbanos a cada 100 km, interligados por 
uma linha férrea, e com outras cidades menores no trajeto (CORDOVIL, 2010). Maringá é 
um desses centros, assim como Londrina, Cianorte e Umuarama.  

O projeto urbanístico de Maringá foi realizado por Jorge de Macedo Vieira, a pedido 
da CTNP, com influências das cidades-jardim de Ebenezer Howard, bem como de outros 
urbanistas como Unwin, Hegermann e Brunner (ANDRADE; CORDOVIL, 2008). Segundo 
Cordovil (2010), o projeto foi feito a partir do relevo do terreno, com as vias seguindo as 
curvas de nível, preservando áreas de rios e nascentes; houve a implantação da linha férrea 
no sentido Leste-Oeste, e com um eixo monumental no sentido Norte-Sul, seguindo de 
referência para a implantação das vias regulares paralelas na área mais plana da cidade. 
Era previsto que a cidade atingisse 200.000 habitantes em 50 anos, porém o crescimento 
foi maior que o esperado. 

Rodrigues (2005) aponta que a segregação social existente no município está 
presente desde o plano inicial da cidade, proporcionada pela divisão da cidade em zonas, 
sendo as zonas centrais destinadas às pessoas de maior renda, e as mais periféricas 
destinadas às classes popular e operária (Figura 1). Houve ainda outro processo de 
segregação, em que as classes de menor renda se espalharam pelos municípios vizinhos 
de Maringá, como Sarandi e Paiçandu – que ainda hoje enfrentam problemas com 
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infraestrutura básica –, onde houve um processo de conurbação urbana com Maringá. 
Ainda, atualmente, os conjuntos habitacionais populares são inseridos nos limites do 
perímetro urbano ou em distritos da cidade, como Floriano e Itambé (RAMOS, 2015). 
Segundo dados da Secretaria de Habitação do Município de Maringá (2017), há atualmente 
um déficit habitacional de 6031 habitações.  

 

 
Figura 1: Planta esquemática da cidade de Maringá 

Fonte: Maringá (1967 apud Cordovil, 2010). 

 
A escolha do terreno a ser trabalhado baseou-se em sua localização em área com 

entorno totalmente urbanizado, próxima ao centro, serviços básicos e com toda 
infraestrutura. Trata-se de um local subutilizado dentro da malha urbana, causador de 
diversas despesas desnecessárias à cidade, como aumento de custos de implantação e 
manutenção de infraestrutura, devido à expansão urbana, que é causada pela não 
utilização dessas áreas. Está localizado na Zona 14, próximo às avenidas Mandacaru e 
Colombo (figura 2), de grande tráfego e abrangência. O terreno possui, aproximadamente, 
186.000 m² e declividade média máxima de 8%. Está inserido em uma área de zoneamento 
residencial, onde a predominância é de residências unifamiliares de até 2 pavimentos, com 
classes sociais diversificadas.  

 

 
Figura 2: Área de intervenção 

Fonte: elaboração da autora (2017). 
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Por meio da utilização deste terreno, localizado em área urbanizada e bem 

desenvolvida, pretende-se dar oportunidade de acesso à cidade aos cidadãos de menor 
renda, que são atualmente e desde a fundação do município destinados às áreas 
suburbanas. Com isto, também, seria diminuído o déficit habitacional municipal. Além disso, 
a renovação desta área trará inúmeros benefícios aos moradores da região, como 
melhorias na mobilidade, aumento na segurança, aumento da vitalidade da região e até 
geração de emprego.  
  
4 RESULTADOS ESPERADOS 

 
A partir do exposto, pretende-se produzir o anteprojeto de um bairro sustentável que 

possa abranger a toda a população, inclusive pelas populações de menor renda. O projeto 
deverá permitir variedade arquitetônica, para que todas as faixas etárias possam usufruir 
do bairro e para que não haja monotonia, como é o caso de diversos conjuntos habitacionais 
populares. O uso misto do solo contribuirá também neste ponto, pois permitirá implantação 
de comércio e serviços, além do uso residencial. O bairro deverá possuir alta densidade 
demográfica, tornando custos de infraestrutura menores para cada usuário, e para tanto 
terá edificações multifamiliares de múltiplos pavimentos. 

Seguindo o que foi proposto por Mascaró (2005), as vias deverão seguir as curvas 
de nível, tanto para diminuição do custo de implantação e manutenção, quanto para seguir 
de acordo com o proposto no projeto original da cidade de Maringá. Espera-se permitir que 
todos os lotes possuam boa ventilação e iluminação naturais, objetivo que será atingido 
pelo desenho urbano e pela legislação de zoneamento urbano, e trará resultados positivos 
como redução de energia para iluminação e ventilação. Sistemas eficientes de drenagem 
e reutilização de águas residuais deverão ser previstos, além de sistemas de geração de 
energia solar e/ou eólica. 

Os espaços urbanos poderão ser definidos a partir dos remanescentes florestais 
presentes no terreno, mantendo-os quando possível e implantando áreas verdes 
adjacentes, como parques e praças. Equipamentos públicos deverão ser implantados de 
acordo com a necessidade local; áreas culturais e de convivência também estarão 
presentes no bairro, que será projetado dando prioridade ao pedestre e visando diminuir o 
uso de veículos motorizados. 

Espera-se que o projeto cumpra sua função de trazer novas moradias ao município, 
diminuindo o déficit habitacional, permitindo o acesso à cidade para população menos 
favorecida, considerando sempre o quesito sustentabilidade. Por meio de um ambiente 
sustentável, humano e desenvolvido, busca-se aumentar tanto a qualidade de vida da 
população do novo empreendimento, quanto dos bairros estabelecidos no entorno. 
Pretende-se, ainda, diminuir os impactos causados ao meio ambiente em 
empreendimentos deste porte, minimizando-os tanto quanto possível.  

 
5 RESULTADOS OBTIDOS 

 
De acordo com o que foi apresentado, o anteprojeto realizado partiu do princípio de 

dar prioridade ao pedestre e de incentivar a vivência urbana, enquanto supre-se a demanda 
por moradia e atinge-se um ambiente sustentável. Para tanto, vias exclusivas para 
pedestres e ciclistas foram inseridas no interior das quadras, bem como vias 
compartilhadas, garantindo a segurança e maior liberdade aos moradores que se 
deslocarem por meios não motorizados; serão bem arborizadas, proporcionando maior 
conforto aos transeuntes, atuando ainda como áreas de convivência, possuindo espaços 
agradáveis que incentivam a permanência dos moradores (Figura 3).  
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Figura 3: Implantação humanizada do loteamento 

Fonte: elaboração da autora (2017). 
 

Para reduzir os custos de implantação e os impactos ambientais, todas as vias foram 
projetadas de acordo com as curvas de nível. Quanto às diretrizes viárias municipais, todas 
foram adequadas para acomodarem melhor os terrenos, sem que deixassem de atender a 
demanda. Nos eixos principais do bairro, foram inseridas vias exclusivas de ônibus, visando 
atender tanto a população residente no bairro quanto da região, para isso poderão ser 
estendidas as vias que passam pelo entorno da área, bem como a implantação de novas 
linhas de ônibus, visando a valorização da mobilidade urbana. Devido à inclinação das vias 
longitudinais, não foi possível inserir ciclovias nas mesmas. Porém, por meio das vias 
internas é possível que os ciclistas transitem em segurança pelo bairro e cheguem aos 
eixos cicloviários a Leste e Oeste, que dão acesso ao centro da cidade. 

O zoneamento (Figura 4) foi definido para permitir que sejam edificadas residências 
unifamiliares e multifamiliares, bem como edifícios de uso misto, trazendo comércio e 
serviços ao alcance da população sem que seja necessário o uso de automóveis. O terreno 
foi subdividido em 131 lotes, distribuídos em três tamanhos médios: de 300 a 400 m² para 
edificações unifamiliares em 10 lotes destinados ao Fundo Municipal de Habitação; 20 lotes 
de 400 a 600 m² para habitações de até 2 pavimentos; e de 600 a 700 m² para edificações 
de até 5 pavimentos, tanto residenciais quanto de uso misto, em um total de 101 lotes.  

Espera-se atingir boa variedade arquitetônica, permitindo que hajam residências 
adequadas tanto para pessoas que vivem sozinhas quanto para famílias maiores, além de 
evitar que o ambiente urbano seja monótono. Os recuos obrigatórios e alturas máximas 
foram definidos para permitir que haja boa iluminação e ventilação naturais em todos os 
edifícios, promovendo a redução de energia elétrica utilizada nas residências e aumentando 
o conforto dos habitantes.  
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Figura 4: Zoneamento do bairro 

Fonte: elaboração da autora (2017). 
 

Os usos dos espaços públicos foram determinados de acordo com as necessidades 
locais. É prevista a instalação de uma escola municipal, que atenda do 1º ao 5º ano; um 
centro comunitário; uma horta comunitária com pomar e centro de compostagem; concha 
acústica; playground; centro de reciclagem, aprendizagem e renovação, que oferecerá 
oficinas à população, além de realizar a reciclagem do lixo produzido localmente; e uma 
grande praça que abrigará estes edifícios. 

Como estratégias de sustentabilidade, será altamente recomendada a instalação de 
placas fotovoltaicas, sistemas de aquecimento solar, reutilização de água pluvial e de águas 
cinzas, utilização de tecnologias construtivas limpas e eficientes, materiais de origem local, 
equipamentos economizadores hidráulicos e elétricos, pisos drenantes ou áreas 
permeáveis maiores que as exigidas e a correta orientação solar das edificações nos lotes, 
podendo os moradores obterem descontos no IPTU de acordo com o que for implantado, 
além da economia gerada por essas tecnologias a longo prazo. Os equipamentos poderiam 
ser fornecidos à população por meio de parcerias público-privadas, tendo seus custos 
iniciais reduzidos, tornando-se mais acessíveis. 

A drenagem de águas pluviais se dará por intermédio de bocas de lobo, juntamente 
com biovaletas, jardins de chuva implantados em pontos estratégicos e pisos drenantes no 
calçamento público, buscando que a água seja absorvida pelo solo local, e somente o 
excedente seja conduzido aos rios. Foi desenvolvido um mobiliário urbano (Figura 5) que 
recolhe águas pluviais e os encaminha a reservatórios para irrigação de jardins e da horta, 
que será distribuído ao longo das vias internas das quadras.  
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Figura 5: Infraestrutura urbana 
Fonte: elaboração da autora (2017). 

 
Com uma área loteada de aproximadamente 7,5 hectares, espera-se atingir a 

densidade de 250 habitantes por hectare, chegando ao número aproximado de 1800 
habitantes. Através de uma boa densidade, a utilização da infraestrutura e dos 
equipamentos e do transporte públicos são otimizados, tornando-se mais econômico para 
os moradores e para a cidade. 
 
6 CONCLUSÕES 

 
Mostrando-se um problema de longa data, a segregação socioespacial deve ser 

combatida ainda hoje, podendo ser amenizada por meio da utilização de vazios urbanos 
para abrigar a população de menor renda, evitando a criação de novos subúrbios 
desprovidos de infraestrutura. A implantação destes novos assentamentos deve basear-se 
nos princípios de sustentabilidade, tanto ambiental quanto social e econômica, gerando 
maior qualidade de vida à população. Atinge-se este objetivo por meio de geração de 
emprego local, igualdade de oportunidades, tecnologias que favoreçam a economia de 
recursos naturais, entre outros.  

O anteprojeto idealizado buscou cumprir os requisitos de um empreendimento 
sustentável, mas que fosse acessível aos menos favorecidos. Os princípios de 
sustentabilidade social e econômica foram atingidos por meio de zoneamento e distribuição 
de vias. Na esfera social pode-se considerar a geração de empregos na zona mista e 
abertura de espaço para habitações sociais fatores decisivos, já no âmbito econômico, a 
redução de custos de infraestrutura e implantação por meio de adaptação às curvas de 
nível e continuidade das vias existentes. Por intermédio dos parâmetros urbanísticos, 
permite-se que todas as edificações tenham ventilação e iluminação otimizados, reduzindo-
se seu consumo energético. A implantação da horta comunitária, dos meios de drenagem, 
dos equipamentos públicos, da arborização e da manutenção do fundo de vale existente no 
terreno também podem ser considerados fatores que melhoram a qualidade de vida dos 
habitantes, tornando-a mais agradável e próxima da natureza, que se mantêm preservada.  

Considera-se este trabalho um exercício fundamental para o aprendizado de 
resolução de problemas relacionados ao urbanismo, esperando-se atingir resultados 
positivos e relevantes.  
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