
Os edifícios multifamiliares foram distribuídos em quadras

residenciais e ocupam projeções em área de média densidade,

enquanto as residências unifamiliares ocupam lotes unifamiliares

em zona de baixa densidade, de acordo com o PDOT. Também

optou-se por 03 projeções comerciais com pequenas lojas e

salas com o objetivo de garantir o comércio de conveniência

com farmácias, frutarias, padarias e a�ns com certa proximidade

das áreas residenciais, independentes das grandes redes e

corporações.

Algumas quadras foram parceladas em grandes lotes, tal que

possam se ajustar a programas comerciais, industriais e

institucionais, com um mix de atividades mais �exíveis.

O projeto urbano objeto do concurso foi elaborado a

p a r t i r d e d o i s m o m e n t o s d i s t i n t o s : o

Macroparcelamento, que garante as infraestruturas e a

setorização; e o Microparcelamento, relativo aos

terrenos, quadras e glebas, de acordo com seus usos

especí�cos.

O desenho urbano procura traduzir o Edital promovendo

a continuidade das vias de circulação de vizinhança e

da via de atividades. O interceptor de esgoto existente e

a área adjacente são percebidos comonon aedi�candi

um parque linear - o problema passa a ser uma virtude,

portanto - uma ligação suave entre as quadras

residenciais que tem a Feira como ponto focal, a

principal centralidade da proposta. As áreas verdes

seriam planejadas em 03 escalas: as praças, mais

adequadas aos espaços internos das quadras de

habitação; o parque linear, permeável ao bairro; e o

parque JK, de caráter regional.

O parque linear tem caráter publico e é dedicado aos

modos suaves de deslocamento e ao convívio. São

caminhos de pedestres e ciclovias que permitem o

deslocamento dos moradores até a escola, comércio e

outros equipamentos públicos sem con�ito com o

sistema viário, buscando uma relação adequada entre

�xos e �uxos.

Nas quadras não residenciais, parte dos terrenos se

destina a iniciativa privada com comércio, prestação

de serviços e indústrias de baixa incomodidade -

atividades que possam gerar emprego e renda para a

população. Além dos EPUs (Equipamentos Públicos

Urbanos), serão reservadas áreas para equipamentos

públicos como escolas, creches, unidade de saúde,

delegacia e outros EPCs (Equipamentos Públicos

Comunitários). Juntamente com as ELUPs – espaços

lotes, sendo 203 unifamiliares com residências de 02 e 03

quartos e o restante de uso misto, garantindo a

heterogeneidade.

O sistema estrutural dos edifícios e das residências

unifamiliares privilegia a alvenaria estrutural em bloco

cerâmico, evitando superposição de etapas na

construção. O bloco cerâmico contribui com um custo

mais baixo da obra, são mais e�cientes termicamente e

promovem o aproveitamento de mão de obra local

com menor tempo de treinamento pela familiaridade já

existente com o tijolo cerâmico. O assentamento de

bloco com furo vertical, em substituição ao tijolo (furo

horizontal) pode ser um passo importante na cultura do

operário, apropriado inclusive aos sistemas de

cooperativas, o que já vem ocorrendo em outras

regiões.

A ideia de projeto total, planejado do urbanismo ao

sistema construtivo e à participação dos operários em

todo o processo - a conciliação entre o canteiro e o

desenho (Bicca, 1979) como preconizava Sergio Ferro,

pode representar uma possibilidade na retomada do

caminho para a solução da questão da habitação.

livres como áreas verdes e praças, deverão atender ao

minimo legal de 15% da área parcelada e o minimo de

35% quando somados ao sistema viário e outras áreas

públicas.

HABITAÇÃO COLETIVA E UNIFAMILIAR
As unidades habitacionais atendem aos parâmetros de

acessibilidade, com os pisos superiores dependendo de

futura instalação de elevadores nos edifícios. As áreas

mínimas dos ambientes – dormitórios, sala, cozinha,

banheiro e serviço também foram observadas. Pelo seu

caráter social, foram previstos estacionamentos para

veículos nas habitações coletivas à razão de 0,5 vagas

por unidade, dentro das exigências legais, mas com

prioridade para o transporte público que se deseja

e�ciente e de qualidade.

Foram propostas projeções com plantas em “u” para os

edifícios residenciais na zona de média densidade.

Quatro escadas atendem a 20 apartamentos de 02

quartos e 06 apartamentos de 03 quartos por

pavimento, totalizando 104 unidades em cada

projeção. Para a baixa densidade, estão previstos 240
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