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O Resgate da Capacidade de Habitar

A antiga dicotomia entre cidade e campo tem 
ficado obsoleta, os limites têm-se dissolvidos para 
resultar num todo continuo. Se por uma parte se 
aspira melhorar as condições de habitabilidade 
dentro dos núcleos urbanos abrindo espaçosas 
zonas verdes por outro lado se reclama as vezes 
com nostalgia e por condições inequívocas de 
sustentabilidade pelo modelo tradicional da 
cidade compacta e todas as ofertas de cultura e 
serviços.
Portanto, o caráter heterogêneo da cidade 
implica encontrar uma solução que ponha de 
manifesto as diferenças, obtendo um resultado 
onde as áreas verdes e as áreas de edificações 
compactas se intersectam e se complementam, 
mantendo cada qual seus limites e suas 
características. 

CONCEITO

A proposta estabelece uma morfologia urbana 
de caráter heterogêneo onde as áreas verdes 
e as áreas de edificações se intersectam e se 
complementam, mantendo cada qual suas 
características.  A definição de duas áreas 
lineares verdes e públicas agregam identidade 
e estabelecem uma estrutura urbana de 
valor para todo o entorno. Todas as vias de 
circulação -  de automóveis e pedestres -  
estão dimensionadas sempre em relação as 
alturas das edificações, evitando áreas em 
sombra, configurando uma “escala humana” 
aos espaços públicos. Dessa forma, áreas 
habitacionais, comércios, equipamentos 
públicos e institucionais se entrelaçam em 
percursos confortáveis na escala do pedestre. 
As distâncias máximas de percursos a pé estão 
consideradas em relação a infraestrutura 
de transporte público, ou seja, os pontos 
de ônibus estão localizados sempre a uma 
menor distância da centralidade comercial e 
de serviços, dos equipamentos institucionais 
e do parque público.

O “Continuum” das Escalas 
O projeto define com clareza o degrade das 
escalas entre cidade - conjunto edificado 
- unidade habitacional, ou seja, das áreas 
públicas -  áreas condominiais – as áreas 
privativas.

Equipamentos Instituicionais
Os equipamentos foram localizados no centro 
gravitacional do entorno otimizando assim os 
percursos e as relações locais.

TERRITORIO

A proposta se alinha ao texto estabelecido 
pelo PDOT, propondo a dinamização dos 
espaços urbanos com diversidade de usos 
e atividades para esse setor do território. 
Tendo o cuidado de proporcionar as 
corretas conexões e continuidades das 
infraestruturas de mobilidade existentes, 
promovendo a integração com os núcleos 
urbanos adjacentes, fazendo dessa área um 
modelo para o desenvolvimento desse setor.

As periferias
As periferias em geral são ocupadas, mas 
não habitadas. Habitar é estabelecer uma 
relação sentimental com o lugar. Portanto, a 
construção da paisagem deve ser entendida 
como um fenômeno, que ao mesmo tempo nos 
transforma e nos complementa, proporcionando 
uma reflexão sobre nossa relação com o mundo. 
Promover uma promessa de enraizamento e 
de pertencimento à experiência da existência 
permitirá às pessoas uma participação enquanto 
personagens vivedores, com projeções reais de 
modos de realizar-se.

Parque PúblicoComércios de ConveniênciaInstitucional

A cidade compacta 
versus cidade permeável
Permeabilidade não é uma condição urbana 
positiva, ela acarreta a indefinição dos usos de um 
solo urbano, não define com clareza hierarquias 
se tornando difícil obter uma ambiência 
adequada de cidade. Portanto, acreditamos 
na cidade compacta, um suporte de qualidade 
a vida urbana na conflagração de atividades 
diversas e mobilidade, equacionadas de forma 
a potencializar e direcionar as transformações 
positivas e sustentáveis. As áreas construídas 
estão definidas com precisão e legibilidade; com 
inexistência absoluta de áreas residuais, recuos 
frontais e laterais.

Parque Público Comércios e Serviços

Elementos Estruturadores Morfologia Urbana Heterogênea Degrade de Densidade e 
Diversidade construída 
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QNR 06

BR-070

800m
800m

nova centralidade de comércio, serviços e equipamentos

LEGENDA
Eixos estruturadores

Núcleos urbanos existentes

Área de intervençãoQNR-06

PRANCHA 02 PRANCHA 03

Nova centralidade de comércio, serviços e 

equipamentos  -  800m de raio de abrangência

eixo conector de terminais de ônibus e rodoviários
linha cicloviária expandida

LEGENDA
BR-070
linhas de ônibus
linha metrô
ciclovia
eixos comerciais existente
terminais rodoviários /      terminal de ônibus 
estação metrô
equipamento saúde
equipamento educação e esporte
área de intervenção QNR-06
equipamentos propostos de lazer, saúde, esporte e segurança

uso residencial e misto (baixa densidade)
uso residencial e misto (média densidade)
uso misto
uso comercial
uso institucional
uso industrial
área livre e de lazer

HIERARQUIA VIÁRIA

MOBILIDADE

ÁREAS LIVRES E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS

LINHAS DE ÔNIBUS 
CONECTADAS AO METRÔ

USO RESIDENCIAL
USO MISTO
USO COMERCIAL
USO INSTITUCIONAL
USO INDUSTRIAL
ÁREA LIVRE

PONTO DE ÔNIBUS EXISTENTE

PONTO DE ÔNIBUS PROPOSTO

CICLOVIA

VIA DE CIRCULAÇÃO EXPRESSA - RODOVIA BR070

VIA DE CIRCULAÇÃO
VIA DE CIRCULAÇÃO DE VIZINHANÇA 1 E 2

VIA DE CIRCULAÇÃO DE VIZINHANÇA 2 
VIA PARQUE

VIA PEDESTRE

VIA DE ATIVIDADES

PREVISÃO DE VIA

ÁREAS VERDES
EQUIPAMENTOS PARQUE

ARBORIZAÇÃO

CICLOVIA

Mobilidade

O transporte público terá pontos de ônibus de longo percurso e pontos de 
ônibus de curto percurso. Outros pontos de ônibus estarão localizados 
junto ao centro comercial, aos equipamentos institucionais e campo de 
futebol. As vias exclusivas de bicicletas estarão nas vias onde existam 
atividades, ou seja, ao longo das vias do parque, nas transversais 
principais e nas vias perimetrais de circulação, se conectando com as 
ciclovias já existentes. 

Áreas Verdes com equipamentos públicos  

As áreas verdes terão seus limites perfeitamente definidos pela 
estrutura pública. Estas grandes áreas verdes que atenderão tanto aos 
moradores locais como a comunidade do entorno, estarão pontuadas 
por equipamentos públicos e estruturas de suporte que estimulem a 
apropriação coletiva e individual; portanto, estabelecemos uma latência 
que fomente a aparição de usos e situações além do esperado.

Hierarquia da rede viária

A malha viária propõe uma clara sutura em continuidade com a estrutura 
viária das áreas urbanas residenciais do entorno, estabelecendo 
conectividade e legibilidade dos espaços públicos. Os estacionamentos, 
portanto, foram pensados em conjunto com estas definições, com um 
papel discreto na paisagem urbana, porém formando parte da estrutura 
urbana e viária. 


