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Resumo: Perante a insustentabilidade do modelo de urbanização brasileiro, questiona-se a capacidade 
do planejamento tradicional e dos instrumentos introduzidos pelo Estatuto da Cidade em alterar a forma 
urbana no sentido do aumento da qualidade urbanística. Avaliamos o uso de indicadores de densidade 
na mensuração dos problemas da cidade contemporânea (dispersão urbana, déficit habitacional e 
estimulo ao transporte motorizado), visto que a densidade aplicada ao planejamento, como processo, 
possibilita a qualificação da morfologia urbana em suas diversas escalas. Buscamos comprovar a 
pertinência desses indicadores para intervir no ambiente construído, atendendo ao déficit habitacional 
de interesse social e combatendo a dispersão. Apresentamos como estudo de caso uma área de expansão 
urbana na Região Metropolitana de Fortaleza: o município de Maracanaú, caracterizado pela 
superposição entre conjuntos habitacionais, favelas e loteamento irregulares, além da recente 
apropriação do mercado imobiliário. Propomos um método de intervenção na cidade através de novos 
parâmetros, baseados em indicadores de densidade, como alternativa aos conjuntos habitacionais que 
têm sido construídos na periferia do município. O resultado é um quadro normativo com valores 
baseados em experimentações, que visam estimular formas urbanas “sustentáveis” e desestimular 
aquelas que têm sido produzidas na área, delineando cenários de alta densidade e grande quantidade de 
espaços públicos. 

Palavras-chave: Regulação da forma; Indicadores urbanos; Densidade; Morfologia urbana; Déficit 
habitacional. 

Abstract: Given the unsustainability of the Brazilian urbanization model, we question the ability of 
traditional planning and instruments introduced by the City Statute in changing urban form in the sense 
of increasing urban quality. We evaluated the use of indicators to measure density problems of the 
contemporary city (urban sprawl, housing deficit and stimulus to motorized transport), since the density 
applied to planning as a process enables the classification of urban morphology in its various scales. We 
seek to demonstrate the relevance of these indicators to interfere in the built environment, reduce the 
housing deficit of social interest and combat dispersion. We present as a case study an area of urban 
expansion in the Metropolitan Region of Fortaleza: Maracanaú, characterized by the overlap between 
housing, slums and irregular allotment beyond the recent appropriation of the real estate market. We 
propose a method of intervention in the city through new parameters based on indicators of density, as an 
alternative to housing developments that have been built on the suburb of the city. The result is a 
framework with values based on studies that aim to stimulate "sustainable" urban forms and discourage 
those that have been produced in the area, outlining scenarios of high density and large amount of public 
spaces. 

Key-words: Regulation of form; Urban Indicators; Density; Urban Morphology; Housing Deficit.. 

1. INTRODUÇÃO 

O presente artigo é resultado de uma pesquisa iniciada na disciplina de Projeto Urbanístico 5 do Curso de 
Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Ceará, que teve como objeto de estudo o Município 
de Maracanaú, historicamente relacionado ao processo de metropolização de Fortaleza e que hoje 
apresenta um quadro de expansão urbana problemática. 
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O município nasce para atender a demanda industrial da região metropolitana, consolidando o I Distrito 
Industrial de Fortaleza (DIF I) no fim da década de 1970. Consequentemente, Maracanaú ganha destaque 
e recebe diversos investimentos, em especial do BNH (Banco Nacional de Habitação), que construiu 
vários conjuntos habitacionais nas proximidades do DIF a partir de 1979, totalizando mais de 20.000 
residências. A construção do DIF e de unidades habitacionais (UH) tornaram-se vetores que 
condicionaram a metropolização de Fortaleza e lançaram Maracanaú à uma dinâmica metropolitana, com 
a função tanto de pólo industrial como de “cidade-dormitório”. Atualmente, o município passa por uma 
fase de desenvolvimento urbano caracterizado pelo influxo de investimentos do mercado imobiliário para 
a classe C, e de investimentos públicos do programa habitacional Minha Casa Minha Vida (PMCMV) 
para a faixa de interesse social.  

Como em diversos munícipios brasileiros, Maracanaú apresenta um processo de urbanização bastante 
problemático caracterizado pelo espraiamento excessivo, pela exclusão urbana, e por uma forma urbana 
de baixa qualidade. Seria portanto um caso exemplar do que Whithaker (2012) caracteriza como a 
“insustentabilidade do atual modelo urbano brasileiro”. 
Diante deste cenário negativo, questiona-se a eficácia do planejamento tradicional, dos instrumentos 
introduzidos pelo Estatuto da Cidade e da recente produção habitacional brasileira quanto à sua 
capacidade de assegurar a qualidade urbanística e, principalmente, de evitar processos de exclusão social 
e territorial. 

Faz-se iminente a necessidade de uma cidade mista, complexa e densa, contrária ao modelo 
monofuncional e  espraiado, em busca de uma melhor qualidade urbanística. Nesta busca por qualificar o 
ambiente urbano, as regras de uso e ocupação do solo são os principais instrumentos utilizados por planos 
diretores. Segundo Cymbalista (1999), “tanto o modelo econômico quanto a regulação urbanística são 
fatores que influenciam a configuração da morfologia das cidades” e, consequentemente, na qualidade de 
vida de sua população. Em que medida, porém, a regra é capaz de assegurar qualidade urbanística? E 
sendo assegurada essa qualidade, como proceder para que não seja fator de exclusão social e, 
principalmente, territorial? 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1. Planejamento Tradicional e Forma Urbana 

O modelo de regulação urbanística incidente sobre a maior parte das cidades brasileiras é dominado pelas 
leis de zoneamento, que, muitas vezes, resumem-se a consolidar os usos existentes e apenas legitimam a 
exclusão. 

Notamos uma dificuldade na imposição de usos e densidades através da geometria poligonal típica do 
zoneamento tradicional, que acaba por consolidar os problemas existentes. Ao tentar prescreve-los, o 
zoneamento tradicional provoca impactos no que tange às interações na cidade, “separando atividades, 
distanciando atores, ou tornando invisíveis grupos sociais entre si”, além disso, há muitas vezes o “risco 
de tais definições sequer influenciarem o real desenvolvimento da cidade, por apresentar incoerência com 
sua dinâmica.” (NETTO; SABOYA, 2010). Desse modo, percebemos que o planejamento não se 
relaciona de maneira intrínseca com os problemas da cidade e não passa de mera regra que torna-se 
ficção. Portanto, para superar o zoneamento tradicional que atua diretamente sobre a forma, 
desconsiderando os processos e dinâmicas produtoras do espaço, a legislação federal passa a se utilizar de 
novos instrumentos. 

2.2. Novos Instrumentos e Forma Urbana 

O Estatuto da Cidade é a lei federal de desenvolvimento urbano exigida constitucionalmente que 
regulamenta os instrumentos de política urbana que devem ser aplicados pela União, pelos Estados e 
Municípios. Entre os princípios jurídicos e políticos que o norteiam, deve-se destacar o da função social 
da propriedade e o da participação popular, que constituem num grande avanço na luta por cidades mais 
includentes. 



 

3 

Porto Alegre, de 28 a 30 de abril de 2014 

Cymbalista (1999) destaca que os novos instrumentos tratam de questões que vão além do caráter 
morfológico, que visam à inclusão de novas populações no mercado formal de habitação, sem questionar 
as formas por eles produzidas (não há preocupação de produzir novas paisagens mas sim de inserções na 
paisagem existente). Mas como ainda é cedo para falar em uma morfologia como resultado da aplicação 
dos novos instrumentos urbanísticos, precisamos admitir que esses instrumentos - IPTU progressivo, 
outorga onerosa do direto de construir, ZEIS, entre outros - possuem grande potencial para encarar 
importantes problemas enfrentados pela cidade contemporânea, tais como a dispersão urbana, o déficit 
habitacional e sobretudo a informalidade. É notório que, ao combater essas problemáticas, a regulação 
urbanística recente acaba influenciando na forma da cidade, ao propor uma cidade densa, compacta e 
mista. Essa influência, todavia, abrange a macroescala da morfologia urbana, havendo pouca ou nenhuma 
repercussão direta na escala do edifício, da rua, do homem. Assim, pode-se observar que os mesmos 
problemas morfológicos identificados na cidade produzida pela legislação tradicional são também 
produzidos ou não evitados pelos novos instrumentos. 

2.3. A Produção Habitacional no Brasil 

O mercado imobiliário privado no Brasil sempre priorizou as camadas de mais alta renda e quando houve 
uma política habitacional brasileira nunca foi considerada, de fato, a população com renda abaixo de 
cinco salários mínimos. Contudo, mais recentemente, diante da crise econômica global de 2008, o 
governo federal optou pelo lançamento de um ambicioso programa a fim de aquecer o setor da construção 
civil, já estimulado pelo aumento significativo do crédito a partir de 2006:  o PMCMV, que contempla 
tanto as camadas de renda abaixo de três salários mínimos, com volume inédito de subsídios públicos 
para essa faixa, como a construção de moradias para as faixas de renda acima de três salários mínimos 
pelo mercado imobiliário, com mecanismos de facilitação da viabilidade financeira e também alguns 
subsídios públicos. (FERREIRA, 2012) 

Há um nítido descompasso entre a quantidade de normas impostas pelo programa e a qualidade 
arquitetônica e urbanística da produção que ocorre pelo país. Segundo Ferreira (2012), o conjunto 
normativo tende a consolidar apenas parâmetros mínimos, que referem-se ao uso do recurso e à 
edificação, e não às diretrizes dos planos urbanos de cada cidade, não havendo, portanto, aplicação dos 
instrumentos do Estatuto da Cidade. De forma geral, o que ocorre é a repetição de padrões arquitetônicos, 
que são demasiadamente replicados, como verdadeiros carimbos habitacionais na malha urbana, sem 
qualquer preocupação com a sua capacidade de inserção urbana e implantação. 

O resultado deste processo de planejamento tradicional aliado à não implementação dos instrumentos do 
Estatuto da Cidade é o retrocesso da atual produção habitacional no Brasil. Essa produção, em larga 
escala, além de não conseguir efetivar os avanços do Estatuto, agrava os problemas relativos à morfologia 
urbana. Mais do que produzir casas em grande quantidade de modo a sanar o déficit habitacional, 
deveriam ser levados em conta os aspectos de produção da cidade, como a carência de áreas públicas, a 
dispersão urbana e a compacidade das construções, mediante pesquisa de tipologias mais eficientes de 
habitação social. 

2.4. Por uma nova metodologia de planejamento 

Percebe-se assim as falhas dos instrumentos de intervenção tradicionais, como zoneamentos e regras de 
uso e ocupação do solo, no enfrentamento aos desafios do complexo padrão de urbanização vivido, já que 
não são eficientes para guiar e prescrever a forma e as dinâmicas da cidade. Os instrumentos mais 
recentes, além dos problemas relativos à sua não implementação, não parecem capazes de  influenciar de 
maneira significativa a forma da cidade, o que foi confirmado por Cymbalista (1999) em seu estudo 
realizado em cidades do interior paulista. Seus avanços são inegáveis, mas devido à sua abrangência 
acabam por regular a cidade em sua macroescala, não contribuindo de maneira direta para a morfologia 
em sua microescala. 

Diante do exposto, para tornar explícitas as consequências na macroescala das escolhas espaciais feitas no 
nível do projeto e vice-versa, faz-se necessários instrumentos que auxiliem na previsão e visualização dos 
impactos dos programas em macroescala na microescala do projeto. Em que parâmetro esses 
instrumentos devem basear-se de modo a compreender essa relação mútua entre as escalas da cidade com 
importante repercussão na morfologia urbana? 
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O indicador de densidade se mostra eficaz para mensurar os problemas da cidade contemporânea, como a 
dispersão urbana, o déficit habitacional e o excessivo estímulo ao transporte motorizado. Desse modo, é 
urgente que se discuta sobre a densidade urbana, para recolocá-la tanto como conceito, quanto como uma 
ferramenta no processo de planejamento, que é não raro realizado baseado em impressões e intuições. 

Berghauser Pont e Haupt (2009) apontam a resistência por parte de alguns autores à utilização do 
indicador de densidade, argumentando que a densidade é um conceito excessivamente frouxo, com 
reflexão limitada nas propriedades espaciais de uma área urbana. O motivo é simples: alega-se a fraca 
relação entre densidade e tipo de edificação, visto que diferentes configurações podem ter a mesma 
densidade. 

No sentido inverso, questionam a eficácia das definições e métodos que foram usados para argumentar 
essa relação entre densidade e forma. Sua pesquisa traz comprovações de que a densidade contém 
informações valiosas sobre propriedades espaciais, com potencial para se constituir como um método 
capaz de articular aspectos quantitativos e qualitativos da forma urbana. Para tanto, baseiam-se em 
parâmetros bem definidos para gerar indicadores precisos de densidade que, isoladamente, não 
produziriam uma morfologia urbana específica, mas que em conjunto o fazem, como por exemplo a 
densidade construtiva, a taxa de ocupação e a densidade de sistema viário. Pelo desenvolvimento de uma 
matriz (Spacematrix), redefiniram a densidade como um fenômeno multivariável e multiescalar, 
compatível com uma cidade e uma sociedade contemporâneas, complexas e mutáveis. 

A densidade surge, então, como instrumento para condicionar as performances do tecido urbano, isto é, os 
aspectos que, juntos, definem a morfologia da cidade e a qualidade do ambiente urbano, como por 
exemplo a relação entre espaço público e área total construída. Aparece também como guia que não 
prescreve soluções ou formas edificadas específicas, mas define princípios ou critérios para a forma da 
cidade, como processo de planejamento. 

No caso da área de estudo do presente trabalho, o município de Maracanaú, percebemos que 
o plano diretor estabelece indicadores que não se relacionam com a forma da cidade, o que permite que a 
cidade cresça de forma desnecessária em direção às periferias. Como não há um controle da prefeitura 
sobre a capacidade do território de abrigar pessoas e atividades, a malha urbana do munícipio é marcada 
em sua periferia pela presença de assentamentos precários, de loteamentos (em grande parte irregulares) e 
pela recente apropriação do mercado imobiliário, no contexto do PMCMV.  

3. OBJETIVOS 

De modo geral, o trabalho visa avaliar a pertinência desses indicadores para qualificar o ambiente 
construído, atendendo ao déficit habitacional de interesse social e combatendo a dispersão. E através 
disso almeja-se: 

- Introduzir métodos de mensuração através de indicadores na discussão dos problemas urbanos, 
sobretudo da cidade informal; 

- Pensar a cidade a partir da racionalização do uso do espaço urbanizável (sustentabilidade urbana); 

- Formular um quadro normativo com valores específicos para novos indicadores, baseados em 
experimentações, que visam estimular formas urbanas “sustentáveis” e desestimular as formas de baixa 
qualidade urbanística produzidas na área escolhida; 

- Espacializar os parâmetros do quadro normativo em um plano para a área; 

- Delinear cenários da forma urbana a ser produzida pelos diversos atores de acordo com o plano 
estabelecido, a curto, médio e longo prazo. 

4. METODOLOGIA 

Atualmente, a forma urbana em suas diferentes escalas é regulada em apenas dois momentos de 
licenciamento urbanístico: o Parcelamento, no qual a gleba é dividida em áreas públicas (áreas livres, 
equipamentos institucionais e sistema viário) e quadras, por sua vez divididas em lotes particulares; e a 
Edificação, na qual o edifício é limitado por parâmetros relativos ao lote. Essa lógica, ao mesmo tempo 
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que concentra os parâmetros, havendo baixa especificidade nas decisões projetuais, faz com que não haja 
relação clara entre as decisões em macro e microescala. 

Propomos, então, baseando-se na metodologia de Berghauser Pont e Haupt (2009), a implementação de 
quatro escalas ao longo do processo de licenciamento urbanístico: Setor, Tecido, Quadra e Lote. Essas 
quatro escalas substituem às atuais – Parcelamento e Edificação - e permitem compreender os projetos 
urbanos do micro ao macro (quando a evolução de pequena escala refere-se às aspirações da grande 
escala e vice-versa). 1  

 

 
FIGURA 1 – Tratamento multiescalar proposto. Fonte: Berghauser Pont e Haupt (2009) - Elaborada pelos autores. 

O Setor de estudos é a área que corresponde à Zona de Estruturação Urbana Sustentável Ampliada (ZEUS 
A) do Plano Diretor Participativo de Maracanaú 2012 (PDP), no distrito de Pajuçara. Foi escolhida por se 
tratar de uma área que ainda tem muitos lotes vazios, mas que é bem localizada e está em processo de 
expansão. Foi delimitada tendo em vista a semelhança das características e diretrizes trazidas pelo 
município para a área e de modo a facilitar a compreensão da repercussão das mesmas regras e 

                                                
1 Como o tecido escolhido para análise se configura como uma área construída e consolidada (possui 38 quadras, 
predominantemente de 150m x 70m, e baixa densidade, de 118hab/ha), a intervenção limitou-se às escalas da 
Quadra e do Lote (escalas menores).   
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parâmetros urbanísticos. O setor possui uma área de 309 hectares, dos quais apenas 7,27 hectares são de 
áreas livre públicas. No que diz respeito à legislação incidente sobre o setor, o Plano Diretor anterior 
(PDDU, 2000), que condicionou a ocupação consolidada, aplica o índice de aproveitamento 1 ao uso 
residencial indiscriminadamente. Já o PDP, aprovado em 2013, aponta diretrizes de adensamento, mas, 
por outro lado, possui parâmetros contraditórios (índice de aproveitamento básico é 1 e a taxa de 
ocupação máxima de 60%) que não correspondem à expectativa de aumento da densidade populacional e 
de verticalização. 

 
FIGURA 2 – Demarcação do Setor e do Tecido de Estudos. Fonte: PDP Maracanaú (2012) - Elaborada pelos 

autores. 

No setor escolhido, identificamos 15 tecidos com relativa homogeneidade, mas o tecido selecionado para 
a intervenção foi o tecido mais ao sul, que faz parte do bairro Jardim Bandeirantes. Em seguida, fizemos 
um levantamento dos indicadores das quadras-tipo do assentamento, identificando os problemas das 
quadras consolidadas e das tendências atuais de ocupação, ambas unifamiliares que possuem índices de 
aproveitamento (I.A.) relativamente baixos (entre 0,5 e 1,2) e apresentam áreas livres residuais 
(subaproveitadas). Além disso, à título de comparação, analisamos os indicadores de uma quadra 
multifamiliar – uma tendência futura de ocupação da área – do PMCMV em outra área do município, que, 
apesar de possuir poucas áreas livres aproveitadas, apresenta parâmetros surpreendentemente baixos.2 

 
FIGURA 3 – Quadras representativas do tecido escolhido. Fonte: Google Earth - Elaborada pelos autores. 

                                                
2 Índice de Aproveitamento de 0,7 e Taxa de Ocupação de 35%. 
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O processo de planejamento de Maracanaú, apesar de apresentar muitos avanços em seu Plano Diretor 
Participativo (PDP), ainda é baseado em indicadores teóricos, sem considerar as consequências na 
morfologia urbana. A normatização é fundamentada nos indicadores índice de aproveitamento e taxa de 
ocupação,  que, como visto, não apresenta grande flexibilidade de acordo com a situação, com o uso ou 
com a via. A excessiva rigidez desses indicadores, bem como dos recuos, associada à pequena quantidade 
de regras específicas e multiescalares, geram um quadro que não estimula a verticalização (contrariando 
as diretrizes apresentadas pelo PDP) nem tampouco o balanceamento entre área construída e área livre 
pública. 

Como alternativa a esse cenário, realizamos uma exercício de experimentação de um novo quadro 
normativo, baseado em experimentações, buscando estimular formas urbanas “sustentáveis” e 
desestimular as formas que têm sido produzidas, baseando-se em um tratamento multiescalar do 
licenciamento urbanístico. Esse quadro, diferente do tradicional, não apresenta os indicadores I.A. e T.O., 
que surgem como consequência de um terceiro parâmetro: a proporção de espaços livres (P.E.L.), isto é a 
quantidade de área não ocupada dividida pela área total construída. Trata-se de um dos indicadores de 
densidade apresentados por Berghauser Pont e Haupt (2009). Ao determinar um valor fixo (ou faixa de 
valores) para o P.E.L., o I.A. passa a ser diretamente proporcional à quantidade de espaços livres. A 
lógica é simples: justifica-se o adensamento pela quantidade de áreas livres. 

Além disso, adotamos outros parâmetros, mais específicos do que os atuais, como o conceito de área non 
aedificandi apresentado por Santos (1988), área dos lotes unifamiliares a ser mantida não edificada 
(tornada pública) quando do reparcelamento da quadra3. 

Por fim, consideramos os limitantes existentes no tecido:  

(1)  o tamanho existente das quadras do tecido. Embora a conformação existente (cerca de 150m x 
70m, com variantes de 70 m x 70m) não seja a melhor solução, optamos por mantê-las devido à 
inviabilidade de modificações mais drásticas;  

(2) a limitação do gabarito (L) em 4 pavimentos. Tendo em vista que  atualmente o gabarito não 
passa de 2 entende-se que o condicionante “renda da população” limita a possibilidade de 
existência de elevadores, o que aumentaria o custo do imóvel.  

Diante dos limitantes existentes, e partindo do pressuposto que proprietário tende a maximizar o uso da 
edificação, o índice de aproveitamento mais rentável é o produto da taxa de ocupação pelo número de 
pavimentos, a tabela abaixo traz os valores dos indicadores tradicionais e da densidade resultantes de 
diferentes valores da proporção de espaços livres. 

 
TABELA 1 – Indicadores resultantes dos diferentes valores de P.E.L.  

Fonte: Elaborada pelos autores 

Tomando como referência a faixa de densidade considerada ótima por Jacobs (2011) para que se produza 
uma cidade compacta, mista e dinâmica (350 a 700 hab/ha), escolhemos para a proporção de espaços 
livres o intervalo entre 0,4 e 0,5. Como pode-se observar, o novo indicador permite atingir índices de 
aproveitamento maiores do que o seu valor básico de 1,0, desde que mais espaço livre seja deixado. 

                                                
3 Os valores desse parâmetro e de outros, como a testada do lote e os recuos, foram adotados para compor o quadro 
normativo, mas ainda serão aprofundados na pesquisa em desenvolvimento. 
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5. RESULTADOS OBTIDOS 

Primeiramente, como resultado do método proposto, apresentamos um quadro normativo que não encerra, 
mas apenas inicia as discussões sobre a regulação da forma urbana através de indicadores. 

 

 
FIGURA 4 – Quadro normativo resultante. Fonte: Elaborado pelos autores. 

Em seguida, propomos algumas quadras-modelo que obedecessem os indicadores desse novo quadro 
normativo e analisamos essas quadras, à título de comparação, no que diz respeito aos indicadores 
tradicionais (índice de aproveitamento e taxa de ocupação) e à densidade resultante.  

Por fim, apresentamos cenários a curto, médio e longo prazo para o tecido escolhido. A curto prazo, as 
intervenções propostas implicam na remoção de 88 unidades  habitacionais e o envio de 110 unidades 
para assistência técnica, escolhidas de acordo com o interesse coletivo, sobretudo para as intervenções 
relativas à: criação de praça, criação de creche e posto de saúde, sistema viário e, finalmente, 
adensamento da área. Apenas 12,8% das unidades totais foram removidas e devem ser relocadas para as 
propostas de habitação multifamiliar dentro do próprio tecido. A médio prazo, indicamos uma 
reestruturação do sistema viário (binários para conectar o tecido com as áreas adjacentes sem alterar 
sobremaneira a malha existente); um aumento das áreas de praça e institucionais e a implantação das 
primeiras quadras residenciais/mistas, utilizando-se de quadras quase ou totalmente vazias com formatos 
que dificultam a divisão em lotes. A longo prazo, prevemos uma modificação gradual e total das quadras 
a partir da própria produção imobiliária privada, de modo a corresponder às expectativas do mercado e, 
ao mesmo tempo, obedecer o quadro normativo então vigente.  

Analisando o possível cenário a longo prazo configurado a partir da metodologia proposta, prevemos um 
acréscimo de cerca de 3600 unidades habitacionais, com a criação de 4500 unidades habitacionais em 
edifícios multifamiliares (antes inexistentes no assentamento) e redução de 900 unidades unifamiliares. 
Assim, a densidade anterior de 118hab/ha parra para 396hab/ha, valor que está inserido na faixa de 
densidade considerada ideal por Jacobs (2011). 
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FIGURA 5 – Cenários a curto, médio e longo prazo. Fonte: Elaborada pelos autores. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como vimos, a falta de controle do Poder Público sobre a capacidade do território de abrigar pessoas e 
atividades acaba por estimular a construção de conjuntos habitacionais periféricos, como é o caso do 
residencial Orgulho do Ceará, que será implantado com financiamento do PMCMV na parte nordeste do 
município e vai abrigar 2096 famílias. 

Este se configura como mais um exemplo da recente produção habitacional brasileira: em massa e sem 
um planejamento adequado, o que consolida o modelo de espraiamento urbano. O terreno localiza-se 
numa região do município com baixíssima densidade e das mais carentes em infraestrutura e em 
equipamentos4, além da distância do centro. Para tentar sanar os problemas decorrentes da sua 
localização, o Governo do Estado propõe instalar toda a infraestrutura de esgoto, duas creches, uma 
Escola de Ensino Fundamental e uma Escola de Ensino Médio, além de quadras, playground e centros 
comunitários. O espraiamento urbano e suas consequências são, então, mascarados por essas ações que 
soam como uma grande contribuição do Governo, para além da implantação de moradias.  

Entretanto, o exercício aqui realizado de utilização dos indicadores urbanísticos para o controle da 
ocupação do espaço resultou em um cenário de ocupação urbana capaz de suprir a demanda habitacional 
prevista para o Orgulho do Ceará, além da demanda relativa às remoções necessárias e aos assentamentos 
precários do setor. Assim, retomando os questionamentos motivadores do trabalho, pode-se afirmar que 
instrumentos que estabeleçam parâmetros relativos a indicadores de densidade possuem grande potencial 
para assegurar qualidade urbanística, aqui diretamente relacionada à destinação de muitas áreas livres, 
num ambiente urbano de alta densidade. 

Para além da qualidade do desenho urbano, adensar esse território, ao racionalizar o uso do espaço 
                                                
4 No setor censitário onde o conjunto será implantado, segundo o Censo 2010 do IBGE, a densidade é de  0 e 50 
habitantes/hectare, apenas 13% dos domicílios são servidos de rede pluvial ou de esgoto e trata-se de uma das 
poucas áreas em Maracanaú fora dos raios de atendimento de equipamentos de ensino e saúde.  
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urbanizável, proporciona uma imensa economia de recursos – quando comparados aos exigidos pelo 
modelo espraiado – relativos ao consumo da terra, à expansão das redes de infraestrutura e à construção 
de novos equipamentos.  

Por fim, o método de planejamento apresentado contribui para a inclusão social no espaço urbanizado, 
visto que ao induzir a implantação de conjuntos habitacionais em áreas bem localizadas minimiza um dos 
aspectos mais perversos do ciclo de exclusão das nossas cidades: a questão da mobilidade (FERREIRA, 
2013).  

Longe do pretensioso objetivo de encontrar a solução para os problemas da cidade contemporânea, o 
conceito de densidade aplicado ao planejamento configura de maneira efetiva a morfologia urbana em 
todas as suas escalas e trata o planejamento urbano como um processo. Tem, portanto, potencial 
importância na busca pela cidade justa e sustentável que podemos e devemos almejar. Sustentável, no 
sentido próprio da palavra, quando equaciona, antecipadamente, os impactos da urbanização sobre a 
natureza de tal forma que cidades e meio ambiente integrados continuem a ser usufruídos pelas próximas 
gerações. Ter-se-ia uma cidade cujas dinâmicas urbanas não sejam segregadoras e cujo mercado alie 
lucratividade aos objetivos de sustentabilidade e recupere soluções urbanísticas de qualidade. 
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