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RESUMO 

 

Um dos problemas mais recorrentes nas cidades brasileiras é o espraiamento da malha 

urbana acontecendo, na maioria das vezes, sem planejamento e consequentemente sem 

infraestrutura. É também comum encontrar nessas cidades amplas áreas vazias com boa 

inserção urbana. Este estudo dedica-se a leitura e entendimento de uma área ociosa 

localizada no bairro da Bela Vista, na cidade de Campina Grande-PB; bem como a estudos 

morfológicos e revisão de parâmetros urbanísticos com a finalidade de garantir o uso 

adequado da terra por meio de uma intervenção urbana de resenho.  A área estudada 

despertou interesse devido ao não cumprimento da função social da terra; boa inserção 

urbana e regional; boa localização (próximo a instituições públicas de ensino e a um 

conjunto habitacional de interesse social) e a carência de Espaços Livres Públicos de 

permanência em todo bairro e em seu entorno imediato. 

 

 

1  INTRODUÇÃO  

 
A Cidade de Campina Grande está localizada no interior do estado da Paraíba e conta com, 

aproximadamente, 380 mil habitantes. Como a maioria das cidades de grande e médio 

porte brasileiras, Campina sofre com um intenso espraiamento de sua malha urbana, isso 

ocorre devido ao custo elevado de terrenos e moradias em sua área mais estruturada. Os 

prejuízos causados por esse fenômeno são inúmeros: maiores distâncias percorridas até 

áreas centrais; zonas com carência de infraestrutura de qualidade; baixas densidades 

habitacionais que levam e insegurança; entre outros. Enquanto esse fenômeno danoso 

ocorre nos limites da cidade, seu centro disponibiliza de infraestrutura de qualidade, porém 

grandes terrenos vazios salvaguardados pela especulação imobiliária.   

 

Dentro do quadro apresentado, a área escolhida para intervenção é um grande vazio urbano 

localizado no bairro da Bela Vista, no distrito-sede da cidade de Campina Grande. A 

escolha dessa área se deu devido a: (i) não cumprimento da função social da terra; (ii) boa 

inserção urbana e regional; (iii) localizar-se próxima a instituições públicas de ensino e a 

um conjunto habitacional de interesse social e (iv) da carência de Espaços Livres Públicos 

(ELP) de permanência em todo bairro e em seu entorno imediato. 

 

Para a realização de tal proposta, algumas análises foram feitas, tais como: 1. Revisão da 

divisão do distrito-sede de Campina Grande em Regiões Administrativas e 2. Revisão do 

Macrozoneamento Urbano e dos parâmetros urbanísticos para a Região Administrativa na 

qual a área está inserida.  



O objetivo da pesquisa é, a partir da análise das condições urbanas da área, fazer propostas 

que possam solucionar alguns problemas encontrados na mesma, fazendo com que o vazio 

urbano cumpra sua função social da forma mais coerente com seu entorno. A pesquisa se 

caracteriza por seu aspecto analítico e propositivo, com propostas contemplam desde 

mudanças na legislação até desenho urbano.  

 

Princípios norteadores como interagir, apreciar, proteger, morar e conviver foram pensados 

para a intervenção. A criação de diretrizes para a área foi fundamental para o entendimento 

das necessidades da mesma, juntamente com a criação de parâmetros específicos, que 

auxiliaram no tratamento de fachadas, aberturas e usos na área, possibilitando a boa 

relação entre espaços públicos e privados através de interfaces mais amigáveis. Apesar dos 

parâmetros urbanísticos terem sido definidos para Espaço Públicos e Privados, a proposta 

urbano-paisagística se concentrou no tratamento dos ELP, sejam eles de passagem ou de 

permanência.  

 

Devido à carência de ELP de permanência nas proximidades foi proposta a criação de uma 

praça, que ocuparia duas quadras, e todas as vias propostas tiveram tratamento urbanístico 

no sentido de melhorar a paisagem local, priorizar pedestres e ciclistas, facilitar o acesso ao 

espaço de lazer proposto, e criar identidade visual da área por meio da padronização do 

mobiliário urbano, possível também através da escolha da vegetação (formação de um 

Sistema de Espaços Livres Públicos). 

 

O referencial teórico da pesquisa encontra-se apoiado em autores como Jane Jacobs 

(2013), Jan Gehl (2015) e Douglas Farr (2013). Todos os autores citados tratam da 

vitalidade urbana e do adensamento das cidades, e também de temas como segurança, 

mobilidade e sustentabilidade. Através dos estudos teóricos e da leitura morfológica da 

cidade possível através de mapas e fotos, foi traçado um plano de intervenção para a área.  

 

A pesquisa que resultou no presente trabalho teve início durante a disciplina de Estudos 

Urbanos e Regionais IV, ministrada na Universidade Federal de Campina Grande pelo 

professor Demóstenes Moraes, com aprofundamentos posteriores.  

 

2  LOCALIZAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA 

 

O Bairro da Bela Vista está situado na Zona Norte da cidade (figura 1), na bacia do Riacho 

de Bodocongó, e faz limite com os bairros do Pedregal, Prata e Centenário. O bairro 

apresenta infraestrutura urbana consolidada e comércio ativo em algumas áreas. Possui 

0,71km² e uma população de 6070 pessoas, segundo o Censo Demográfico 2010.  

 

 
 

Fig. 1 Mapa de localização da Paraíba, da cidade de Campina Grande e do Bairro da 

Bela Vista. Fonte: Acervo pessoal 



 

A área de intervenção (figuras 2, 3, 4 e 5) é um grande vazio urbano localizado no bairro, 

que possui aproximadamente 0,12 km² de área (Espaços Públicos e Privados). Essa região 

se destaca no tecido urbano devido as suas dimensões, aproximadamente 17% da área total 

do bairro, e devido a sua boa localização.  
 

 

 

 
 

 
 

 
 

Fig. 2 Mapa de identificação e caracterização da área de intervenção. Fonte: Acervo 

pessoal. Fig. 3, 4 e 5 Caracterização da área. Fonte: Google Street View 
 

Alguns dos problemas encontrados na área são: o terreno não cumpre sua função social, 

pois não está sendo utilizado de acordo com as necessidades coletivas; carência de espaços 

livres públicos na área e em suas proximidades; a não utilização do terreno gera 

insegurança em seu entorno, bem como torna-se um local para acúmulo de resíduos e a 

pouca diversidade de uso na região (figura 3, 4 e 5). A área de intervenção possui grande 

potencial urbanístico por localizar-se próximo a instituições públicas de ensino e a um 

conjunto habitacional, porém sem oferecer infraestrutura que dê suporte a essas atividades. 

  

3  REVISÃO DAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS 

 

A Prefeitura Municipal de Campina Grande (PMCG) prevê, em seu plano diretor e em 

outros documentos oficiais, a divisão da cidade em Regiões Administrativas; macrozonas e 

zonas espaciais. Porém, como será mostrado, essa divisão foi feita de maneira 

insatisfatória, prejudicando o gerenciamento do território urbano. O distrito-sede da cidade, 

segundo os documentos oficiais, seria dividido em 12 regiões administrativas (figura 6), 

que teriam como principal objetivo facilitar a gestão do território urbano. A implementação 

dessas regiões prevê a implantação de subprefeituras, que nunca foram executadas na 

cidade.  

 

Estudos baseados em mapas de Índice de Renda; Índice de Urbanização; Espaços Livres 

Público; Equipamentos Comunitários e Índice de Verticalização foram realizados, e 

constatou-se que a divisão proposta pela PMCG previa um número elevado de regiões 

administrativas. A partir desses estudos, conseguiu-se chegar a um total de 5 regiões 

(figura 7). As regiões com áreas menores são as que apresentam problemas urbanos mais 

complexos, como por exemplo, a Região I, local na qual a área de intervenção está 

inserida.   



 

     
 

Fig. 6 Mapa das Regiões Administrativas segundo a PMCG. Fig. 7 Mapa das Regiões 

Administrativas propostas. Fonte: Acervo pessoal 

 

A Região I, local que abriga a área de intervenção, merece destaque por se tratar da área 

que abriga os maiores polos de influência regional, concentrando serviços fundamentais 

para Campina Grande e cidades vizinhas. Tratar a Região I, seus parâmetros e organização, 

é de grande importância para o ordenamento do território municipal.  

 

A partir desse ponto será trabalhado diretamente com a Região Administrativa I, onde será 

feita as revisões necessárias para intervir na área de estudo.  

 

4  REVISÃO DO MACROZONEAMENTO  

 

A Região Administrativa I está localizada no centro do Distrito Sede de Campina Grande. 

É composta pelos seguintes bairros: Centro; Prata; Estação Velha; São José; Centenário e 

Bela Vista. A região apresenta boa consolidação e estruturação devido ao seu 

desenvolvimento e importância histórica e devido a sua inserção regional. A partir da 

análise de dados referentes à: evolução histórica; legislação; inserção regional; 

condicionantes físico-ambientais; infraestrutura urbana e serviços, equipamentos urbanos, 

ocupação e uso do solo, ambiente construído e dinâmica imobiliária, foi possível realizar a 

revisão do macrozoneamento proposto pela PMCG para a área.  

 
O macrozoneamento existente para os bairros que compõem a Região I previa duas 

macrozonas (figura 8), porém, a partir de estudos foi possível modificar a delimitação 

dessas zonas e criar uma nova zona, que abrangia o bairro do Centro (figura 9). Essa 

modificação se mostrou mais adequada à Região.  

   



 

Fig. 8 Mapa com macrozoneamento segundo a PMCG. Fig. 9 Mapa com 

macrozoneamento proposto. Fonte: Acervo pessoal 

 

Segundo o macrozoneamento existente, a Região estava dividida em (1) Zona de 

Recuperação Urbana, que segundo o plano diretor se caracteriza por usos múltiplos, sendo 

possível a intensificação do uso e ocupação do solo, em virtude de as condições físicas 

serem propícias e da existência de infraestrutura urbana consolidada. E a (2) Zona de 

Qualificação Urbana, que se caracteriza pelo uso predominantemente residencial, com 

carência de infraestrutura e equipamentos públicos e incidência de loteamentos irregulares 

e núcleos habitacionais de baixa renda. 

 

Após a revisão do macrozoneamento as zonas 1 e 2 foram mantidas, com alteração em sua 

delimitação, e foi criada uma terceira zona, a Zona Central, que seria a área que agrega o 

maior número de estabelecimentos comerciais e de prestadores de serviços, e o acervo de 

bens de interesse cultural, objeto de programa de revitalização urbana.  

 

5 APLICAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DO ESTATUTO DA CIDADE 

 

Após a revisão da divisão em macrozonas, foram propostos instrumentos previstos na Lei 

do Estatuto da Cidade que poderiam se aplicar a tais zonas. Para a Zona Central foram 

previstos: 1_Direito de preempção: sendo exercido para a proteção da área de interesse 

histórico e cultural e para criação de áreas verdes. 2_Estudo Prévio de Impacto de 

Vizinhança (EIV): Necessário para edifícios acima de 20 pavimentos e para 

empreendimentos de grande porte (Ex.: Shoppings, supermercados...). 3_Outorga onerosa 

do direito de construir.  

 

Para a Zona de Qualificação Urbana: 1_Parcelamento, edificação ou utilização 

compulsórios/ IPTU progressivo. 2_Direito de preempção_ sendo exercido para 

implantação de equipamentos urbanos e comunitários e para criação de espaços públicos 

de lazer. 3_Outorga onerosa do direito de construir.  

 

Para a Zona de Recuperação Urbana: 1_Parcelamento, edificação ou utilização 

compulsórios/ IPTU progressivo. 2_Direito de preempção_ sendo exercido para 

implantação de equipamentos urbanos e comunitários e para criação de espaços públicos 

de lazer. 3_Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança (EIV)_ Importante patrimônio natural 

(Riacho do Prado). Será necessário para atividades que possam gerar desequilíbrio 

ambiental.  

 

A área de intervenção está inserida parte na Zona de Qualificação Urbana e parte na Zona 

de Recuperação Urbana.   

 

6 REVISÃO DOS PARÂMETROS URBANÍSTICOS 

 

Por parâmetros urbanísticos entende-se índices reguladores do uso e da ocupação da 

cidade. Esses parâmetros são fundamentais, pois eles que determinam a paisagem e 

morfologia do território urbano, entre outras coisas. Aqui serão apresentados alguns dos 

parâmetros que foram revisados, como: Taxa de Ocupação, Índice de Aproveitamento, 

Taxa de Solo Natural e Áreas Institucionais e Verdes Públicas.  

 



6.1 Taxa de Ocupação 

 

A revisão da Taxa de Ocupação foi feita com base nos parâmetros de cidades de médio 

porte, como Florianópolis-SC (Lei Complementar nº 482/ 2014), Caxias do Sul-RS (Lei 

Complementar nº 290/ 2007) e Santos-SP (Lei Complementar nº730/2011). Os novos 

índices são similares aos propostos pela PMCG, porém com algumas especificações.  

 

Tabela 1 Taxa de ocupação por Zonas 

 

 Zona Central Zona de 

Qualificação 

Urbana 

Zona de 

Recuperação 

Urbana 

Taxa de ocupação 

máxima 

Uso Residencial  60% 60% 50% 

Outro usos 70% 70% 60% 

 

Para a Zona Central e Zona de Qualificação Urbana: Taxa de ocupação máxima de 60% 

para uso residencial e 70% para outros usos, porém para edificações cujo projeto e efetiva 

execução adote o reaproveitamento de águas, ou a instalação de telhado verde será 

permitido um acréscimo de 10%. Taxa de ocupação máxima de 60% para uso residencial e 

de 70% para outros usos, porém para edificação acima de 10 pavimentos será reduzido 

10% de cada taxa. 

 

Para a Zona de Recuperação Urbana: Taxa de ocupação máxima de 50% para uso 

residencial e 60% para outros usos, porém para edificações cujo projeto e efetiva execução 

adote o reaproveitamento de águas, será permitido um acréscimo de 10%. Taxa de 

ocupação máxima de 50% para uso residencial e de 60% para outros usos, porém para 

edificação acima de 10 pavimentos será reduzido 10% de cada taxa.  

 

6.2 Índice de aproveitamento  

 

O índice de aproveitamentos, que é o quociente entre o total das áreas construídas e a área 

do terreno, foi revisado com base nos índices da cidade de Santo André-SP (Lei Ordinária 

nº 8.869/2006) e Santos–SP (Lei Complementar nº730/2011). O índice de aproveitamento 

mínimo (valor de referência para avaliar o cumprimento de função social da propriedade 

urbana) previsto para todas as zonas foi de 0,2. O índice de aproveitamento básico (valor 

de referência que define a área máxima a ser edificada proporcionalmente à superfície do 

terreno) foi de 1. O índice de aproveitamento máximo (valor de referência passível de ser 

atingido através da Transferência do Direito de Construir ou da Outorgo Onerosa do 

Direito de Construir) foi previsto para cada Zona.  

 

Tabela 2 Índice da aproveitamento máximo por Zonas 
 

 Zona Central Zona de 

Qualificação 

Urbana 

Zona de 

Recuperação 

Urbana 

Índice de 

aproveitamento 

máximo 

Uso Residencial  4,5 4,0 3,0 

Outro usos 4,0 4,0 3,5 

 



Para as Zona de Qualificação Urbana e Recuperação Urbana: quanto for previsto térreo 

comercial em projeto de uso residencial multifamiliar, não será necessário o pagamento de 

outorga onerosa do direito de construir para atingir o índice de aproveitamento máximo. 

 

O Índice de aproveitamento e a Taxa de ocupação foram definidos com a intenção de 

estimular a densidade urbana. Segundo a autora Jane Jacobs, a densidade urbana é uma das 

condições para a vitalidade e segurança urbana. “A necessidade de concentração: Deve 

haver densidade suficientemente alta de pessoas, sejam quais forem seus propósitos. Isso 

inclui alta concentração de pessoas cujo propósito é morar lá.” (JACOBS, pag. 165, 2013).  

 

Douglas Farr (2013) em seu livro Urbanismo Sustentável, afirma que a densidade urbana é 

uma das condições para o desenvolvimento do urbanismo sustentável. O autor enumera 

algumas das consequências da alta densidade populacional: 1. Maior frequência e número 

de tipos de transporte. 2. Menor distância caminhada e a compra e uso de automóveis. 3. 

Maior poder de compra de bens e serviços. 4. Menos dutos e valas necessários para 

sistemas distritais. 5. Reduz a área pavimentada.  

 
“O urbanismo sustentável é aquele com um bom sistema de transporte público e 

com a possibilidade de deslocamento a pé integrado com edificações e 

infraestrutura de alto desempenho. A compacidade (densidade) e a biofilia 

(acesso humano à natureza) são valores centrais do urbanismo sustentável.” 

(FARR, pág. 28, 2013).  

 

O incentivo a alta densidade urbana só é possível devido boa infraestrutura presente na 

Região Administrativa. Apesar de ainda possuir áreas problemáticas, a Região I possui 

altos índices de urbanização e boa distribuição de equipamentos urbanos. Quanto mais 

consolidada a região, maior será a possibilidade de incentivar o aumento de sua densidade 

habitacional e diversidade urbana.  

 

6.3 Áreas institucionais e áreas verdes públicas  

 

Esse parâmetro foi revisado segundo o Guia do Parcelamento do Solo Urbano do 

Ministério Público do Estado de Santa Catarina. Foi definido: Zona Central_ I – 20% para 

vias de circulação; II – 10% para áreas verdes; III – 10% para áreas institucionais. Zona de 

Qualificação Urbana_ I – 20% para vias de circulação; II – 5% para áreas verdes; III – 

15% para áreas institucionais. Zona de Recuperação Urbana_ I – 20% para vias de 

circulação; II – 10% para áreas verdes; III – 10% para áreas institucionais.  

 

Os índices de áreas institucionais e áreas verdes foram propostos levando em consideração 

a carência e necessidade de cada Zona.  

 

6.4 Taxa de solo natural 

 

O índice de taxa de solo natural (TSN) foi revisado segundo os índices propostos pela 

prefeitura da cidade de Recife-PE (Lei Ordinária nº 16.176/ 1996). A prefeitura de 

Campina Grande previa uma taxa de permeabilidade mínima de 20%, sendo este valor 

aplicado para toda a cidade. Semelhante ao índice de áreas institucionais e áreas verdes, o 

valor de TSN foi revisado levando em consideração a necessidade de cada Zona. 

 

Tabela 3 Taxa de solo natural pos Zonas 
 



 Zona Central Zona de 

Qualificação 

Urbana 

Zona de 

Recuperação 

Urbana 

Taxa de solo natural Uso Residencial  30% 20% 25% 

Outro usos 15% 15% 20% 

 

A Taxa de Solo Natural varia entre 15-30%, admitindo-se uma parte tratada com 

revestimento permeável que não ultrapasse 10% (dez por cento) da área total do terreno. 

 

7 INTERVENÇÃO   

 

Todos os estudos anteriormente apresentados foram fundamentais para a proposta de 

intervenção na área, pois através da revisão de parâmetros, índices e zoneamentos, foi 

possível ter uma visão macro da área e de suas necessidades como parte da cidade. 

 

A proposta de intervenção foi direcionada a um grande vazio urbano localizado no bairro 

da Bela Vista. Apesar dos princípios, diretrizes e parâmetros urbanísticos terem sido 

definidos para Espaço Públicos e Privados, a proposta urbano-paisagística se concentrou 

no tratamento dos ELP, sejam eles de passagem ou de permanência. Por todos os aspectos 

citados na caracterização da área, como por exemplo, o não cumprimento da função social 

da terra, a proposta foi direcionada ao tratamento dos ELP, e em como eles poderiam 

melhor servir os moradores e usuários daquela região.  

 

7.1 Princípios 

 

Os cinco princípios norteadores da intervenção urbana foram pensados no sentido de 

democratizar o espaço urbano, tornando-o coletivo, social e justo. Esses princípios foram 

propostos tomando como base o Plano Diretor Estratégico da cidade de São Paulo (Lei 

16.050/ 2014); os “Princípios para a cidade” desenvolvidos por Nathália Cavalcante 

Pantolfi para o Concurso Nacional Ensaios Urbanos: Desenhos para o Zoneamento de São 

Paulo e nos estudos realizados pelo autor Jan Gehl (2015) em seu livro “Cidade para 

pessoas”, sendo adaptados para a escala da intervenção proposta.  

 

Os princípios são: 1_Interagir: A fachada desempenha papel fundamental na interação 

entre o interior e o exterior. Essas interações garantem uma calçada mais segura e atrativa, 

incentivando o fluxo de pedestres na região. 2_Apreciar: A criação de espaços de acesso 

público na cidade é responsável por fornecer aos pedestres e transeuntes lugares de 

acolhimento e de estar. 3_Proteger: A utilização da vegetação nas calçadas possibilita a 

proteção dos transeuntes de intempéries, além disso, melhoram o microclima para a área. 

4_Morar: Incentivar o uso do térreo cria uma relação agradável entre os moradores e 

pedestres. Essa estratégia evita o de muros e grades que podem tornar a calçada um local 

hostil. 5_Conviver: O convívio de diferentes usos, pessoas e atividades é o que resume a 

ideia de cidade melhor e mais atrativa, na qual as pessoas possam andar, passear, percorrer, 

estar, olhar, morar, se relacionar, se divertir, se identificar. 

 

7.2 Diretrizes 

 

A partir dos princípios norteadores foram pensadas sete diretrizes para a intervenção. São 

elas: 1_Implantar espaços verdes e de lazer. 2_Promover a urbanização e a regularização 

fundiária de terrenos não utilizados. 3_Combater a terra ociosa que não cumpre função 



social. 4_Incentivar interfaces mais “amigáveis” entre o meio público e o privado. 

5_Estimular o uso misto do solo através de isenções fiscais. 6_Estimular o uso comercial 

no térreo dos edifícios por meio de parâmetros urbanísticos mais flexíveis. 7_Garantir a 

segurança, a fluidez e o conforto nos deslocamentos de veículos e pedestres, adequando os 

passeios às necessidades das pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. 

 

7.3 Parâmetros 
 

Parâmetros urbanísticos foram desenvolvidos para aproximar os espaços privados dos 

espaços públicos. Todos eles possuem benefícios para a população e para o cidadão/ 

proprietário. 

 

Primeiro parâmetro urbanístico: Aberturas_ Refere - se aos elementos que permitem a 

interação entre a edificação e o passeio público, tais como portas, janelas, portões nos lotes 

residenciais. Benefício para a coletividade: Aumento da sensação de segurança e da 

interação entre edificação e passeio público. Benefício para o proprietário: Redução de 

50% do recuo frontal para fachadas que utilizem elementos permeáveis. 

 

Segundo parâmetro: Fachada ativa_ Fachada localizada no alinhamento dos passeios 

públicos ocupada por usos não residenciais com acesso livre e abertura para o logradouro. 

Benefício para a coletividade: Aumenta a interação dos passeios públicos com atividades 

instaladas nos térreos das edificações fortalecendo a vida urbana nos espaços públicos. 

Benefício para o proprietário: Poderá ser excluído o recuo frontal da edificação. 

 

Terceiro parâmetro: Uso misto_ Envolve, no mesmo lote, o uso residencial e os usos não 

residenciais, podendo estar associado ao instrumento da fachada ativa. Benefício para a 

coletividade: Na escala local, potencializa a vida urbana nos espaços e passeios públicos e, 

na escala urbana, equilibra a oferta de habitação e emprego e diminui os deslocamentos. 

Benefício para o proprietário: Será isentado do pagamento da outorga onerosa. 

 

8 PROPOSTA URBANO-PAISAGÍSTICA_ ELP 

 

Como a área se trata de um grande vazio urbano, a previsão do traçado das vias foi feita a 

partir do prolongamento do sistema viário existente, o que gerou um total de onze novas 

quadras. Seu entorno apresenta carência de espaços públicos de lazer, por isso foi proposta 

uma praça que ocuparia duas das novas quadras. Para o espaço livre de passagem gerado 

foi proposto três tipologias viárias, sendo seu desenho urbano pensado no sentido de 

priorizar o fluxo/permanência do pedestre e ciclista. Além da praça proposta, foram 

pensadas grandes áreas verdes localizadas nas extremidades de algumas quadras, e também 

através da quebra do espaço privado das quadras, criaram-se algumas vias para pedestre 

em seu interior (figura 10).  

 



 
Fig. 10 Proposta Urbano-paisagística (1: Rua tipo 01, 2: Rua tipo 2, 3: Rua tipo 3, 4: 

Ruas para pedestres, 5: Áreas verdes, 6: Praça). Fonte: Acervo pessoal  

 

8.1 Ruas 

 

Rua tipo 1: amplas calçadas; área para acostamento; ciclofaixa e mobiliário urbano que 

permitem a permanência. Poste com iluminação em diferentes alturas. Não foi previsto 

área para estacionamento nesta rua (figuras 11 e 12).  

 

   
 

Fig. 11 Perfil da rua tipo 1. Fig. 12 Perspectiva da rua tipo 1. Fonte: Acervo pessoal 

 

Rua tipo 2: amplas calçadas; área para acostamento e estacionamento; canteiro largo para o 

plantio de vegetação local; mobiliário urbano que permitem a permanência. Poste com 

iluminação em diferentes alturas. Não foi previsto áreas ciclofaixa nesta rua, porém as 

calçadas e ruas possuem larguras o suficiente para serem compartilhadas. As faixas de 

rolamento para os automóveis foram prevista com largura mínima, para desestimular altas 

velocidades (figuras 13 e 14). 

 



    
 

Fig. 13 Perfil da rua tipo 2. Fig. 14 Perspectiva da rua tipo 2. Fonte: Acervo pessoal 

 

Rua tipo 3: amplas calçadas; área para acostamento; canteiro largo para o plantio de 

vegetação local; mobiliário urbano que permitem a permanência. Poste com iluminação em 

diferentes alturas. Não foi previsto áreas ciclofaixa nesta rua, porém as calçadas e ruas 

possuem larguras o suficiente para serem compartilhadas. Não foi previsto área para 

estacionamento nesta rua. As faixas de rolamento para os automóveis foram prevista com 

largura mínima, para desestimular altas velocidades (figuras 15 e 16). 

 

   
 

Fig. 15 Perfil da rua tipo 1. Fig. 16 Perspectiva da rua tipo 1. Fonte: Acervo pessoal 

 

8.2 Praça 

 

Para o ELP de permanência (praça) foi proposto à criação de grandes áreas arborizadas, 

amplos espaços para a realização de atividades recreativas (devido a sua proximidade com 

Escolas Públicas de nível fundamental e também uma creche), áreas para descanso, 

contemplação e realização de atividades físicas de diversos tipos (figura 17). A vegetação e 

o mobiliário urbano desse espaço são similares aos encontrados nos espaços livres de 

passagem, gerando assim identidade visual para a área e garantindo a continuação da 

leitura espacial destes (figuras 18 e 19). 

 

 
 



Fig. 17 Praça (1: Parquinho 2: Academia popular 3: Áreas verdes 4: Quiosques 5: 

Pista de skate 6: Quadra de vôlei 7: Quadra de futsal 8: Mini campo). Fonte: Acervo 

pessoal 

 

  
 

Fig. 18 Perspectiva da praça. Fig. 19 Perspectiva da praça. Fonte: Acervo pessoal 

 

9 CONCLUSÃO 
 

As cidades precisam ser geridas e regulamentadas de forma a permitir o justo uso dos seus 

espaços. As baixas densidades habitacionais, os grandes vazios urbanos, os altos muros são 

apenas alguns dos problemas urbanos que dia após dia tiram a vitalidade e segurança do 

meio público. O espraiamento do tecido urbano pode ser muitas vezes, maléfico para as 

cidades, principalmente porque em geral, são as populações de baixa renda que habitam 

essas periferias, tendo seu acesso à cidade e aos seus serviços praticamente negado. 

Enquanto temos uma enorme quantidade de pessoas vivendo nos limites da cidade, em 

situações de baixa qualidade de vida, temos em áreas centrais grandes terrenos sem 

cumprir sua função social. Ao longo do texto foi possível perceber que intervenções 

urbanas feitas juntamente com a revisão da legislação podem garantir um uso mais 

adequado e justo aos espaços urbanos.   
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