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PROPOSTA DE REQUALIFICAÇÃO URBANA COM MEDIDAS 

SUSTENTÁVEIS NO BAIRRO SANTA CRUZ – CASCAVEL/PR 

 

RESUMO: O termo sustentável é entendido como a forma de preservar os recursos naturais, a fim 

de garantir sua durabilidade para as gerações futuras. Com o crescimento acelerado e o 

planejamento escasso de algumas regiões das cidades, o aspecto de ocupação em muitos casos 

dificulta a manutenção adequada desses recursos. Desta forma, é visto a necessidade de se propor 

ações que transformem os meios urbanos em espaços de maior responsabilidade sustentável, pois é 

de relevância para a sociedade em geral. Desse modo, o presente artigo objetiva propor a 

requalificação do Bairro Santa Cruz/PR, utilizando de medidas sustentáveis para as intervenções 

adotadas e apresentadas neste artigo. Por meio de constatações com visitas in loco e dados obtidos 

por meio de meios digitais (GeoPortal), pode-se levantar as condições do bairro e propor formas 

que se encaixem no perfil ocupacional e cotidiano da região. Os resultados obtidos são soluções 

com teor sustentável, como: sistema de biorretenção, asfalto permeável, ecovagas e iluminação 

fotovoltaica que visam trazer mudanças na forma de ocupação do solo, ordenamento das edificações 

e padronização das vias de tráfego, agregando na qualidade de vida dos moradores do Bairro Santa 

Cruz/PR e na manutenção satisfatória dos recursos naturais. 

Palavras-Chave: Requalificação Urbana, Sustentabilidade, Projeto, Bairro Santa Cruz/PR. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 
Com o crescimento em grande escala dos núcleos urbanos nas décadas de 1970 e 1980, 

pode-se observar também uma expansão das malhas das cidades para acomodar as pessoas. Esse 

alargamento dos planos urbanos, por vezes, deu-se de forma desordenada e deliberada, sem adotar 

medidas que garantissem o desenvolvimento correto dos elementos de infraestrutura em respeito ao 

meio natural que estão inseridos. 

Para solucionar essas desconformidades de interligamento, houve a necessidade de 

desenvolver projetos de requalificação visando à melhoria da qualidade dos traçados. Segundo 

Sotratti (2015), a requalificação deve evidenciar propostas conjuntas à recuperação e valorização 

das representações sociais, transformando a forma excludente das cidades com as áreas que muitos 

consideram sem valor, na maioria dos casos vistos apenas sob a análise econômica, sem dar a 

importância necessária ao modo de vida dos habitantes que ali se localizam, reinventando, assim, o 

olhar da sociedade em geral. 

No contexto da reaqualificação de áreas urbanas, as medidas sustentáveis tornaram-se cada 

vez mais essenciais, visto uma necessidade crescente de se propor planos de desenvolvimento 

ecológico. Para Teixeira (2018), o conceito de sustentabilidade pode ser entendido como a 

conservação de cenários naturais com intuito de garantir às gerações futuras a possibilidade de 

usufruir desses meios sem que a intervenção humana descaracterize de forma negativa esses 

ambientes. 

Ainda em relação à forma de ocupação das cidades, o protagonismo do automóvel vem 

dando espaço a soluções viárias voltadas ao tráfego de pedestres, transportes públicos e meios de 

transporte não poluentes, agora visto que os traçados dos centros populacionais devem ser pensados 

para acomodar as pessoas, facilitando as relações sociais, a democratização e o acesso universal aos 

equipamentos públicos (ROSSI, 2020). 

Considerando assim os conceitos iniciais apresentados, este presente artigo tem por 

justificativa a intenção de propor uma visão sob a óptica dos preceitos sustentáveis, para 

desenvolver, agregar e modificar a área de estudo a fim de garantir o manejo das instalações de 

infraestrutura de maneira adequada aos planos de sustentabilidade. 

Dessa forma, a realização desta pesquisa acadêmica também destaca uma abordagem de 

relevância social, trazendo como pontos de análise a cidade, espaços de convivência para interações 

sociais, melhorias em pontos fragilizados do Bairro Santa Cruz – Cascavel/PR e diretrizes que  
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possibilitem a melhor qualidade de vida dos habitantes. Portanto, a pergunta a ser respondida 

durante esse processo de pesquisa, foi: como requalificar o Bairro Santa Cruz em Cascavel/PR para 

tornar acessíveis os meios públicos (passeios, equipamentos, áreas de lazer) de forma que estes 

atendam aos anseios do conceito sustentável? 

Este estudo estará limitado ao desenvolvimento de uma proposta de intervenção nos limites 

urbanos do Bairro Santa Cruz, localizado na região oeste da cidade de Cascavel - PR. As análises 

serão direcionadas, principalmente, por meio de visitas in loco, mas também com o auxílio de 

pesquisas e obtenção de dados de forma digital. 

O objetivo geral da pesquisa é desenvolver um projeto que possua medidas de readequação 

das redes básicas de infraestrutura (passeios públicos, redes de iluminação, mobiliário urbano, 

arborização e escoamento pluvial) sob as diretrizes do pensamento de desenvolvimento social, 

econômico e ecológico sustentável. 

Evidencia-se que, para atingir o pleno êxito deste trabalho, devem-se seguir os seguintes 

objetivos específicos: 

a) Levantar as condições atuais das instalações do Bairro Santa Cruz; 

b) Estudar os correlatos apresentados; 

c) Definir as melhores formas de intervenção sustentável que se ajustem com a forma de 

ocupação urbana do bairro; 

d) Propor um projeto de requalificação a partir das ações definidas. 

A fundamentação teórica utilizada para o desenvolvimento deste projeto, juntamente com os 

métodos de pesquisa, a cronologia de produção do artigo, as propostas de intervenção atendendo os 

conceitos de sustentabilidade propostos e os resultados obtidos serão expostos neste artigo. 

 
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
 

Na fundamentação teórica serão apresentados os conceitos pertinentes a esta pesquisa, sendo 

a contextualização do planejamento urbano e urbanismo, junto com o mobiliário urbano. Além 

disso, as formas de desenvolvimento sustentável, os correlatos utilizados como referência projetual, 

a caracterização da cidade de Cascavel e do bairro Santa Cruz, objeto de estudo deste artigo. 

 
2.1 Planejamento Urbano e Urbanismo 

A origem das cidades remonta há cerca de 3.500 anos, e, às margens dos Rios Tigre e 

Eufrates desenvolveu-se a civilização da Mesopotâmia, com a permanência de tribos nômades 
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devido à fertilidade do solo da região, iniciou-se, assim, o processo de formação das cidades, 

desenvolveram-se a partir dessa formação novas técnicas de agricultura, tratamento de metais, ações 

coletivas e o comércio de produtos. 

Para Afonso (1982), o conceito de cidade pode ser entendido como uma série de requisitos 

básicos para sua contextualização, sendo eles: (a) a densidade demográfica da região; (b) uma 

economia coesa no meio urbano, existindo relações entre o meio rural delimitante; (c) a presença de 

uma rede de comércio diversificada e (d) a procura por serviços e produção dos habitantes que ali 

residem. Diante disso, um simples aglomerado não pode ser definido como cidade, precisando 

preencher esses quesitos para sua contextualização. 

O fenômeno da urbanização e o modelo de cidade que se apresentam atualmente decorrem 

das mudanças ocorridas no fim do século XVIII e início do século XIX, na Inglaterra, com a 

Revolução Industrial, trazendo novos métodos de produção e divisão do espaço. De acordo com 

Cabral (2019), o crescimento proporcionado pelos processos de industrialização nesse período 

promoveram uma nova visão de cidade, com novas necessidades a serem supridas, e assim o 

desenvolvimento de redes de infraestrutura para solucionar os problemas enfrentados pelas cidades 

industriais, e, posteriormente, tornou-se necessário o estudo das cidades e a forma de interação de 

seus residentes. 

Segundo Gonçalves (2006), o urbanismo é definido como uma forma de estudo entre as 

relações dos habitantes referentes ao meio físico que estão inseridos, juntamente com sua forma de 

organização e os objetivos determinados para possíveis alterações. 

Atrelado às definições de urbanismo, o planejamento urbano pode ser entendido como um 

processo político e técnico, ligado ao traçado do ambiente urbano e a forma de ocupação do solo, 

definindo redes de circulação e locação de atividades de forma a projetar em longo prazo um 

desenvolvimento ordenado para os centros populacionais, Santiago (2013). 

 
2.1.1 Conceitos 

Segundo Lima (2017) a Requalificação Urbana pode ser entendida como a intervensão dos 

espaços, surge no urbanismo a partir de 1990, uma época de contradição de ideologias, em um lado 

as transformações  do tecido, com projetos de renovações urbanas, e , pelo o outro lado, tem-se a 

necessidade de conservar os patrimonios históricos, ambientais e sociais das cidades. É utilizada 

para ações que procuram o reordenamento, proteção e recuperação dos centros urbanos, sempre 

integrando as questões econômicas, ambientais e socioculturais para uma melhor qualidade de vida.  
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A contextualização das áreas urbanas está ligada com a relação da forma e função do espaço, 

e a cidade contemporânea associada a passeios públicos que permitam a livre circulação de 

pedestres e que possuam a infraestrutura necessária de apoio aos mesmos. O uso misto dos eixos 

viários que cortam a malha urbana assume o pensamento atual de diversificação dos meios de 

transporte, e a adoção de ciclovias nesses eixos permite maior integração das pessoas com a cidade, 

reduzindo a visão exclusivamente automobilística do século XX. 

Outro ponto de relevância para o espaço contemporâneo de convívio, as áreas verdes, 

segundo Medina (2009) podem ser citadas como locais de refúgio da biodiversidade, sendo locais 

livres de construções, que possuam variedade de vegetação natural. Além de sua presença mais 

comum associada a grandes parques e bosques, as áreas verdes também podem ser contextualizadas 

na presença de praças, ruas e arredores de edifícios públicos ou privados. 

Gehl (2013) salienta a visão do século XXI de que as cidades devem ser seguras, vivas, 

sustentáveis e saudáveis, propondo a integração entre a mobilidade, valorização para pedestre e 

ciclistas e priorizando os transportes coletivos. Ainda em relação às formas de ocupação das 

cidades, Gehl (2013) lembra que se deve reforçar a função do espaço urbano como um local de 

encontro de pessoas, desenvolvimento de relações e consequente fortalecimento de uma sociedade 

aberta e democrática. A abordagem correta para a elaboração de qualquer projeto deve-se levar as 

pessoas em primeiro plano, considerando a vida e o espaço da cidade como ponto de partida, a fim 

de trazer um resultado que consiga agregar no cotidiano da cidade. 

 
2.1.2 Mobiliário Urbano 

Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas, o mobiliário urbano pode ser 

conceituado como o conjunto de elementos e objetos pertencentes à paisagem urbana, possuindo 

utilidade direta ou não, sendo instalados juntamente com a legalidade do poder público ou da 

iniciativa privada (ABNT, 1986). Este conjunto inclui, ainda de acordo com a ABNT, lixeiras, 

bancos, abrigos de ônibus, postes de iluminação e fiação elétrica, relógios, esculturas, cabines 

telefônicas, entre outros. Para Nasar (1997), a presença do mobiliário urbano deve ser ordenada, 

uma vez que essa inclusão afeta no modo das pessoas de se deslocarem pelas vias e observarem a 

cidade, por isso devem agregar a paisagem urbana, tanto em escala, textura, quantidade e forma. 

A proposta de requalificação apresentada neste artigo traz como uma de suas vertentes a 

adoção de um mobiliário urbano coeso e utilizável, que se integre à ocupação promovida e ao 

desenvolvimento sustentável esperado. A faixa de mobiliário a ser implantada nas proximidades dos 
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passeios públicos traz a locação de bancos em concreto e lixeiras com estrutura de metal, 

distribuídos de acordo com o projeto. Além disso, a locação dos postes de energia fotovoltaica e 

alguns pontos de recarga de veículos elétricos nessa faixa completam os itens de mobiliário a serem 

implantados. 

 
2.2 Desenvolvimento Sustentável 

O termo sustentável vem sendo difundido com mais ênfase desde meados do século XX, a 

partir do momento que a exploração dos recursos naturais tornou-se uma preocupação visto a sua 

capacidade finita. O Relatório de Brundtland (1987), elaborado pela primeira-ministra da Noruega, 

Gro Harlem Brundtland, foi um pedido da Organização das Nações Unidas (ONU) a fim de propor 

uma forma de desenvolvimento sustentável que atendesse ao presente e às necessidades das 

gerações futuras. Traz limitações e determina medidas a serem adotadas por países com o intuito de 

reduzir o impacto ao meio natural, entre elas: preservação da biodiversidade e dos ecossistemas, 

desenvolvimento de energias com fontes energéticas renováveis, controle da urbanização 

desordenada, limitação de crescimento populacional e garantia de acesso a recursos básicos (água, 

energia e alimentos). 

Para Guimarães (2019), o conceito da palavra sustentabilidade pode ser tratado como uma 

maneira de preservar os meios naturais de tal forma a garantir sua extensão para as gerações futuras, 

sem causar danos significativos aos ecossistemas em questão. 

Devido à pluralidade do seu significado e aplicação, o chamado “sustentável” pode ser 

dividido em três campos de análise, sendo eles: 

 Sustentável econômico: Também ligado à sustentabilidade empresarial, esse ramo volta-se 

para a administração das empresas que desenvolvem ações de cunho verde para melhorar 

seus resultados. Além de medidas que são previstas por lei, como a diminuição de emissão 

de gases tóxicos e o tratamento de efluentes poluentes. 

 Sustentável social: Está associada à qualidade de vida das pessoas, são medidas direcionadas 

ao aumento dos indicadores sociais, como segurança, saúde, lazer, trabalho e educação. 

 Sustentável ambiental: Relaciona-se ao uso consciente dos recursos e a forma correta do 

descarte dos resíduos. O sistema de reciclagem é um exemplo desse ramo, uma vez que se 

realizado de forma coerente reduz os danos ao meio ambiente em questão. 

Através do Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades – Brasil (IDSC – BR), uma 

ferramenta desenvolvida pelo Programa Cidades Sustentáveis (PCS), que tem como finalidade 
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monitorar as ações de âmbito sustentável, pode-se verificar o desenvolvimento de ações 

sustentáveis no país. 

 Segundo o último índice publicado do ano de 2020, o cenário nacional em relação ao aspecto 

ambiental torna-se preocupante com o aumento de desmatamentos na Amazônia e falta de 

implementação de formas sustentáveis de intervenção. 

 
2.3 Correlatos 

Servindo de embasamento para esta pesquisa bibliográfica, pode-se considerar os 

correlatos uma importante forma de análise para o projeto, visto sua capacidade de demonstrar 

exemplos relacionados ao tema que obtiveram considerável sucesso em seu processo de 

implantação. 

Neste item, busca-se abordar, brevemente, dois casos de ações de requalificação voltadas 

para os preceitos do desenvolvimento sustentável. Primeiramente, o Bairro El Poblenou, em 

Barcelona, que traz a cidade direcionada para a convivência das pessoas e a reformulação de 

estruturas pré-existentes, e o exemplo nacional vindo da Smart City Laguna, no Ceará, onde 

apresenta um bairro totalmente planejado com soluções inteligentes e de caráter sustentável. 

 
2.4.1 El Poblenou – Barcelona, Espanha 

O correlato vindo do bairro El Poblenou, localizado em Barcelona, na Espanha, pode ser 

caracterizado pela reformulação das edificações do bairro e consequente resignificado da vida 

urbana dessa região. De acordo com De Paula (2019), o distrito desenvolvia a função industrial, 

sendo uma composição de fábricas de diversas finalidades, entrou em decadência em meados dos 

anos 70, tornando-se uma área relativamente degradada da cidade. A partir da mobilização dos 

residentes do bairro e sob influência de megaeventos, a região iniciou transformações estruturais 

que possibilitaram o advento de seu espaço atual. 

Para De Paula (2019), as iniciativas adotadas para a requalificação do bairro, que visam a 

intervenção sustentável, podem ser observadas na adoção de ciclovias em diversas vias públicas, 

criação de parques lineares e praças arborizadas (Figura 1), ruas destinadas apenas ao tráfego de 

pedestres (Figura 2) e qualidade dos meios de transporte coletivo. 
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Figura 1: Parc del Centre del Poblenou Figura 2: Rua de pedestres 

  
Fonte: BARCELONATURISME (2008). Fonte: BARCELONATURISTIC (2017). 

 

2.4.2 Laguna – Ceará, Brasil 

Localizada no município de São Gonçalo do Amarante, estado do Ceará - Brasil, a 55km 

da capital Fortaleza, sendo o empreendimento a primeira cidade inteligente inclusiva do mundo, 

possui 11 bairros distribuídos em 330 mil hectares de área, adotando em seu planejamento o 

conceito de cidade aberta (Figura 3). 

Entre a grande variedade de diferenciais adotados na Smart City, pode-se destacar no setor 

de meio ambiente a implantação de hortas urbanas, compartilhamento de bicicletas, pavimento 

drenante, blocos fotovoltaicos, iluminação pública inteligente e coleta seletiva de resíduos. Além 

disso, existem ações voltadas para a interação das pessoas, como a presença de quadras esportivas, 

espaços comunitários, biblioteca e espaços destinados à prática de exercícios físicos. Todos esses 

componentes, quando associados, permitem agregar na qualidade de vida dos moradores e 

promover o uso coerente dos recursos naturais (Figura 4). 

 
Figura 3: Laguna – Smart City Figura 4: Praça pública da Smart City 

  
Fonte: INBEC (2018). Fonte: TELES (2021). 

 

Para a proposta de requalificação do Bairro Santa Cruz – Cascavel/PR foram utilizadas 

medidas adotadas nos correlatos citados que obtiveram êxito em sua implantação, e visam a 

manutenção sustentável em sua forma de ocupação. Do exemplo vindo do Bairro El Poblenou, 

pode-se observar a adoção de passeios largos, com prioridade para pedestres e arborização presente
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na maioria das áreas da proposta. Já da Smart City Laguna, o autor propôs a adoção da rede de 

ciclovia, a iluminação pública com energia fotovoltaica e pontos de recarga para veículos elétricos 

dispostos pelo Bairro Santa Cruz. 

 
3 METODOLOGIA 

 
 

3.1 Modelo de Estudo e Local da Pesquisa 

A pesquisa possui, em um momento inicial, caráter bibliográfico, que tem por objetivo 

levantar os conceitos a serem aplicados na elaboração de uma proposta de requalificação do 

perímetro urbano do bairro Santa Cruz, localizado na cidade de Cascavel/PR, avaliando os 

correlatos citados anteriormente para obter assim um embasamento de projeto a fim de se utilizar 

das soluções que melhor se adéquam ao tema proposto. Para Lakatos e Marconi (2003), o processo 

de pesquisa pode ser entendido como uma análise de um variado conjunto de dados, sendo de 

incumbência do pesquisador constatar a veracidade do material obtido e realizar seu correto 

tratamento. 

A pesquisa deste trabalho acadêmico será condicionada a abordagem no quesito 

qualitativo, uma vez que depende de uma percepção, de acordo com o autor, do espaço a ser 

estudado. Além dos recursos utilizados para a obtenção de dados, como artigos publicados, livros, 

revistas e meios digitais, serão realizadas visitas técnicas in loco ao bairro de estudo para a 

comprovação das condições do local. 

 
3.1.1 A Cidade de Cascavel/PR e o Bairro Santa Cruz 

Inserida na Mesorregião Oeste Paranaense, e sendo a quinta maior cidade do estado do 

Paraná, com 334.620 habitantes (IBGE 2021), a cidade de Cascavel possui destaque em indicadores 

econômicos ligados principalmente ao setor do agronegócio, mas também recebe relevância nos 

setores de prestação de serviços, educacional, construção civil e saúde. 

Figura 5: Localização Paraná. Figura 6: Localização Cascavel.     Figura 7: Localização Santa Cruz. 

   
Fonte: Google Earth (2021). Fonte: Google Earth (2021). Fonte: Google Earth (2021). 
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O objeto de estudo deste trabalho, o Bairro Santa Cruz, localiza-se na região oeste da 

cidade, sendo um dos bairros mais habitados do município, com 11.672 habitantes, segundo dados 

obtidos a partir do site da Prefeitura Municipal de Cascavel-PR. Em sua maioria, caracteriza-se por 

grande presença de edificações residenciais de pequeno e médio porte, e nas vias de maior 

movimento do bairro (Avenida Tito Muffato e Rua Xavantes) existe maior densidade de 

estabelecimentos comerciais focados na prestação de serviços e compras. O bairro possui 

equipamentos públicos voltados a diversas áreas, entre eles, podemos citar: Eco Park Oeste, Estádio 

Olímpico Regional Arnaldo Busatto, Terminal de Transbordo Sudoeste, Restaurante Popular Santa 

Cruz e o Centro de Artes e Esportes Unificado, além das escolas municipais, estaduais e postos de 

saúde. 

A proposta projetual desenvolvida será realizada a partir de informações do bairro Santa 

Cruz, cuja região apresenta áreas de convívio público a serem analisadas, como parques, praças e 

espaços verdes, citados anteriormente, alguns dos focos de análise deste projeto. Conforme a figura 

8, é possível constatar a dimensão do bairro, bem como uma percepção da quantidade de quadras, 

ruas e outros elementos de importância do planejamento urbano das cidades. Deve-se salientar que a 

Figura 8 tem como objetivo demonstrar uma breve perspectiva da área de intervenção, sendo as 

demais informações (nomes de logradouros, localização de equipamentos, locação de mobiliário) 

presentes na etapa de projeto. 

Figura 8: Localização do bairro. 

 
Fonte: GEOPORTAL (2021).
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Por meio das visitas realizadas in loco pelo autor, pode-se constatar as condições atuais do 

Bairro Santa Cruz, sendo observadas em sua maioria passeios públicos sem acessibilidade e com 

interferências que dificultam o trânsito de pedestres (Figura 9), canais de escoamento de águas pluviais 

(bueiros) parcialmente ou totalmente entupidos por resíduos sólidos (Figura 10), desconformidades 

com a arborização adotada, falta de mobiliário urbano e iluminação pública precária em vários trechos 

(Figura 11 e 12). 

Figura 9: Vista da Rua Barawanas.                                        Figura 10: Bueiro bloqueado.  

                        
Fonte: Os Autores (2021).                                                               Fonte: Os Autores (2021).  

 

 

Figura 11: Vista da Rua Públio Pimentel.                              Figura 12: Vista da Rua Suyas.  

                             
Fonte: Os Autores (2021).                                                                Fonte: Os Autores (2021).                        

 

3.1 Instrumentos e procedimentos para coleta de dados 

A obtenção de dados para a realização deste trabalho foi, em sua maioria dados primários, 

por consultas digitais, sendo o GeoPortal Cascavel, um sistema que agrega um conjunto de dados de 

mapeamento da cidade, um dos principais meios de coleta de informações. 

Além disso, foram realizadas visitas periódicas ao bairro, para estudar, examinar e registrar 

as condições de infraestrutura do espaço por meio de registros fotográficos, e levantamento de 

medidas vistas necessárias na etapa de criação do projeto em questão. Essas visitas in loco foram 

feitas nos meses de junho, julho e agosto de 2021, seguindo o planejamento do autor. 
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3.4 Análise dos dados 

Segundo Lakatos e Marconi (2003), o processo de interpretação dos dados obtidos pode ser 

compreendido como a forma de encontrar uma ligação entre as amostras e a fundamentação 

bibliográfica em questão. 

Após concluída a fase de coleta de dados, aperfeiçoamento da pesquisa bibliográfica com 

conceitos definidos, e demais estudos necessários, foi formulado o projeto de requalificação urbana 

do bairro, seguindo a adoção das diretrizes sustentáveis previstas desde o início do estudo desta 

proposta. 

 
4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Por meio das visitas realizadas e dados obtidos do bairro Santa Cruz – Cascavel/PR, objeto 

de estudo deste trabalho, pode-se constatar quais medidas no âmbito sustentável poderiam ser 

incluídas a fim de reorganizar a ocupação da região, vislumbrando um ambiente futuro de qualidade 

de vida para os moradores e melhor manejo dos recursos naturais contidos no perímetro do bairro. 

As propostas para a requalificação do bairro (Anexo 3) incluem os sistemas de biorretenção, adoção 

de asfalto permeável, otimização das redes de infraestrutura, iluminação pública fotovoltaica 

autônoma, passeios públicos e implantação de ecovagas, além de uma setorização adequando a 

ocupação da região de forma ordenada. 

Através do Organograma (Figura 13), pode-se visualizar as principais vertentes a serem 

atendidas com a proposta, atendendo aos modelos sustentáveis propostos para novos centros 

urbanos, e corrigindo as fragilidades do bairro, entre elas a falta de acessibilidade dos passeios 

públicos e deficiências no sistema de esgoto pluvial. 

Figura 13: Organograma da proposta. 

 

Fonte: Os autores (2021). 
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4.1 Setorização 

Naturalmente as cidades são divididas em regiões que possuem características de relevo, 

hidrografia e recursos naturais similares, a fim de se promover uma ocupação ordenada e coesa. 

Dessa maneira, foi planejado pelos autores, um modelo de setorização (Anexo 1) para o bairro 

Santa Cruz – Cascavel/PR que visa orientar as intervenções no âmbito sustentável de forma que se 

ajustem a ocupação de cada região. O bairro foi dividido em áreas de ocupação e desenvolvimento 

de atividades distintas, sendo elas: 

Quadro 1: Setorização do Bairro Santa Cruz – Cascavel/PR. 
 
 

ÁREAS DE OCUPAÇÃO ATIVIDADES 

 
 

HABITACIONAL 

O setor habitacional do bairro possui a maior área, é 

constituído por residências unifamiliares, condomínios 

horizontais e comércios de pequeno porte, permitindo 

a instalação de construções de no máximo 02 

pavimentos. 

 
 

ESPAÇOS PÚBLICOS 

Para garantir o lazer e bem-estar dos moradores, 

foram idealizados espaços em determinadas áreas do 

bairro a fim de acomodar edificações e equipamentos 

de interesse público. 

 
COMERCIAL DE MÉDIA DENSIDADE 

As áreas destinadas ao desenvolvimento de atividades 

comerciais e culturais ficaram locadas em eixos de 

 

 

 

 

 

  

maior fluxo de pessoas e veículos, sendo a Rua 

Xavantes e a Avenida Tito Mufatto. Nesses eixos, as 

construções podem ter no máximo 04 pavimentos, 

visando um crescimento ordenado na área, e uma 

parte desse eixo também é destinado à habitação, 

perante a necessidade de ocupação fora de períodos 
comerciais. 

 

COMERCIAL DE ALTA DENSIDADE 

Na parte mais ao sul do bairro, visando à implantação 

de empresas e um setor administrativo, permite-se 

construções de edifícios de maior porte. 

Fonte: Os autores (2021). 

 

4.2 Sistema de Biorretenção (Jardim De Chuva) 

A falta de áreas para escoamento adequado de águas pluviais é um dos problemas 

enfrentados pela maioria das cidades no Brasil. De acordo com Tieppo (2017), a grande taxa de 

impermeabilização dos solos urbanos por calçadas de concreto e pavimento asfáltico para as vias de 

tráfego, a capacidade de absorção das áreas superficiais reduz a níveis muito baixos, havendo a 

necessidade de recorrer a sistemas de drenagem, constituídos em sua maioria por sarjetas irregulares 

e bueiros obstruídos por material orgânico e outros resíduos sólidos, que impedem o escoamento 

mínimo das águas em períodos de precipitação. 

Essas deficiências foram notadas em diversos pontos do bairro Santa Cruz, e com intuito 

de permitir maior permeabilidade do solo, possibilitando o escoamento das águas pluviais sem que 
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essas precisem percorrer grandes distâncias até um córrego ou mesmo pelo pavimento asfáltico 

superficial. Assim, optou-se pela implantação, junto aos passeios públicos, de um sistema de 

biorretenção (jardim de chuva), que tem por objetivo garantir a absorção das precipitações 

pluviométricas pelo próprio solo da região. 

O sistema de biorretenção adotado (Figura 14) é composto por uma vala escavada, de 

profundidade definida em 0,70 m, largura de 1 m, e comprimento de 2,50 m, possuindo distâncias 

de 2,40 m entre essas unidades, com passagens para pedestres. As paredes internas da vala são 

feitas por placas de concreto pré-moldadas e as entradas de água ao nível da via são feitas de 

concreto moldado in loco. O preenchimento da base do sistema é feito com material agregado, areia 

grossa e solo de alta permeabilidade, além da adição de vegetação de baixo e médio porte para 

facilitar ainda mais a absorção pelo solo através das raízes das plantas. A implantação dos jardins de 

chuva (Figura 15) ocorrerá nas vias determinadas no projeto de  Via 01 e Via 02, conforme Figuras 

19 e 20, seguindo o traçado definido que se incorpora à topografia do bairro. 

 

Figura 14: Corte esquemático. Figura 15: Implantação do sistema de biorretenção. 

  
Fonte: Os autores (2021). Fonte: Os autores (2021). 

 

 
4.3 Asfalto Permeável 

Ainda tratando do aumento da permeabilidade do solo, o pavimento asfáltico comum que 

recobre as vias de tráfego urbano são um dos maiores agentes impermeabilizantes da camada de 

solo local. Como alternativa para minimizar essa vedação da área superficial foi proposto a inserção 

de asfalto permeável em dois tipos de vias do bairro, sendo a Via 01 e 02, conforme Figuras 19 e 

20.  

O asfalto permeável ou poroso tem seu uso recente no Brasil, dessa forma ainda pouco 

difundido em projetos concluídos ou em execução. Segundo Palmério (2010), estudos em 

andamento demonstram sua grande capacidade de absorção da água de chuva, diminuindo o volume 

de água destinado aos sistemas de biorretenção adotados na proposta, potencializando sua 

implantação. A forma de execução do asfalto permeável (Figura 16) não se difere em grande escala 
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do sistema tradicional, com a troca da granulometria dos agregados empregados, de forma a garantir 

um maior número de vazios, e adoção de uma base de solo mais permeável, pode-se garantir um 

maior índice de infiltração de água no solo. 

 
Figura 16: Componentes da estrutura do pavimento asfáltico permeável. 

 

Fonte: Os autores (2021). 

 

4.4 Redes de Infraestrutura 

Por meio de informações obtidas no GeoPortal (2021) do município de Cascavel, pode-se 

levantar a existência de redes de água e esgoto que abastecem todas as unidades loteadas do bairro 

Santa Cruz. A fim de adequar essas redes de infraestrutura para facilitar sua manutenção e uso 

eficiente, a proposta contempla a adoção de uma área única para a locação dos mesmos, inserindo 

dois dutos subterrâneos de concreto pré-moldado na extensão das vias, sendo um duto em cada 

extremidade da área de domínio público. 

Com a adoção dos dutos (Figura 17) a rede de energia elétrica aérea também pode ser 

locada de maneira subterrânea, eliminando da superfície do bairro a presença de postes de concreto, 

transformadores e cabos de alta tensão, permitindo que a arborização adotada na proposta não tenha 

obstáculos para seu desenvolvimento, reduzindo a poluição visual causada por essas instalações. 

 
Figura 17: Corte esquemático da rede de infraestrutura. 

 

 
Fonte: Os autores (2021). 
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4.5 Iluminação Pública Fotovoltaica Autônoma 

Por meio da diversificação das formas de geração de energia, principalmente energia 

considerada de caráter verde, a energia fotovoltaica, gerada a partir da absorção do calor solar, 

ganhou notório destaque devido sua forma de aplicação. De acordo com Boquimpani (2019), 

painéis utilizados para captar essa energia podem ser instalados em residências unifamiliares, 

condomínios verticais, edifícios comerciais e espaços públicos, podendo variar o tamanho de seu 

sistema de acordo com a necessidade de geração solicitada. 

O sistema idealizado para aplicação no projeto de requalificação urbana do bairro Santa 

Cruz, baseia-se na implantação de postes de iluminação pública autônomos, cada unidade 

independente caracterizada pela presença de um painel fotovoltaico, que é responsável pela geração 

de energia elétrica própria (Figura 18). As lâmpadas utilizadas são de LED 150 w, com maior 

capacidade de iluminação comparada às convencionais. 

Figura 18: Detalhe poste de iluminação fotovoltaica. 
 

 
 

Fonte: Os autores (2021). 

 

As vantagens proporcionadas pela utilização da energia solar aliada a lâmpadas de LED 

podem ser observadas principalmente na redução da emissão de dióxido de carbono na atmosfera, 

menor dependência de energias não renováveis, alta eficiência energética e segurança para os 

moradores da região. 

 

4.6 Passeios Públicos 

Para que um meio urbano possua integração entre seus habitantes e as diversas formas de 

ocupação, é necessário que esse meio apresente caminhos seguros e coesos para o deslocamento dos 

pedestres entre suas áreas. Por isso, os passeios públicos são de relevância evidente para dar uso e 

ocupação às cidades. 
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Por meio das medições realizadas in loco, constatou-se que a faixa de domínio público das 

vias urbanas do bairro Santa Cruz possui aproximadamente 20 metros de largura. Com base nessa 

informação, foram definidos 03 traçados diferentes de vias (Anexo 2) para atender aos anseios de 

sustentabilidade do projeto, visando o bem-estar e segurança dos pedestres como preceito básico. 

VIA 01: proposta para áreas residenciais do bairro (Figura 19) possui 5,10 m de área 

destinada a pedestre de cada lado e uma via de tráfego central de 5 m, com estacionamentos nas 

duas extremidades de 2,40m, para os passeios sendo caracterizada por: uma faixa de calçada de 

3,10m, implantação de 1 m de faixa de arborização e mobiliário urbano (bancos, lixeiras e postes de 

iluminação fotovoltaica) e 1 m restante para a implantação dos sistemas de biorretenção. 

 
Figura 19: Corte e Implantação da Via 01. 

 
Fonte: Os autores (2021). 

 
 

VIA 02: a ser implantada nas ruas onde há a presença da ciclovia, possuindo 3,90 m de 

largura, estes divididos em 1,90m de calçada a partir do alinhamento predial, 2,40 m de faixa de 

destinação para a ciclovia, 1 m de faixa de arborização e mobiliário e 1 m restante para a inserção 

do sistema de biorretenção. A via de tráfego de veículos continua com 5 m e 2,40 m de cada 

extremidade destinada a estacionamentos (Figura 20). 
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Figura 20: Corte e Implantação da Via 02. 

 
Fonte: Os autores (2021). 

  

VIA 03: para ser implantada nas áreas destinadas ao comércio da região, delimitadas no 

projeto, a diferença foi a adoção de uma faixa de calçada de 3,60 m a partir do alinhamento predial, 

permitindo maior área de circulação e maior capacidade para acomodar pedestres, e 1 m de faixa de 

arborização e mobiliário urbano (Figura 21). A via de tráfego para veículos possui 6 m e 2,40 m de 

estacionamento em cada extremidade. 

 
Figura 21: Corte e Implantação da Via 03. 

 
Fonte: Os autores (2021). 

 

As calçadas presentes nos 03 tipos de vias serão executadas em pavimento drenante com 

alto índice de permeabilidade, seguindo as diretrizes de impermeabilizar o mínimo possível do solo 

do bairro, permitindo a maior presença de canteiros verdes nos passeios, que auxiliam além do 
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conforto térmico e reduzem a formação de ilhas de calor. 

4.7 ECOVAGAS 

A comercialização de automóveis movidos à energia elétrica tem ganhado espaço nas 

grandes cidades do Brasil, visto a necessidade de se adotar formas de locomoção que não gerem 

poluentes atmosféricos em elevada quantidade. Com a difusão desses veículos encontra-se a 

carência de pontos públicos de recarga, que possam ser utilizados e compartilhados pelos usuários, 

e, assim, incentivando o uso cada vez mais crescente dessa alternativa de transporte (CESAR, 

2020). 

Na concepção do projeto foram definidos pontos de recarga de veículos elétricos (Figura 

22), nominados pelo autor como ecovagas, para suprir a demanda futura desses veículos. Os pontos 

estão localizados entre vagas comuns de estacionamento nas vias, diferindo-se apenas pela presença 

dos dispositivos de recarga, instalados nessas vagas especiais. 

 
Figura 22: Implantação ecovagas. 

 

Fonte: Os autores (2021). 

 

 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

A proposta de requalificação apresentada para o Bairro Santa Cruz – Cascavel/PR teve 

como objetivo suprir as necessidades de readequação da região, focando nos preceitos de 

sustentabilidade para tal intervenção. O projeto buscou localizar os pontos de maior fragilidade do 

bairro e depois de localizados, analisou-se a melhor forma de intervenção a se aplicar no contexto 

da ocupação. 

Inicialmente, contido neste artigo, o item da fundamentação teórica disserta sobre o 

surgimento das cidades e da primeira civilização, com as evoluções ocorridas no período da 
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Revolução Industrial e a contextualização do planejamento urbano e o urbanismo. Apresenta 

também os conceitos voltados ao mobiliário urbano e ao desenvolvimento sustentável. 

Os correlatos apresentados são exemplos de projetos que obtiveram êxito no âmbito da 

requalificação, visto o caso do bairro espanhol de El Poblenou, e no desenvolvimento de novas 

tecnologias propostas para melhorar a forma de manutenção dos recursos naturais, apresentado o 

caso da Smart City Laguna, localizada no estado do Ceará. As obras serviram de modelo para 

adoção de medidas da proposta de requalificação do Bairro Santa Cruz – Cascavel/PR. 

Posteriormente, após apresentados os dados referentes à cidade de Cascavel e ao Bairro 

Santa Cruz, descreve-se as condições atuais do bairro que justificam a aplicação da proposta, visto a 

necessidade de requalificar o bairro e propor, assim, um novo modelo de gestão dos meios naturais 

presentes em seu perímetro. 

O projeto traz como ponto inicial a setorização da área do Bairro Santa Cruz, dividindo de 

forma ordenada a ocupação do solo, limitando a altura de edificações dependendo da área de 

influência que está inserida, padronizando a volumetria da região. O sistema de biorretenção e o 

asfalto permeável trazem a redução do percentual de impermeabilidade do solo para a proposta, 

visando diminuir o índice de escoamento superficial em períodos de precipitação pluviométrica, 

garantindo maior absorção das águas pelo próprio solo. Com a adoção da rede de iluminação 

pública fotovoltaica e lâmpadas LED, pretende-se diminuir a emissão de gases de dióxido de 

carbono causada pelas lâmpadas convencionais e adotar uma forma de energia renovável a ser 

utilizada. A implantação dos dutos de infraestrutura destinados às redes de água, esgoto, energia e 

telefonia permite a ordenação dessas redes subterrâneas a fim de facilitar a implantação de novas 

redes, a manutenção das existentes e diminuir os danos causados por interferências externas. O 

rebaixamento da rede de energia elétrica permite a adoção de uma arborização coesa para as vias, 

sem que haja a interferência de postes ou fios de alta tensão. Os pontos de recarga de veículos 

elétricos (Ecovagas) têm como função incentivar a adoção desse meio de transporte pelas pessoas 

residentes no bairro e também da cidade, viabilizando pontos de recarga divididos nos quatro 

setores do bairro. 

Além da adoção de medidas sustentáveis na proposta, os autores procuraram desenvolver 

intervenções que priorizassem a ocupação das pessoas de uma forma a se garantir a segurança, 

qualidade de vida e interação social. Sendo assim, os passeios públicos adotados possuem 

dimensões que facilitam a caminhabilidade da região, equipados com mobiliário urbano de apoio 

(bancos e lixeiras) e arborização que diminuem a formação de ilhas de calor, trazendo ao bairro 

maior conforto térmico de forma natural. 
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Conclui-se que o papel do engenheiro civil na sociedade é propor intervenções até onde a 

profissão permite, que valorizem o cotidiano das pessoas, priorizando a qualidade de vida e o 

respeito aos recursos naturais. Esta proposta de requalificação de uma área urbana traz medidas de 

âmbito sustentável com intuito de garantir o manejo correto dos recursos, possibilitando sua 

preservação e garantindo que as gerações futuras encontrem um meio ecológico coerente e de 

qualidade.
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ANEXO 1: Mapa de Setorização do Bairro Santa Cruz – Cascavel/PR 
 
 

 
Fonte: Os autores (2021). 
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ANEXO 2: Mapa da Vias e Ecovagas do Bairro Santa Cruz – Cascavel/PR 
 

 

 
Fonte: Os autores (2021).
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ANEXO 3: Imagens da proposta apresentada para a Via 02. 

 
Fonte: Os autores (2021). 

 

  Imagens da proposta apresentada para a Via 01.  

     

Fonte: Os autores (2021). 
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  Imagens da proposta apresentada para a Via 02. 

 
Fonte: Os autores (2021). 

 

  Imagens da proposta apresentada para a Via 01. 

  Fonte: Os autores (2021). 


