
Reparcelamento

Parcelamento do Solo e Sistema Viário Atual Proposta do Novo Sistema Viário e áreas destinadas 
ao Ajuste de Terras e a Desapropriação

Novo Parcelamento do Solo

Com os ajustes feitos no sistema viário, foi necessário repensar e fazer modificações no parcelamento do solo existente, para poder adequar aos usos 
que serão propostos e criar um ambiente mais favorável para a vida urbana. 

Parte dos terrenos devem ser desapropriados. A desapropriação é requerida nas áreas essenciais para o funcionamento da nova malha urbana proposta 
e em algumas áreas afetadas pelas enchentes.

Em terrenos que apresentam o parcelamento problemático, optou-se pelo uso do instrumento do ajuste de terras, que visa a melhoria da qualidade 
urbana. O instrumento funciona a partir do redimensionamento, reposicionamento e redesenho dos lotes. Com contribuição de parte dos terrenos 
usados, são criadas áreas para a construção de equipamentos públicos. 

Sistema Viário
Foram propostas algumas modificações no sistema viário atual que buscam reestruturar a malha viária existente. O objetivo é criar maior conectividade, melhor 
legibilidade do espaço, melhorar os fluxos de veículos e melhorar o parcelamento do solo, para aumentar a permeabilidade visual e criar mais possibilidades de rotas 
para os pedestres. 

A principal mudança da proposta é a inserção da nova ponte, indicada no mapa abaixo. Essa mudança gera influência nas outras ruas da área, que passam a ter maior 
importância e ao mesmo tempo, passam a ser elementos fundamentais da conexão com o entorno. No lado leste do rio novas vias são criadas pra dar suporte à 
ocupação proposta para a área.

Infraestrutura Verde no Sistema Viário
Elementos da infraestrutura verde também são inseridos no 
sistema viário, com a finalidade de funcionar em conjunto com 
os outros níveis (topografia e edificações). 

Faixa de 
estacionamento 

feita com material 
poroso

As calçadas também podem ser 
feitas com materiais porosos

Elementos de infraestrutura verde a serem implantados nas 
vias:

Proposta de Novo Sistema Viário

Proposta Específica

Legenda dos Perfis Viários
 Obrigatório Uso Comercial/Serviço
 Uso Residencial e no térreo possibilidade de uso Comercial/Serviço

Os perfis viários propostos buscam 
harmonizar a convivência entre os 
veículos e os pedestres. As novas 
vias apresentam passeios e pistas 
mais largas, enquanto as vias já 
existentes se adequam à perfis que 
priorizam os pedestres e ciclistas, 
respeitando a faixa viária existente 
ou em alguns casos, aproveitando 
afastamentos não utilizados de 
alguns terrenos.

Perfis Viários

Perfil 1 - Via Local

Perfil 4 - Via Arterial

Perfil 7 - Via Coletora/Local
A via se adequa a medida da caixa de via existente

Perfil 9 - Via Coletora

Proposta para a nova interseção viária que dá acesso à área central, com o uso dos canteiros pluviais 

Canteiros Pluviais

Organização e Coordenação Técnica:Realização e Coordenação Geral: PRANCHA
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