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RESUMO 

 

O presente projeto trata da pesquisa que se intitula “Bairro Socioambiental para 

Maringá”, com o intuito de criar 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. 

 
Palavras-chave: Habitação de Interesse Social, solução urbanística, qualidade de 
vida. 
 

 
ABSTRACT 

The current project deals with the research entitled “Socio-environmental 

Neighborhood for Maringá” which aims to create better quality spaces, housing, living 

and leisure areas for the lower income people of the city, who are marginalized by the 

society for not having better opportunities. This work aims to find architectural and 

urban solutions to improve the quality of life of the target group, reaching an 

appreciation of the construction area and its surroundings, using sustainable 

techniques in this proposal, which will provide an urban quality space for the 

municipality. The research will be based on collected data referring to social housing, 

target-group and sustainable buildings, beyond related subjects, using them as 

reference to enhance the proposal.  

 

Key-words: social interest housing, urban solution, quality of life. 

                                                           
1 1: Professor Mestre do Centro Universitário de Maringá; Acadêmica do Programa de Pós-Graduação 

em Arquitetura e Urbanismo. 
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INTRODUÇÃO  

 

A população de baixa renda é vista como um problema para as grandes 

cidades, pois se concentra em regiões periféricas do município, muitas vezes sem 

infraestrutura e equipamentos públicos adequados, capazes de suprir as suas 

necessidades. Essa população que é um problema social é muitas vezes ignorada 

pelos governantes e por essas e outras razões são marginalizadas pela sociedade, 

que acabam sendo empurradas cada vez mais para a periferia ou até mesmo para 

cidades dormitórios. O problema acaba não sendo solucionado. 

  Por isso somente a proposta de um novo bairro, pois eles não necessitam 

apenas de um teto para se abrigar, precisam de todo um conceito de habitação que 

proporcione seus direitos mínimos como cidadãos. Diante disso, o projeto de um Novo 

Bairro Socioambiental para Maringá tem que vir acompanhado de um estudo 

urbanístico de implantação para que funcione ligado à cidade já existente e 

conjuntamente trazer uma habitação sustentável, com economia e conforto, além de 

equipamentos de lazer, convívio e áreas verdes, isto é o mínimo que o município deve 

oferecer para a população. 
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1. A Habitação de Interesse Social no Brasil 

1.1. Definição  

 Segundo Segnini (2008), a habitação é aquilo que entendemos por objeto de 

uma necessidade básica do ser humano de forma a ter como função principal o abrigo. 

Sendo assim, a habitação de interesse social é uma busca de alternativas construtivas 

de baixo custo, para uma população de baixa renda.  

 A proposta se destina à pessoas e famílias de baixa renda, que se encontram 

em uma determinada faixa de renda de até dois salários mínimos2. O que não garante 

atualmente o mínimo que é previsto na Constituição Federal de 1988, sobre o direito 

social do cidadão em seu Art. 6°: “São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, 

o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a 

assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”. 

 Um fato que comprova isso é uma pesquisa divulgada no G1 Rio, realizada em 

2017 informando que, “Metade dos trabalhadores brasileiros tem renda menor que o  

 Com isso, surge a ideia de se fazer uma proposta voltada a essa população 

que é negligenciada pela sociedade e não possui condições de ter uma moradia 

conforme a definição abaixo: 

 O direito à moradia significa garantir a todos um lugar onde se abrigue 

de modo permanente, pois, a etimologia do verbo morar, do latim 

“morari”, significa demorar, ficar. O conteúdo do direito à moradia não 

significa, tão somente, a faculdade de ocupar uma habitação. A 

história da habitação está ligada ao desenvolvimento social, 

econômico e político da humanidade. É imprescindível que essa 

habitação tenha dimensões adequadas, em condições de higiene e 

conforto, a fim de atender ao disposto na Constituição Federal, que 

prevê a dignidade humana como princípio fundamental, assim como o 

direito à intimidade e à privacidade, e que a casa é um asilo inviolável.  

(CANUTO, VLACH, 2005 apud FITTIPALDI, 2008, p. 4). 

 

                                                           
2 O valor de um salário mínimo de R$ 954,00 reais, de acordo com a pesquisa publicada no G1, 

realizada em 2018. 
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1.2. Histórico 

 Pode-se considerar que as questões de habitação social no Brasil passaram a 

ser pensadas a partir da República Nova (1885 até os dias de hoje), devido a onda 

imigratória que ocorreu no país nesse momento e a expansão do modelo agrário-

exportadora das cidades brasileiras, principalmente nas regiões sudeste do país. As 

iniciativas tomadas pelo governo no sentido de produzir habitação ou de regulamentar 

o mercado de locação residencial anteriormente a este período são praticamente 

nulas. 

 Motta (2010), considera-se, então, que o problema habitacional no país teve 

seu ápice a partir da década de 1930 e afetou, principalmente, as classes menos 

assalariadas e imigrantes do país, devido às reformas urbanas propostas pelo o 

governo da época. Assim, considerando que os operários de baixa renda ocupavam 

cortiços, em condições precárias que colocava em risco a saúde pública, surgem 

então incontáveis soluções habitacionais, que vieram de iniciativas privadas, 

possuindo péssimas condições de zoneamento.   

 Para Lima (2011), em relação à República Populista (1945-1964), houve 

iniciativas governamentais com relação à habitação de interesse social no Brasil, 

quando se iniciou um processo de industrialização e a criação de um modelo de 

desenvolvimento urbano para o país, com o desenvolvimento econômico baseado nas 

necessidades das indústrias. Dessa forma as fábricas precisavam cada vez mais de 

trabalhadores, acarretando no surgimento de polos de crescimento urbano.  

A habitação podia ser financiada por instituições como os IAPs (Institutos de 

Aposentados e Pensionistas), instituições previdenciárias que agiam pela lógica de 

necessidade de investir os imensos fundos de reserva da Previdência Social para 

preservar seu valor. Porém, esses investimentos apareceram como instrumento de 

capitalização, desprovidos de interesse social. Também existiu a Fundação da Casa 

Popular (1946), sua proposta era financiar moradia, infraestrutura, saneamento e até 

a formação de profissionais técnicos, ainda segundo Rubin e Bolfe (2014, p. 201),  

O projeto da Fundação da Casa Popular fracassou porque os grupos 

que seriam mais beneficiados encontravam-se desorganizados ou 

desinteressados em ser interlocutores do governo na formulação de 
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uma política social. Além disso, a Fundação quase não contava com 

recursos de origem orçamentária, fragilizando ainda mais sua atuação 

[...]. 

Segundo Bonduki (1994), ressaltando a incapacidade (ou desinteresse) da 

iniciativa privada de produzir moradias, o governo passa a tomar iniciativas dispersas 

de intervenção, como resposta à gravidade do problema. De acordo com o autor é 

característico dos regimes e governos de cunho populista a sensibilidade para atacar 

questões com grande repercussão na vida do trabalhador, como o peso do aluguel no 

orçamento familiar, ou de grande visibilidade pública e apelo clientelista, como 

construção de conjuntos habitacionais. O autor conclui que o Estado brasileiro assume 

o problema da habitação como questão social; as iniciativas tomadas, no entanto, são 

desarticuladas, posto que emanadas de diferentes órgãos e interesses políticos.  

Posteriormente ao Golpe Militar em 1964, é instituído o Plano Nacional de 

Habitação e criado o Banco Nacional da Habitação (BNH), pela Lei nº 4.380, de 21 de 

agosto de 1964, que tinha como atribuição financiar e gerir uma política que 

promovesse a construção e aquisição da casa própria, especialmente pelas classes 

de menor renda, bem como ampliar as oportunidades de emprego e dinamizar o setor 

da construção civil.  Uma parte fundamental do BNH era o Sistema Financeiro da 

Habilitação (SFH), que tinha por finalidade principal prover recursos que garantissem 

a execução.  

Segundo Azevedo e Andrade (2011) a escolha da habitação como eixo da 

política se deveu, principalmente, ao aspecto das tensões nas favelas, das migrações 

maciças para as cidades, uma vez que o problema urbano ganhou visibilidade e 

contorno nos inícios dos anos de 1960. 

A partir da segunda metade da década de 1970, a economia do país começa a 

passar por sérias dificuldades, especialmente, em relação às altas taxas de inflação e 

com respeito à dívida externa. Nessa situação econômica desfavorável que acomete 

o país, somada à mudança de rumo da aplicação de seus recursos para financiamento 

dos governos estaduais e municipais para a construção de grandes obras de 

infraestrutura urbana, o SFH entra em crise. A esse respeito, Maricato (1987, p. 29) 

posiciona-se da seguinte maneira:  
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O sucesso do Sistema Financeiro da Habitação no Brasil desde a sua 

estruturação em bases mais exequíveis, em 1968, até 1980, quando 

entra em profunda crise em consonância com toda a economia do 

país, se deveu exatamente ao fato de ignorar os setores de menores 

rendimentos da população e tratar a habitação como uma mercadoria 

a ser produzida e comercializada em moldes estritamente capitalistas. 

Após 22 anos de existência, o BNH foi extinto pelo Decreto-Lei nº 2.291, de 21 

de dezembro de 1986, sucedendo à Caixa Econômica Federal todos os direitos e 

obrigações que eram relacionados ao Banco Nacional da Habitação. De acordo com 

Bitoun (2009) no período de 1964 até 1986 dos 4,5 milhões de moradias construídas 

com financiamento do SFH, apenas 1,5 milhão foram destinadas à população de baixa 

renda.  

Pode se dizer então, que com a Caixa Econômica Federal inicia-se uma nova 

fase, que perdura até os dias de hoje sobre a política habitacional de interesse social 

no Brasil.  

 

1.3. Atual Programa do Governo 

 O Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV) foi lançado em março de 2009 

pelo Governo Federal em parceria com estados, municípios, empresas e entidades 

sem fins lucrativos para permitir o acesso à casa própria para famílias de renda baixa 

e média (com renda bruta até sei mil e quinhentos reais mensais), colaborando para 

a redução do déficit habitacional brasileiro. O Programa Minha Casa Minha Vida está 

ligado à Secretária Nacional de Habitação do Ministério das Cidades, que coordena a 

concessão de benefícios junto à Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, 

governos e entidades locais, de acordo com a publicação do Sienge.  

 O programa em relação à habitação urbana, é destinado à pessoas com 

diferentes faixas de rendas: Faixa 1 (até R$ 1.800,00); Faixa 1,5 (até R$ 2.350,00); 

Faixa 2 (até R$ 4.000,00) e Faixa 3 (até R$ 7.000,00), conforme o Programa Minha 

Casa, Minha Vida, do Ministério das Cidades. 
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 Minha Casa, Minha Vida funciona até os dias de hoje3 e seu objetivo principal 

está em oferecer suporte às famílias que buscam um meio de conseguir a casa 

própria. O programa social representa hoje no Brasil cerca de 70% do mercado 

imobiliário do país, além de corresponder a 65% das construções e ter como previsto 

para o ano vigente de 2018 a contratação de 650 mil moradias em todo o país. 

 

1.4. Déficit Habitacional 

 O Déficit Habitacional pode ser definido, de acordo com Ramos (2015) como à 

quantidade da população sem moradia adequada, onde atende as necessidades 

devidas de cada ser humano, em determinadas regiões do país. 

 Apesar dos programas habitacionais existentes, de acordo com Bruno Villas 

Boas e Ana Conceição (2018)4, o déficit de moradias no país já chega a 7,7 milhões. 

 Segundo os autores a maior parte do déficit habitacional brasileiro é provocada 

por famílias com um grande comprometimento da renda com pagamento de aluguel 

(3,27 milhões) e pela coabitação – famílias dividindo o mesmo teto (3,22 milhões). As 

chamadas habitações precárias resultam em 942,6 mil moradias e o restante (317,8 

mil) pertencem ao chamado adensamento excessivo que os autores explicam como 

“muita gente morando no mesmo lugar”. 

O valor econômico do G1 traz um gráfico (Figura 01) do estudo realizado pela fundação 

Getúlio Vargas, que representa esses valores.

 

Figura 01: Valor Econômico  

Fonte: www.valor.com.br 

                                                           
3 como demonstra na reportagem, “Minha Casa Minha Vida representa 70% do mercado imobiliário”, 

de maio de 2018, da revista eletrônica Governo do Brasil. 
4 Em reportagem para o portal de notícias G1 
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Embora Ana Conceição (2018), afirma que:  

Ainda segundo o estudo, a falta de habitação atinge mais famílias de 

baixa renda – 91%, que estão no estrato até três salários mínimos. 

São famílias pouco atendidas pelo setor imobiliário e mesmo 

programas habitacionais, afirma a economista Ana Maria Castelo, que 

estuda o tema há mais de uma década. Segundo Ana, o ônus 

excessivo com aluguel é, por definição, um problema urbano. Está 

ligado ao encarecimento das habitações nos grandes centros. “O 

número de habitações contratadas e construídas até hoje pelo 

programa Minha Casa, Minha Vida atingiu pouco esse grupo nas 

regiões urbanas.  

É de conhecimento geral que em regiões metropolitanas com São Paulo, Rio 

de Janeiro e Belo Horizonte a construção desse tipo de habitação não “cabe” no valor 

do terreno. Por fim, os autores apontam:  

Para resolver o déficit urbano é necessária uma política habitacional 

que olhe a questão envolvendo as três esferas. A política não pode 

ser apenas federal e de produção de habitações. É preciso, por 

exemplo, pensar também a questão do uso da terra, que é municipal, 

no âmbito do Plano Diretor. O programa Minha Casa, Minha Vida, não 

vai resolver o problema”, disse a especialista  

(Boas e Conceição, 2018, p.1). 

 Sendo assim, baseado nos dados acima, o Bairro Socioambiental para 

Maringá, tem o intuito de beneficiar as famílias de até três salários mínimos ou que se 

enquadre na Faixa 1, do Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV. E além dessa 

esfera econômica a proposta visa também englobar os setores sociais e urbanos que 

evolvem a cidade e a população maringaense.   

 

1.5. Qualidade de Projetos  

A qualidade das moradias do PMCMV, tem sido um ponto bastante analisado, 

pois, de acordo com SOUZA, D. P. B. et al. (2017, p. 21),  



11 

 

[...] têm sido alvos de reclamações em vários Estados, desde a falta 

de qualidade das construções com patologias em erros de execuções, 

que podem ter sido provocadas pela mão de obra desqualificada e má 

qualidade de materiais, dentre outros, como estratégia na redução dos 

custos de produção e aceleração do tempo para a entrega das 

unidades. Isso se deve a ausência de rigor dos gestores com os 

processos de contratação e acompanhamento dos projetos, o que faz 

com que a efetividade do programa seja totalmente comprometida. 

Mesmo a Caixa Econômica disponibilizando um próprio plano pelo Programa 

Minha Casa Minha Vida, “De olho na qualidade”, onde são registradas as reclamações 

dos moradores sobre as condições físicas do imóvel e fazer exigências para os 

construtores, a qualidade do projeto ainda acaba sendo ruim.  

 Segundo o Relatório de Auditoria Operacional no Programa Minha Casa Minha 

Vida do Tribunal de Contas da União (2014), foi realizado um estudo que gerou o 

gráfico abaixo (figura 2), demonstrando os problemas referentes à qualidade das 

habitações e à disponibilidade de infraestrutura interna: 

 

 

Figura 2: Relatório de Auditoria Operacional no Programa Minha Casa Minha Vida  

Fonte: http://portal.tcu.gov.br 

 

Mesmo apresentando esses programas relacionados às qualidades do 

empreendimento finalizado, uma boa parcela dessas moradias ainda não possui uma 
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devida qualidade, tanto em questões estruturais (físicas), como a preocupação do 

entorno urbanístico e impacto que a sua implantação causará na cidade. 

 Sendo assim, para que essas construções tenham qualidade é necessário ter 

um acompanhamento adequado desde a fase inicial da obra até sua entrega. Além 

de usar materiais de boa qualidade, optar por um sistema construtivo mais eficaz e 

principalmente mão de obra qualificada para cada tipo de serviço prestado.    

 

2. Alternativas Arquitetônicas para a Melhora da Qualidade de Vida  

 Um projeto e execução com qualidade, é trabalho e compromisso dos 

profissionais ligados à área da construção civil, resultando no bem-estar do usuário.  

Completando, no texto de Mahfuz (2001), traz uma definição do arquiteto inglês Piers 

Gough, onde trata sobre o tema do que é a qualidade na arquitetura:  

O entendimento da arquitetura como ofício, disciplina com uma 

tradição técnica e compositiva que deve ser do domínio do arquiteto. 

Toda arquitetura de qualidade mostra uma relação direta entre forma 

e construção, apoiada na pertinência das escolhas de materiais, 

técnicas e formas. 

 Mahfuz (2001, p. 2 apud GOUGH, 2001, p.2) 

Para isso, procurar propostas com melhores condições de conforto térmico e 

acústico, onde analisa um estudo de insolação trazendo uma iluminação natural nas 

edificações, no qual terá uma diminuição futura em gastos com energia elétrica. Além 

disso, tendo uma boa organização do projeto é possível evitar gastos desnecessários, 

tendo em vista que ele é voltado à uma população de baixa renda.  

Outra alternativa é oferecer ao espaço uma diversidade sócio territorial, ou seja, 

tornar o projeto misto. Isso é possível quando o parcelamento do solo possibilita o uso 

comercial, residencial e serviços vicinais na mesma região. Quando esse tipo de 

utilização é permitida, confere ao projeto uma melhor mobilidade urbana, pois facilita 

a vida de cada usuário que passa a fazer um percurso reduzido em suas atividades, 

melhorando a qualidade de vida. Podemos ciar como exemplo um morador que tem 

em seu bairro farmácias, padarias, conveniência, e até mesmo o seu emprego, e que 
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não precisa se deslocar para cumprir suas funções diárias, evitando e reduzindo, 

assim, o estresse do cotidiano. 

Ao analisar-se a qualidade da implantação da proposta nessa área escolhida, 

percebe-se que ela se torna ponto relevante e crucial para o empreendimento. De 

acordo com a “Ferramentas para avaliação da inserção urbana dos empreendimentos 

do Programa Minha Casa Minha Vida”, desenvolvida, entre 2013 e 2014, pelo 

Laboratório Espaço Público e Direito à Cidade, da Faculdade de Arquitetura e 

Urbanismo, da Universidade de São Paulo (LabCidade – FAU/USP5), 

independentemente de sua localização, a forma como o empreendimento se insere 

na cidade pode produzir uma boa integração com o entorno, gerando espaços 

públicos bem articulados, ativos e seguros ou, do contrário vão produzir o isolamento 

com espaços públicos sem qualidade, sem conforto e sem segurança. 

  

2.1. Habitação Socioambiental  

A Câmara da Indústria da Construção, no Guia de Sustentabilidade na 

Construção (2008), define que a sustentabilidade é a situação desejável que permite 

a continuidade da existência do ser humano e de nossa sociedade, é o objetivo 

máximo do processo de desenvolvimento sustentável. Ela busca integrar aspectos 

econômicos, sociais, culturais e ambientais da sociedade humana com a preocupação 

principal de preservá-los, para que os limites do planeta e a habilidade e a capacidade 

das gerações futuras não sejam comprometidas. 

Dessa maneira, a sustentabilidade pode unir-se à arquitetura e ao urbanismo, 

buscando reduzir os impactos ambientais nos edifícios, promovendo um uso 

controlado de recursos naturais, alterando o mínimo possível da área onde está sendo 

implantada a construção e empregando-a de forma correta.  

De acordo com Souza (2004), a sustentabilidade na arquitetura tem ampla 

relação com a forma como utiliza a energia e como se relaciona ao ambiente natural. 

Constata-se também que os padrões de consumo e produção dessa arquitetura serão 

                                                           
5 Ferramentas para avaliação da inserção urbana dos empreendimentos do Programa Minha Casa 
Minha Vida, desenvolvida, entre 2013 e 2014, pelo Laboratório Espaço Público e Direito à Cidade, da 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, da Universidade de São Paulo (LabCidade – FAU/USP). 
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definidores do modo de vida de um determinado grupo humano, moldando assim, 

padrões de consumo e utilização de energia, fazendo parte de um determinado 

contexto urbano que será modificado pela dinâmica da utilização da arquitetura que 

nele se insere.  

Permitir que uma edificação possa ser alterada, ocupando-a de inúmeras 

maneiras ao longo do tempo, em função das necessidades atuais ou futuras de cada 

morador, é algo que dá maior comodidade a cada cidadão de habitações de interesse 

social. Esse pensamento foi alcançado pelo arquiteto chileno Alejandro Aravena, 

ganhador do prémio Pritzker6 em 2016, onde se destacou por sua capacidade de 

ampliar o campo de ação do arquiteto para conseguir soluções que permitam melhorar 

os contextos urbanos e fazer frente à crise mundial de habitação.  Implementou a ideia 

das “moradias incrementais”, criando apenas 50% da casa de qualidade com o 

mesmo custo, dessa forma, os moradores poderiam construir a outra metade de 

acordo com suas necessidades com o passar do tempo.  

 Por fim, o termo socioambiental está relacionado ao desenvolvimento 

sustentável e questões sociais, com práticas que causam menos danos ao meio 

ambiente e uma maior igualdade social. Portanto, uma habitação socioambiental, 

tenta reunir técnicas sustentáveis ao mesmo tempo em que se preocupa com as 

pessoas que ali residem.  

 

3. Habitação de Interesse Social na Cidade de Maringá-PR 

3.1. Situação Atual  

A cidade de Maringá está localizada no noroeste do Paraná, e de acordo com 

o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social do município (2017), 

tem-se uma população estimada de 406.693 de pessoas, sendo que 

aproximadamente 350.653 reside na área urbana e 6.424 na rural. 

A cidade é considerada planejada, com características específicas no 

desenvolvimento de seu desenho urbano7. Entretanto de acordo com Ramos (2015), 

                                                           
6 O Prêmio Pritzker é a maior condecoração em Arquitetura do mundo. <https://www.pritzkerprize.com/> 
7Em reportagem para o portal de notícias G1, Maringá: 70 anos de muito planejamento e inovação.  
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após o processo de industrialização, que foi desencadeado pela ação de mecanização 

agrícola, grande parte da população da área rural migrou para a área urbana. Esse 

crescimento desordenado de Maringá, que não estava estruturada para esse aumento 

populacional, acabou afastando para o perímetro urbano as classes mais baixas, onde 

o solo tinha menor preço e a quantidade de infraestrutura disponível à população era 

reduzida, concentrando-os na periferia da cidade.  

É de suma importância observar-se que, neste contexto, entre 1960 a 1970 

surgiram muitas favelas em Maringá, devido a um excedente de população pobre sem 

moradia. De acordo com Mendes (1992, apud Silva 2006) loteamentos como a Vila 

Valdelina, no quadrante noroeste, o Jardim Aclimação, a leste e a Vila Bosque, 

próximo a aeroporto, transformando-se em favelas. 

A partir dos anos 2000, de acordo com Silva (2002), verificou-se uma expansão 

na direção Norte/Nordeste da cidade de Maringá. Segundo o autor a malha urbana 

tem se estendido principalmente por loteamentos populares, que vão ocupando a 

periferia, enquanto que a população de média e alta renda concentra-se nas zonas 

mais centrais. Esses loteamentos populares (principalmente os localizados na região 

Norte da cidade) são os que apresentam as maiores taxas de adensamento 

populacional, com destaque principal dado ao Jardim Alvorada, constituindo-se no 

bairro mais populoso da cidade. 

No momento atual, a construção de habitação popular de interesse social no 

espaço urbano da cidade se materializa principalmente com as ações do Programa 

Minha Casa Minha Vida – PMCMV. Conforme Ramos (2015), a consolidação dos 

empreendimentos se dá por construções de conjuntos habitacionais multifamiliares 

que são executados por incorporadores que atuam numa escala local e em algumas 

das cidades que compõem a região metropolitana de Maringá. 

 Todavia não é tão simples realizar esse tipo de construção, já que alguns 

pontos devem ser levados em consideração e analisados de acordo com o Plano Local 

de Habitação de Interesse Social do Município de Maringá – PLHIS (2010). O custo 

elevado da terra na cidade é um deles, quando se comparado às cidades vizinhas, 

causando dificuldade para a implementação da habitação de interesse social, gerando 

um afastamento das famílias mais carentes para a periferia ou até cidades vizinhas, 
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que se tornaram cidades-dormitórios, apenas para as pessoas que trabalham em 

Maringá.  

Uma solução “fácil” para esse problema, seria a coabitação, que no caso, são 

condomínios de prédios, que são financiados por construtoras com o foco em 

populações carentes, entretanto, apesar da compra ser vantajosa, o aluguel do 

condomínio acaba sendo muito caro, o que se torna inviável a longo prazo para 

pessoas de baixa renda, além de que, os prédios não podem sofrer futuras ampliações 

sem altos custos de reforma.  

 

3.2. Dados Kairós – Empresa de Desenvolvimento Social  

 A pesquisa desse material para a cidade de Maringá foi baseada em dados da 

empresa Kairós – Desenvolvimento Social, 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 

permitirá a 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.   

 

3.2.1. Regiões com Maior Índice de Extrema Pobreza 

O Censo 2010 do IBGE para a cidade de Maringá, identificou as pessoas 

residentes em domicílios de extrema pobreza, com renda per capita inferior a R$ 70,00 

mensal ou sem renda (neste último caso, com a aplicação de alguns critérios). Essas 

pessoas constituem uma das prioridades máximas de atendimento socioassistencial. 

Estão incluídos neste cálculo os rendimentos de benefícios de transferência de renda. 
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(Kairós, 2011). Sendo assim, desenvolveu-se um mapa para identificar as principais 

áreas cujo as habitações são de pessoas com índices de extrema pobreza (figura03). 

 

 

Figura 03: Mapa das regiões com maior índice de extrema pobreza. 

Fonte: Acervo próprio 

 

 

3.2.2. Regiões com Renda per capita de até 1/4 e 1/2 de Salário Mínimo 

 A renda per capita mensal até 1/4 e 1/2 do salário mínimo comumente adotado 

no Brasil como 'linha da miséria' (figura 04 e 05). De acordo com Kairós (2011) pela 

metodologia do IBGE, não entram na conta deste indicador os benefícios de 

transferência de renda (diferentemente do cálculo da extrema pobreza).  
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Figura 04: Mapa das regiões com renda per capita de até ¼ de s.m. 

Fonte: Acervo próprio 

 

 

 

Figura 05: Mapa das regiões com renda per capita de até ½ de s.m. 

Fonte: Acervo próprio 
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4. Estudo de Caso 

4.1. Concurso – Habitação para Todos – Edifício de 04 pavimentos 

 O projeto para o concurso do Companhia de Desenvolvimento Habitacional e 

Urbano do Estado de São Paulo - CDHU, aborda criação de novas tipologias nas suas 

características universais a partir de uma proposta urbanística estruturante, propondo 

alternativas desejáveis ao crescimento desordenado do urbanismo monofuncional. A 

criação de tipologias de conjunto habitacional não é uma resposta satisfatória se não 

redefinir os padrões urbanísticos de suas implantações. Isto é, ultrapassar o 

urbanismo das necessidades e idealizar pequenos incubadores urbanos construídos 

a partir da superposição dinâmica de propostas conexas e complementares, da 

unidade de habitação à comunidade, do condomínio à escala do bairro, das funções 

essenciais das moradias à atividade produtiva e comercial.  O projeto funciona com 

base pronta para acolher o uso perspectivo dos seus espaços internos e externos 

(figura 06). 

 

Figura 06: Edifícios de 04 pavimentos. 

Fonte: https://concursosdeprojeto.org 

 

A implantação das edificações de acordo com o terreno é orientado com o 

alinhamento das vias, não precisando dessa forma fazer uso de cercas e muros. Além 

disso, a locação dos serviços comerciais e acessos às garagens são nas 
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extremidades do terreno, ou seja, nas esquinas, isso permitiu uma ligação direta com 

o seu entorno. 

A proposta recomenda ainda uma integração com a malha urbana, criando uma 

hierarquia nos próprios espaços do projeto, tantos dos apartamentos como as áreas 

em comum. Além, da total acessibilidade implantada, teve-se uma preocupação na 

valorização do pedestre, com espaços de contemplação, hortas, áreas de esporte e 

lazer, não priorizando o uso de transporte mecanizado. O convívio social acontece 

também nas circulações, os apartamentos são ligados por passarelas de distribuição 

externas, dividindo uma única escada externa de circulação vertical.  

 Além disso, foi pensado na questão da sustentabilidade, criaram-se espaços 

coletivos, como lavanderia locada no primeiro pavimento, reduzindo os custos em 

recursos e energia por meio do uso em grupo.  

 Houve também uma preocupação quanto a ventilação, iluminação e 

privacidade dessas moradias, pois os prédios foram locados em distancias relativas a 

fim de garantir o conforto dos usuários. Ademais, as configurações dos apartamentos 

são reversíveis, de modo a criar espaços para atividades como home office e costura, 

por exemplo (figura 07). 

 

Figura 07: Edifícios de 04 pavimentos. 

Fonte: https://concursosdeprojeto.org 
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4.2 Conjunto Quinta Monroy – Alejandro Aravena 

 O projeto desenvolvido pelo escritório Elemental, juntamente com o arquiteto 

chileno Alejandro Aravena, ganhador do prémio Pritzker em 2016, está localizado no 

Chile, em uma área central da cidade. O arquiteto teve como proposta inicial, elaborar 

um conjunto habitacional para famílias de baixa renda, que viviam em uma área há 

mais de trinta anos em condições irregulares. 

Apesar do terreno possuir uma boa localização, era uma região pobre e de 

construções precárias. Segundo Jardim (2017), a nova proposta apresenta 

características que garantem a vivacidade e a qualidade espacial para quem ali vive, 

como: espaços públicos, comércio, habitação e serviços. O autor ainda ressalta que 

a tipologia adotada para o conjunto Quinta Monroy, buscou condizer com o entorno, 

tanto pela altura de pavimentos e proporção ao gabarito das ruas tangentes, quanto 

pelos recuos e afastamentos. Ou seja, atua de forma respeitosa com as edificações 

vizinhas e está bem implantado, contribuindo com a manutenção e valorização da 

cidade. 

Jardim (2017) pontua que o projeto com as habitações veio então para atender 

famílias de baixa renda, trazendo maior qualidade ao bairro, com sustentabilidade, 

uso suficiente do solo, infraestrutura adequada e, talvez o ponto mais importante, 

mantendo a população no terreno, que alcançou uma posição favorável e valorizada 

na cidade. 

Aravena considerou obter o maior número de habitação possível, que em um 

primeiro momento são padronizadas, mas capazes de uma futura ampliação, tanto 

pelas laterais, cota superior ou no mesmo nível por conta de cada morador. Essas 

ampliações permitiram uma personalização e identificação de cidadão com a nova 

casa, entretanto, que não modifica a aparência geral do conjunto, além disso, o 

arquiteto projetou uma estrutura base junto à edificação, para que o morador não 

tivesse custos maiores, em uma futura expansão, caso a família necessite. 

A vantagem desse tipo de tipologia é que possuem áreas como jardins, pátios 

entre os blocos de moradia, o que promove apartamentos com maior qualidade de 

iluminação, ventilação e segurança (figura 08 e 09).  
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Figura 08: Habitação original – sem qualquer tipo de ampliação. 

Fonte: https://www.archdaily.com.br 

 

 

Figura 09: Habitação modificada – com ampliação do morador. 

Fonte: https://www.archdaily.com.br 
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O projeto quando comparado em escala urbana, se insere nos espaços 

públicos, privados e coletivos. As habitações foram distribuídas no terreno formando 

áreas para estacionamento, convivência e vias de circulação. 

 

4.3. Conjunto Habitacional do Jardim Edite 

Um exemplo de conjunto habitacional no Brasil é o Jardim Edite que se localiza 

em São Paulo. Nota-se que o diferencial deste projeto é a sua implantação próxima 

às áreas importantes da cidade, como a ponte estaiada, novo centro financeiro e de 

serviços da capital paulista, etc. Outro fator relevante é o fato do conjunto possuir uso 

misto - residencial e comercial, diferenciando-se então pelo seu formato, dos 

conjuntos tradicionais (diversas casas enfileiradas, que destoam do entorno). O 

projeto foi elaborado pelo escritório H+F Arquitetos e MMBB Arquitetos8, procurando 

uma melhoria na condição de vida dos moradores que já ocupavam a área como 

favela (figura 10).   

 

Figura 10: Conjunto Habitacional – Jardim Edite – volumes verticais e horizontais. 

Fonte: https://www.archdaily.com.br 

 

                                                           
8 H+F Arquitetos < http://www.hf.arq.br/> e MMBB Arquitetos < http://www.mmbb.com.br/> 
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O conjunto habitacional consiste em volumes verticais e horizontais, que são 

principalmente para uso de habitações, mas permitiu a construção de um restaurante 

escola, unidade básica de saúde e uma creche, integrando assim a população local e 

do entorno. Uma das autoras do projeto, aponta que, “o trabalho mais fundamental do 

projeto foi essa sobreposição de usos, dos equipamentos poderem compartilhar o 

mesmo lote, a mesma área com as habitações [...]”. (Galeria da Arquitetura, Jardim 

Edite, 2018) 

 

5. Proposta de Bairro  

 “Se esse tipo de empreendimento vai acabar surgindo com o passar do tempo, 

em determinado local, seria melhor prevê-lo antecipadamente” - Jorge Königsberger9. 

Partindo desse ponto e baseado na pesquisa elaborada, a proposta de um 

Bairro Socioambiental para Maringá, tem como objetivo a melhora de vida da 

população carente, que deve e precisa viver em um ambiente adequado e com 

qualidade. O qual terá uma preocupação com o entorno urbanístico e com o impacto 

que sua implantação causará na cidade, não formando uma barreira física.  

Então a finalidade do projeto é elaborar um bairro, em uma região de maior 

necessidade, que de acordos com os dados registrados pela empresa Kairós – 

Desenvolvimento Social são: região Norte, Nordeste e Sudeste da cidade, que possua 

um terreno em desuso e além de apresentar infraestrutura existente, para não gerar 

maiores custos de locação. 

As edificações serão assobradados (térreo + 1 pavimento), e devem ter em 

média 53,00m², considerando uma possível ampliação, que poderá ser realizada por 

cada morador, a habitação passará a ter 66,00m². O Bairro Socioambiental contará 

ainda com habitações acessíveis, que serão térreas, com 58,00m², e com uma futura 

ampliação, 72,00m². A proposta terá preocupações com a sustentabilidade, 

adequando corretamente a edificação no terreno, em relação a orientação solar para 

ter o aproveitamento de iluminação e ventilação natural, além do uso de cisternas para 

a captação de águas pluviais. 

                                                           
9 Jorge Königsberger – Arquiteto e Urbanista formado pela Universidade Mackenzie (1971), em São 
Paulo. 
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A priorização do pedestre será um ponto levado em conta, além disso as 

construções terão diferentes alturas permitindo uma aproximação da escala humana. 

Além disso, os espaços terão uma integração entre os moradores, fazendo o uso de 

equipamentos públicos como praças, hortas e quadras de esporte, por exemplo. 
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CONCLUSÃO  

A proposta tem como finalidade de trazer um Bairro Socioambiental para 

Maringá que possa contribuir com o desenvolvimento arquitetônico e urbanístico da 

cidade. Mas voltado especialmente para pessoas de baixa renda, que muitas vezes 

não tem a oportunidade de viver em um local adequadamente planejado. 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 essa pesquisa 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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