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Habitação unifamiliar, 
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1 50% 2 5m 25% 15x600m

Habitação unifamiliar, 

habitações unifamiliares 

em sére, habitação 

institucional, comércio 

vicinal, indústria leve

1 50% 2 5m 25% 12x360m

ZONA RESIDENCIAL 1 - ZR-1

ZONA RESIDENCIAL 2 - ZR-2

/06
TFG 2013

Área de intervenção: 2,55 ha

Área média de condomínios na região: 3,21 ha

Número médio de unidades residenciais
em condomínios na região: 23 unidades
Número estimado de unidades 
residenciais na área proposta:
 20 unidades.

Densidade populacional do bairro:
 23.11 hab/ha
Densidade populacional esperada
 do empreendimento: 23.35 hab/ha

Curitiba = 10%

Tratamento do espaço público extra-condomínio.

Livre apropriação do espaço público.

Parque e cancha são os únicos espaços livres
 públicos da região.

Santuário de Nossa Senhora de Schoenstatt.

Vias interrompidas pelos perímetros murados
dos condomínios horizontais, interrompendo
o fluxo diário e provocando grandes desvios
de rota.

Descaso com os espacos públicos extra-muros,
levando ao seu abandono, precária manutenção,
falta de infraestrutura e depósito de entulhos.
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... sistema viario ...

Vias:

Nesse recorte, a área de análise foi escolhida devido à 
proximidade com um espaço de uso público representativo - e 
único - na região, que é o Santuário de Nossa Senhora de 
Schoenstatt, local de peregrinação que recebe católicos de 
Curitiba e Região Metropolitana.

É possível identificar na área selecionada, fadada a abrigar mais 
um condomínio residencial horizontal, todas as condicionantes 
anteriormente levantadas: desde a evidente descontinuidade 
viária à ausência de qualquer tipo de equipamento de uso público.

As diretrizes aplicadas têm intenção de demonstrar, 
morfologicamente e tipologicamente, soluções que sirvam de 
alternativas aos padrões cristalizados de estética e composição do 
condomínio, e que devem ser levados em conta pela administração 
pública, sempre respeitando as condições específicas de inserção 
em seus entornos alocados. Para tanto, as propostas serão 
agrupadas em parâmetros de inserção extra-condomínio, intra-
condomínio e de gestão urbana, compondo um “passo-a-passo” 
básico que deve ser respeitado para a implantação de um bom 
condomínio.
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... figura - fundo ...
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adensamento da ocupação do solo

 Considerando que o condomínio “Tipo 3 - Grandes Glebas” - foi a 
tipologia que apresentou o maior número de deficiências em relação 
ao tratamento do espaço público, optou-se pela seleção de um 
terreno que possibilitasse o enfrentamento dos problemas 
associados a estaltipologia.

A área selecionada para análise localiza-se no bairro Campo 
Comprido, que conta com o maior número de condomínios do tipo 3. 
A área delimitada pelas ruas Eduardo Sprada e arredores da rua Pe. 
José Kentenich, da mesma forma como ocorre a relação desse 
bairro à cidade, concentra tais modelos residenciais. 

... análise temática 

... valores identificados

... principais deficiências

... projeto piloto: caracterização da área
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