
um bairro sustentável para a cidade do futuro

Brasília foi concebida, na metade do século XX, para ser 
uma legítima representante da cidade do futuro. Este fato pode 
ser observado nas linhas da arquitetura de Oscar Niemeyer ou 
mesmo no traçado inconfundível do Plano Piloto de Lúcio Costa.

O futurismo da cidade, porém, ia muito além de sua 
composição formal. As novidades estavam presentes nas 
avançadas técnicas de construção utilizadas em sua execução, e 
também na própria jornada em que se constituía o abandono da 
antiga capital, uma cidade histórica e consolidada, em busca de 
uma alternativa capaz de inaugurar uma nova era. À época de sua 
criação, Brasília deveria ser uma representante do futuro e um 
exemplo para as outras cidades brasileiras. 

No entanto, muito do que se almejava na década de 
1960 para o futuro das cidades mudou. Os problemas enfrentados 
cinco décadas atrás se transformaram e os modelos encontrados, 
na época, para resolvê-los apresentam graves sinais de 
derreamento. O novo milênio trouxe novos desafios e as cidades 
que, por muito anos, ofereceram abrigo e oportunidade para seus 
habitantes, agora devem assumir sua parte na responsabilidade 
com o futuro do planeta e com o desenvolvimento sustentável. 
Brasília também mudou. Seu plano piloto tornou-se apenas parte 
de um todo extremamente complexo e dinâmico. 

Seus bairros se alastraram pelo território do Distrito 
Federal e desenvolveram características próprias. Apesar das 
particularidades, muitas de suas qualidades e de seus defeitos 
reverberam na completude da cidade. A capital aos poucos se 
distanciou da utopia modernista vislumbrada por seus progenitores 
e, enquanto se desenvolvia, os paradigmas urbanísticos sob os 
quais foi projetada também se transformavam.

O plano piloto de Lúcio Costa é um magnífico exemplar 
do urbanismo modernista, mas a cidade de Brasília não se deve 
restringir aos mesmos valores de desenho e planejamento 
urbano que deram início à capital nos anos 1950. Para manter 
a essência de sua modernidade, seus valores enquanto cidade 
exemplar, enquanto símbolo do futuro, Brasília deve se renovar 
constantemente. As obrigações simbólicas patrimoniais de seu 
núcleo original não devem se estender aos seus demais bairros. 
Estes, ao contrário, devem se manter atualizados, e na medida 
do possível, na vanguarda do desenvolvimento urbano. Devem 
superar os problemas do antigo modelo e seguir em frente, 
cumprindo seu papel elementar na constituição de uma cidade 
que sirva de modelo para outros centros urbanos do Brasil.

Este trabalho aborda o Park Way, um dos maiores bairros 
em extensão territorial urbana e também um dos mais antigos da 
cidade de Brasília, sob a perspectiva de que um dos desafios do 
século XXI é a adaptação de nossas cidades de seu atual modelo 
autodestrutivo para um sistema sustentável, capaz de arcar com 
responsabilidades de ordem social, energética e ambiental.

Brasília, em busca da manutenção de suas essências 
mais vitais, deve possuir seu próprio bastião neste esforço. O 
Park Way se destaca entre seus congêneres pela alta gama de 
situações em seu território - conflitos com áreas ambientais, 
espraiamento e assentamentos irregulares, para ficar com alguns 
exemplos – muito comuns na maioria dos bairros de Brasília.

A sua escolha também gira em torno da exploração do 
aspecto simbólico que constitui a transformação de um bairro 
suburbano, que remete em muitos sentidos aos modelos de 
urbanização do século passado, em uma nova configuração 
urbana capaz de deter alguns dos valores que as disciplinas 
do planejamento e do desenho urbano adquiriram nas últimas 
décadas.

Sob as devidas condições, o bairro pode ser explorado 
para se tornar um bom exemplo de urbanismo sustentável para a 
cidade de Brasília.

introdução
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O Park Way é a 24ª das 31 Regiões 
Administrativas do Distrito Federal. Foi criado 
e incluído no Plano Urbanístico de Brasília 
pela NOVACAP ainda nos anos 60, no 
período de construção da cidade. Sua função 
original era promover a ocupação da região 
ao sudoeste do Lago Paranoá, nas margens 
da DF003, a Estrada Parque de Industria e 
Abastecimento (EPIA). Seu projeto original 
o dividia em três trechos. O primeiro e o 
segundo, divisados pela EPIA, localizaram-
se próximos ao Aeroporto Internacional 
de Brasília e ao Núcleo Bandeirante. O 
terceiro trecho, sem apresentar continuidade 
territorial, se estendia da Estrada Parque 
Núcleo Bandeirante (EPNB) à Estrada Parque 
Taguatinga- Guará (EPTG).

Para ocupar a região foram propostos 
lotes de 2 hectares cujo uso destinado seria 
de residências unifamiliares e atividades rurais 
de pequeno impacto. A intenção do projeto, 
nomeado Setor de Mansões Suburbanas Park 
Way, era estabelecer uma zona de contenção 
para evitar o futuro crescimento da cidade em 
uma área ambientalmente sensível. Assim, o 
viés ecológico do bairro remonta sua própria 
origem.

Em 1997, o bairro foi renomeado 
Setor de Mansões Park Way e passou por 
um processo de adensamento que permitiu 
a subdivisão de seus lotes originais em 
condomínios de até 8 unidades unifamiliares, 
com área individual mínima de 2125m2 e uma 
área comum de 3000m2. O bairro consolidou-
se como uma das opções de moradia para a 
classe média do Distrito Federal. Seus lotes 
permitiram uma ocupação muito semelhante 
às dos subúrbios norte-americanos, com 
casas de grande porte isoladas no centro de 
terrenos generosos.

contextomapa de situação   | brasilia-df

lago paranoá
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Apesar das intenções dos projetistas, e da crença 
da população local, o Park Way dificilmente poderia ser 
considerado um bairro ecológico. As áreas de preservação, no 
seu entorno, permanecem com um bom grau de conservação, 
o que é um dado positivo, porém o mesmo não pode ser dito 
da área destinada à construção do bairro e de suas imediações. 
Após quase 60 anos de ocupação, pouquíssima flora natural 
se manteve intacta. Nem mesmo as matas de galeria foram 
poupadas, em grande parte devido às instalações irregulares na 
beira de córregos. Muitas das áreas verdes, sem definição clara 
no projeto original, foram cercadas e modificadas pelos próprios 
moradores. Nas áreas loteadas, a situação é ainda pior. Mesmo 
com um baixo índice de ocupação, são poucos os lotes que 
mantiveram a vegetação nativa natural. 

Apesar de ter sido criado há 56 anos, em conjunto com 
a capital federal, o Park Way nunca foi completamente ocupado. 
Existem cerca de 88 lotes desocupados - cerca de 172 ha ou 
1,72 milhões de m2 – e muitos dos condomínios existentes 
ainda não foram totalmente ocupados. Ainda que Brasília tenha 
dobrado sua população nos últimos 25 anos, (IBGE, 2016) 
a área disponível no Park Way sofreu poucas alterações. Em 

2016, o Park Way obteve uma taxa de crescimento de 0,25% 
(CODEPLAN, 2016), muito inferior à média do Distrito Federal 
2,25%, que possui a maior taxa de crescimento dentre as 
capitais brasileiras (IBGE, 2016). 

Esse descompasso pode estar diretamente ligado 
aos usos e a forma de ocupação do solo no bairro. A baixa 
densidade populacional inviabiliza alguns serviços gerais como, 
por exemplo, o de transporte público. As restrições de uso 
do solo, que de modo geral permitem apenas uso residencial 
unifamiliar, também podem ser consideradas um grande 
empecilho para a ocupação do bairro, que não possui nem 
mesmo áreas destinadas aos usos de instituições básicas, 
como escolas ou postos de saúde. É interessante observar 
que o formato suburbano do Park Way não tem servido, nem 
mesmo, à demanda habitacional responsável pela proliferação 
das ocupações de caráter semelhante na periferia da cidade de 
Brasília.

Os problemas com as formas de urbanização do Park 
Way são potencializados pela sua grande extensão territorial 
bem como pela maneira com que está inserido no território de 
Brasília. Com a expansão da cidade, o trecho 3, por exemplo, 

encontra-se localizado entre dois grandes centros de densidade 
populacional (Guará e Águas Claras), formulando uma barreira 
entre ambos graças a sua configuração, cujo padrão é repetido 
indiscriminadamente por todo o seu território, ignorando 
condicionantes ambientais, espaciais, econômicos e sociais da 
sua própria região e de seu entorno imediato. 

A generalização do tratamento urbano de um território 
tão grande afeta diretamente a identidade do bairro, que é 
comumente associado aos seus vizinhos diante da necessidade 
da população de localizar-se em seu território. O trecho 03, 
por exemplo, é conhecido como Park Way Águas Claras ou 
Park Way Guará. Os trechos 01 e 02, de modo semelhante, 
recebem alcunhas relacionadas a ocupações vizinhas: Park Way 
do Aeroporto e Park Way Núcleo Bandeirante. Essa associação 
de elementos externos pode ser um indício da escassez de 
qualidades próprias ou de particularidades locais capazes de 
gerar uma identidade própria para o bairro. 

Ao mesmo tempo, as intenções dos projetistas de 
fazer da área uma zona de contenção contra a expansão urbana 
sobre as reservas ambientais, não se perdeu. O entendimento 
de que o bairro possui caráter ecológico (ainda que não seja 

tecnicamente verdade) é amplamente aceito pelos moradores e 
pela população de Brasília, de modo geral. Apesar do potencial, 
não existem políticas públicas locais voltadas para o tema. 
A associação dos moradores do Park Way costuma evocar 
o caráter ecológico do bairro, com o objetivo de impedir que 
propostas de transformações, feitas pelo poder público, sejam 
desenvolvidas. 

Dentre essas transformações incluem-se a 
determinação de áreas para instituições públicas (escolas, 
creches, hoAspitais, etc.) e a permissão para o funcionamento 
de estabelecimentos comerciais.

Os Parâmetros Urbanos, sob os quais o Park Way se 
estabelece, contradizem completamente o status de ecologia 
e sustentabilidade, invocado por seus moradores. Seu sistema 
viário, por exemplo, configura quarteirões que podem chegar a 
2km de comprimento por 1,5km de largura – dimensões muito 
distantes das médias de 60m a 150m recomendadas para um 
conforto maior dos pedestres. As dimensões dos quarteirões 
estão ligadas diretamente à escassez de ruas do bairro que, 
associadas ao seu padrão homogêneo de ocupação, acabam 
por tornar o Park Way um bairro monótono para quem pretende 

clima

transporte para o trabalho local de estudo local de trabalho

trecho 01
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percorrê-lo a pé ou de bicicleta. A quase inexistente oferta de 
serviços e a falta de atividades nos espaços públicos da região 
são outro estímulo para o uso de automóveis particulares. A 
maioria dos serviços comerciais de demanda frequente, como 
padarias, farmácias, etc., distam entre 5km e 12km da maioria 
das quadras do bairro. 

A baixa densidade populacional, associada ao desenho 
viário deficitário da área, inviabilizam a oferta de transportes 
coletivos na região e encarecem o custo per capita da instalação 
e o funcionamento de infraestruturas e serviços gerais como, por 
exemplo, a coleta de lixo ou mesmo a implementação efetiva de 
calçadas e mobiliário urbano. Os fatores descritos anteriormente, 
somados às normas de ocupação vigentes, que limitam o bairro 

a uma única tipologia - habitação unifamiliar isolada em grandes 
lotes – tornam a população local tão homogênea quanto o 
próprio bairro. Em seu formato atual, o Park Way possui potencial 
de crescimento. No entanto, este está limitado à parcela da 
população que possui os recursos financeiros necessários para 
a aquisição de terrenos de pelo menos 2125m2 bem como o 
interesse em morar em uma região com escassez na oferta de 
serviços.

mapa de 
permeabilidades 
e barreira

sistema viário e 
macroparcelas

áreas 
edificadas

análise morfológica - recorte 01 x 01kmtrecho 02
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Segundo as estimativas de crescimento do IBGE, 
Brasília deve receber 700 mil novos habitantes até 2030. É 
recomendável que essa população seja alocada em uma área 
já urbanizada, evitando o crescimento horizontal da cidade sem 
que todas as suas áreas urbanas tenham alcançado todo o seu 
potencial. 

O Park Way possui uma área antropizada, com 
dimensões e localização apropriadas para absorver essa 
população. A localização topoceptiva da RA, na malha 
viária do Distrito Federal, revela um grande potencial para o 
estabelecimento de uma subcentralidade, o que poderia reduzir 
a pressão econômica e comercial sobre a área tombada de 
Brasília. Um dos benefícios seria a redistribuição dos fluxos da 
capital, os quais funcionam atualmente com um direcionamento 
único. 

A exploração do potencial da EPIA, transformando-a 
uma numa via urbana - redirecionando seu tráfego rodoviário 
interestadual para uma via menos invasiva, no território urbano 
de Brasília - poderia gerar inúmeros benefícios para o tecido 
urbano da cidade como um todo. 

A expertise gerada a partir da transformação de um 
bairro suburbano como o Park Way em um exemplar urbano de 
sustentabilidade, com todos os seus desafios e a alta gama de 
profissionais envolvidos, poderia ser benéfica para cidades de 
todo o Brasil. Os acertos poderiam ser reproduzidos e os erros 
prevenidos.

Transformar o Park Way em um bairro modelo de 
sustentabilidade para a cidade de Brasília e para o Brasil. Para 
isso, é necessário reforçar o caráter do bairro, explorando sua 
identidade ecológica com reforço nas questões ambientais, 
atender as demandas da dinâmica social urbana e apontar uma 
função para o território.

É preciso preservar as áreas verdes do Park Way, cuja 
importância é crítica para a manutenção dos Recursos Hídricos 
da Região; estes, de extrema importância para a preservação 
da Bacia do Paranoá. O bairro deve possuir limites claros entre 
as áreas passíveis de urbanização e as reservas ambientais. 
Ocupações que estejam ameaçando os corpos d’água devem 
ser transferidas para locais adequados. 

É preciso explorar as particularidades do território do 
Park Way, em todo seu potencial. O território deve ser subdivido 
em distritos, com características urbanas específicas e função 
própria na dinâmica do bairro. 

O papel de bairro modelo e as funções de seus 
distritos devem ser apresentados e discutidos de forma clara 
com a população local existente e futura. A criação de um 
objetivo comum, no qual a população possa se unir em torno, 
é essencial para o fortalecimento da comunidade. O desenho 
urbano precisa responder à altura, fornecendo as condições 

necessárias para que as interações sociais ocorram. 
Reestruturar completamente o sistema viário do bairro. 

O sistema atual, onde automóveis de uso individual são a única 

diretrizes gerais

1. trabalhar o caráter ecológico do bairro
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Especialização: 
Residencial suburbano
Formas de Ocupação: 

Baixa Densidade. 
Uso do Solo: 

Majoritariamente residencial com usos mistos 
não obrigatórios nos principais eixos viários e nas

subcentralidades.
Projetos Especiais: 

Majoritariamente residencial com usos mistos 
não obrigatórios nos principais eixos viários e nas

subcentralidades.

Especialização: 
Residencial 

Formas de Ocupação: 
Alta Densidade e Média Densidade.

Uso do Solo: 
Majoritariamente residencial com usos mistos 
nos principais eixos viários e nas proximidades 

dos parques.
Projetos Especiais: 

Parque Linear Guimarães Rosa: A criação de um 
parque linear, que acompanhe a ferrovia em toda 

a sua extensão, dando unidade ao bairro.

Especialização: 
Comercial. 

Formas de Ocupação: 
Média Densidade e baixa densidade.

Uso do Solo: 
Majoritariamente residencial com uso misto não-
obrigatório nos eixos viários principais. permição 

para edificios inteiramente comerciais.
Projetos Especiais: 

Intervenção nos viadutos do BRT: A fim de ame-
nizar seu impacto na malha urbana, os espaços 

embaixo dos viadutos devem receber um
tratamento adequado que os mesclem a cidade..

Especialização: 
Industria leve impacto 

Formas de Ocupação: 
Densidade Média e Baixa e Ocupações Especiais 

onde forem permitidos usos industriais.
Uso do Solo: 

Residencial de forma geral com uso misto não-
obrigatório nos eixos principais. Uso industrial 

leve limitado.

1. distrito metrô-parque 11. distrito bernado-sayão

2. distrito do Ipê 10. distrito floricultura

3. distrito central 9. distrito ferrovia

4. distirto EPIA 8. distrito do cedro

5. distrito mato-seco 6. distrito eco-tec vargem bonita
7. distrito vargem bonita

Especialização: 
Parques Urbanos e pequena centralidade comer-
cial (DF-079) 
Formas de Ocupação: 
Alta, Média e Baixa Densidade. 
Uso do Solo: 
Residencial de forma geral e uso misto não 
obrigatório nos eixos principais. 
Projetos Especiais: 
Implementação de uma nova estação de metrô 
utilizando a linha que já cruza a região.
Restauro da estação de trem Bernado Sayão

Especialização: 
Residencial 
Formas de Ocupação: 
Alta, Média e Baixa Densidade. 
Uso do Solo: 
Majoritariamente residencial com usos mistos 
não obrigatórios nos principais eixos viários. 
Projetos Especiais: 
Espaço compartilhado: rua de ligação entre duas 
praças locadas em projeto.

Especialização: 
Comercio Local, serviços gerais, escritórios
Formas de Ocupação: 
Alta Densidade. 
Uso do Solo: 
Majoritariamente mistos com permisão para 
construção de edificios inteiramente comerciais.
Projetos Especiais: 
Grande Avenida dos Pedestres: O principal eixo 
estruturador do distrito receberá tratamento es-
pecial para se destacar das demais vias do bairro.

Especialização: 
Comercio e serviços de grande abrangência
Formas de Ocupação: 
Alta e Média Densidade. 
Uso do Solo: 
Mistos com permisão para construção de edifi-
cios inteiramente comerciais.
Projetos Especiais: 
Reestruturação da via EPIA, transformando-a em 
uma via urbana.

Especialização: 
Residencias e atividades eco-esportivas
Formas de Ocupação: 
Média Densidade. 
Uso do Solo: 
majoritariamente residencial com usos mistos 
não obrigatórios nas vias principais e permissões 
especiais para instalação dos clubes
Projetos Especiais: 
integração do Brasília Country Club ao tecido 
urbano

Especialização: 
Residencias e atividades eco-esportivas

Formas de Ocupação: 
Média Densidade. 

Uso do Solo: 
majoritariamente residencial com usos mistos não 

obrigatórios nas vias principais e permissões especiais 
para instalação dos clubes

Projetos Especiais: 
integração do Brasília Country Club ao tecido urbano

O Distrito Rural Vargem Bonita possui caráter excep-
cional. Não haverá intervenções diretas na organi-
zação espacial dos núcleos rurais, excetuando as 

exigências com relação aos afastamentos das áreas 
de preservação.
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prioridade, deve ser redirecionado de modo que pedestres e 
ciclistas sejam a nova prioridade, seguidos pelos sistemas de 
transporte coletivo. 

A escala do modelo viário deve ser modificada para 
uma mais agradável situação do pedestre. As caixas viárias 
devem ter seu tamanho reduzido, bem como as dimensões dos 
quarteirões. No processo de transformação, as construções 
existentes no Park Way devem ser respeitadas, a fim de 
garantir uma transição suave do suburbano para o urbano. 

A hierarquia das vias deve ser clara, a fim de facilitar 
a navegação de moradores e visitantes pelo território. Ela 
deve obedecer um padrão claro, que esteja de acordo com a 
infraestrutura necessária para o estabelecimento de linhas de 
ônibus por todo o bairro. 

O desenho viário deve refletir as características das 
regiões em que ele estiver implantado. Regiões centrais devem 
possuir uma maior quantidade de vias, enquanto as periféricas 
podem ter esse número reduzido. 

Adensar o bairro e estabelecer uma nova centralidade 
de comércios e serviços na cidade de Brasília. A densidade atual 
do Park Way não permite a implementação da infraestrutura 
necessária para as melhorias no desempenho energético do 
bairro. As modificações necessárias serão realizadas com o 
aumento gradativo de sua população. 

O adensamento deve ser balanceado de acordo com 
o sistema viário, a partir do estabelecimento de corredores de 
transporte coletivo. As características espaciais do sítio físico 
devem ser respeitadas: Áreas centrais podem comportar 

populações maiores, enquanto as periferias, próximas das 
reservas naturais, devem possuir limites populacionais 
menores. 

O bairro deve possuir uma gama elevada de usos, 
organizadas conforme a hierarquia de abrangência sugerida por 
Campos Filho (2003, pp. 17, 18) com o objetivo de maximizar a 
eficiência de deslocamentos pelo bairro e pela cidade.

Dentre os problemas observados no Park Way, se 
destaca a forma genérica com que o território é tratado. Apesar 
de seus incríveis 79km², o bairro possui poucas funções dentro 
de seu território, sendo a principal delas de bairro residencial 
para a classe média de Brasília. Por esse motivo a subdivisão 
do Park Way em territórios menos constitui um dos principais 
elementos da proposta de transformação do bairro. A criação 
de distritos tem o objetivo de garantir que cada trecho do 
bairro receba a devida atenção, conforme suas próprias 
particularidades, sejam elas ambientais, espaciais, sociais ou 
econômicas. 

Os distritos são completos em si mesmos e capazes 
de suprir as demandas de seus moradores - por serviços, 
comércios e instituições - proporcionais à abrangência de 
seus próprios territórios. No entanto, não devem funcionar de 
forma isolada, mas como partes de uma mesma unidade. Cada 
distrito será capaz de articular de forma orgânica e dinâmica 
com seus vizinhos imediatos e com o entorno próximo do Park 
Way. Uma observação interessante é que mesmo após passar 
por uma divisão em 11 partes, muitos dos distritos do Park 
Way continuaram maiores que alguns bairros de Brasília. 

As condições especiais, em que cada parte do bairro 
se encontra, contribuíram para o estabelecimento de funções 
especificas para cada um dos distritos. Essa especialização 
possibilitará a criação de políticas públicas especiais para cada 
região, o que poderá impactar positivamente na identidade dos 
distritos. Todos esses fatores, em conjunto, podem ser capazes 
de afetar o engajamento político da população, nas questões 
que permeiam o bairro, bem como estreitar sua relação com 
seu local de moradia. 

O Distrito Rural Vargem Bonita possui caráter 
excepcional. Ele englobará os dois núcleos rurais da Região e 
os espaços dedicados a eco vilas e centros de permacultura do 
bairro. Não haverá intervenções diretas na organização espacial 
dos núcleos rurais, excetuando as exigências com relação aos 
afastamentos das áreas de preservação permanentes previstos 
na legislação. 

A hierarquia viária do bairro foi organizada em três 
categorias básicas: Vias Primárias, Vias Secundárias e Vias 
Terciárias. É importante destacar que esses tipos não serão 
os únicos existentes no Park Way, mas servirão de molde 
para a produção de alternativas que, porventura, surgirem em 
momentos especiais. Um espaço compartilhado, por exemplo, 
pode se adequar a uma via terciária sem que esta perca suas 
características principais, como a largura da caixa viária e seu 
grau de continuidade na malha. Tratamentos diferenciados 
também podem ser aplicados em casos especiais, nas outras 
categorias de vias, desde que estas não deixem de cumprir seu 
papel no conjunto viário do bairro. 

As Vias Primárias possuem maior continuidade 
e devem conduzir seus usuários por longos caminhos 
pelo bairro. Como as principais linhas de ônibus do bairro 
trafegaram por essas vias, elas distam entre si uma medida 

agradável a caminhada do pedestre. Elas devem oferecer toda 
a infraestrutura necessária para o conforto e segurança de 
transeuntes e ciclistas. 

As Vias Secundárias têm continuidade média, 
possuindo uma influência relativa à escala dos distritos. Elas 
se alternam com as vias principais e também obedecem a um 
módulo de distância confortável para pedestres. As linhas de 
micro-ônibus, presentes nestas vias, se limitarão a percursos 
internos dos distritos ou do bairro. 

As vias terciárias foram organizadas de modo que 
os quarteirões se aproximassem dos 100 metros. O objetivo 
é oferecer múltiplas escolhas de caminhos para pedestres, 
encurtar as distancias das caminhadas e promover um 
adensamento adequado nas centralidades do bairro. Ao 
se afastar das regiões centrais, a quantidade de vias locais 
é reduzida gradualmente em sincronia com a densidade 
populacional da cidade.

O desenho das vias foi elaborado de modo a garantir 
o máximo de conforto e segurança para todos os usuários das 
calçadas. A Faixa de Interação se trata da região da calçada mais 
imediata aos edifícios. Ela deve possuir valores relativos ao tipo 
de uso das edificações. Edifícios com vitrines, por exemplo, 
demandam um espaço especifico para que os pedestres 
possam parar e observar os artigos expostos, sem interromper 
o fluxo nas calçadas. A Faixa de Passeio consiste do espaço na 
calçada dedicado exclusivamente para a locomoção. Ela deve 
ser dimensionada de acordo com o fluxo de pedestres e com 
as normas de acessibilidade para deficientes físicos. Deve ser 
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plana e inteiramente livre de quaisquer 
obstáculos. A Faixa de Mobiliário é a 
região da calçada dedicada à instalação 
de todo o mobiliário urbano que precisar 
ser locado nas calçadas: postes, caixas 
de correio, lixeiras, bancos, abrigos de 
ônibus, etc. devem se localizar na faixa 
de mobiliário. É também nas faixas de 
mobiliário que as árvores devem ser 
plantadas. Os canteiros centrais podem 
possuir utilizações variadas, desde que 
não ofereçam obstáculos para a travessia 
das ruas. 

As ciclovias existirão em todas 
as vias primárias e secundárias. As vias 
locais, de mão única, por possuírem um 
trafego reduzido, não necessitam de 
faixas exclusivas para ciclistas. As Faixas 
de Estacionamento Público estarão 
concentradas em maior parte nas vias 
secundárias.

O uso do solo foi organizado, 
principalmente, em função da hierarquia 
viária. As vias principais, detentoras de 
fluxos maiores, possuem maior potencial 
para o surgimento de estabelecimentos 
comerciais, assim permite-se o uso misto 
nas microparcelas adjacentes a essas 
vias. Áreas específicas, para instituições 
básicas como escolas e hospitais, devem 
ser localizadas em zonas de uso misto, 
conforme sua área de abrangência. A 
exceção é a área destinada ao campus 
universitário, no trecho 01.

A altura das edificações foi 
utilizada para controlar a densidade 
populacional de cada parte do Park 
Way. As áreas de maior densidade (até 
6 pavimentos) localizam-se nas regiões 
centrais e decrescem gradualmente, 
conforme se aproximam das áreas de 
reserva ambiental. As vias também 
configuram um importante condicionante 
para a definição da altura dos edifícios. 
Vias primárias comportam maiores 
densidades, já que possuem um maior 
potencial para o estabelecimento de 
transportes coletivos.

processo de transformaçãotipologias
alta densidade

média densidade

ocupações especiais

baixa densidade
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Este pequeno cenário demonstrará o 
processo de transformação do Park Way. O objetivo 
é chegar ao potencial máximo de densidade previsto 
pela proposta nas regiões mais centrais do bairro: 
Edifícios geminados de até seis pavimentos + 
térreo. No exemplo, observa-se um pequeno trecho 
do Park Way (1) onde todos os lotes alcaçaram seu 
potencial máximo de ocupação segundo as normas 
de ocupação atuais. 

O sistema viário em seu estágio final (2) de 
implantação será utilizado como projeção para todo 
o processo de transformação. Os afastamentos 
existentes - 5 metros das construções para os 
limites do lote - serão utilizados para a estruturação 
das vias terciárias do novo sistema viário. Isso 
garantirá que a grande maioria das edificações 
existentes possam coexistir com o futuro desenho 
viário do bairro, mas não evitará conflitos com as vias 
primárias e secundárias que possuem caixas viárias 
maiores. Os conflitos entre o novo sistema viário e 
as construções existentes serão minimizados com 
a priorização de áreas não construídas.

As unidades originadas do processo de 
desmembramento (3) dos lotes existentes e do 
preenchimento de vazios devem ser definidas. 
A partir desse momento, a comercialização de 
unidades fundiárias, reformas nas edificações e 
quaisquer outros tipos de transformações devem 
estar de acordo com as novas normas de uso 
e ocupação do solo. Os proprietários deverão 
participar do processo de desmembramento das 
unidades existentes.

As intervenções iniciais  (4)terão inicio 
em locais estratégicos para o desenvolvimento 
gradual do bairro. As vias mais integradas do 
sistema devem ter preferência nas transformações. 
O objetivo é suprir de imediato a demanda por 
serviços comerciais e institucionais na região. 
Definidos os parâmetros, a reestruturação do 
sistema viário terá início com a transformação 
das vias existentes. O passo seguinte consiste do 
preenchimento de vazios. As áreas do Park Way 
sem uso definido receberão as primerias vias e, 
conforme a infraestreutura permitir, os primeiros 
loteamentos.

Após a ocupação das áreas vazias(5), 
as unidades de 2ha serão desmembradas para 
a construção de novas vias. Com essa mudança, 
as subunidades condominiais se transformam 
em lotes independentes. O desmembramento 
dos condomínios pode ser acelerado ou adiado 
conforme as necessidades do bairro e dos 
moradores.

Após o desmembramento (6) dos lotes 
as áreas remiscentes serão ocupadas mediante 
a finalização do sistema viário. A medida em 
que os vazios forem ocupados o processo de 
transformação deve acelerar.

(7)Finalizada a reestruturação do sistema 
viário e as obras de infraestrutura, o bairro fica livre 
para se desenvolver no próprio ritmo.


