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RESUMO 

A pesquisa sobre Ecobairro tem como intuito compreender melhor o de-

senvolvimento urbano das grandes metrópoles interligando o déficit habitacio-

nal e as possibilidades da sustentabilidade. O discurso contemporâneo sobre 

ambiente reconhece as alterações climáticas, o esgotamento de recursos natu-

rais e as questões energéticas como focos de preocupações para o futuro, adi-

cionando a estes fatores o aumento populacional e a expansão urbana que 

agrava esses mesmos problemas. O Ecobairro se lança à frente desse discur-

so e dá ênfase no crescimento e desenvolvimento das cidades de maneira eco-

lógica e sustentável, despontando como solução a integração habitacional com 

a sustentabilidade do meio ambiente. 

INTRODUÇÃO 

Com o crescimento desenfreado e a falta de planejamento prévio das ci-

dades, nota-se que as cidades em geral e em particular as brasileiras se depa-

ram cada vez mais com problemas de ordem, degradação ambiental, higiene, 

moralidade, mobilidade, desigualdade social e até mesmo bem-estar. Com o 

desenvolvimento constante das metrópoles esses problemas tendem apenas a 

crescer e a busca de soluções é constante.  

Uma das soluções encontradas que viabiliza e torna possível estreitar o 

abismo que existe entre os indivíduos dentro do perímetro urbano, é a crescen-

te linha de pensamento e as práticas de integração habitacional e o meio ambi-

ente. Arquitetos e Urbanistas de todas as partes do mundo defendem e proje-

tam ambientes cada vez mais de uso comum para seus habitantes, tendo como 

palco a cidades e as vizinhanças. 

Esse fenômeno atual começa a alterar as noções e conhecimentos a 

respeito das cidades contemporâneas, que se veem cada vez mais modifica-

dos a se buscarem soluções como dos então chamados: Ecobairros. A con-

cepção do Ecobairro compreende um amplo leque de questões que vão desde 
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o planejamento urbano estratégico eco-eficiente (manejo adequado dos recur-

sos econômicos, físicos e humanos), as escolhas dos sistemas para redução 

do consumo energético e a articulação com sistemas de transporte público de 

qualidade, a incorporação de ruas arborizadas e espaços públicos paisagisti-

camente concebidos, para melhorar a convivência dos seus moradores, e até 

mesmo coleta seletiva do lixo. 

O presente trabalho de pesquisa tem como foco mostrar a importância 

do planejamento e da criação de bairros pensados no bem-estar e na vivência 

de cada morador que irá conviver no Ecobairro em questão. De maneira que, o 

campo da construção civil no âmbito urbano atualmente é uma das áreas que 

mais agride e impacta negativamente o meio ambiente. 

OBJETIVOS 

Aprofundar os processos de pesquisas existentes com os enfrentamen-

tos das disfunções urbanas habitacionais decorrentes do crescimento desorde-

nado e desatento das cidades atuais tendo a ênfase do Ecobairro como alter-

nativa de solução sustentável. Analisar os parcelamentos de solo e o aprovei-

tamento consciente dos recursos ambientais dentro do perímetro urbano, unin-

do a consciência sustentável com a expansão habitacional. Baseando-se nos   

quatro   pilares   do   desenvolvimento   sustentável: os   pilares   ambiental,   

social,  econômico e a governança. Conhecer casos de sucesso e sua aplicabi-

lidade. 

METODOLOGIA 

Planejamento da pesquisa. Revisão de literatura e análise histórica do desen-

volvimento habitacional urbano desde as propostas de Vitruvius, da cidade in-

dustrial, aos dias atuais. Estudos de caso de Ecobairros. Experiências interna-

cionais e nacionais. Análise dos dados, conclusão e redação final. Apresenta-

ção e Artigo. 

DESENVOLVIMENTO 

A pesquisa, em andamento, foca no Ecobairro como abordagem no de-

senvolvimento urbano e soluções quanto ao crescimento, o déficit habitacional 

e a sustentabilidade. A revolução industrial desencadeou fatores impactantes 

como: modelo de crescimento, modos de vida e consumo que induzem ao es-

gotamento dos recursos naturais e energéticos, tendo como consequência os 

problemas ambientais. Em contrapartida, existem conceitos pioneiros no plane-
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jamento das cidades sustentáveis: as Cidades-Jardim, o Plano Cerdá do Urba-

nista Ildefonso Cerdá em Barcelona. 

Serão  aprofundados estudos de casos internacionais como o Proto - 

Bairro sustentável (década de 1980 europeu), o Ecobairro Vauban (Freiburg, 

Alemanha), o complexo sustentável de Hammarby Sjöstad (Estocolmo, Sué-

cia), e a criação do plano New Urbanism (EUA) que influenciaram a criação de 

dezenas de bairros ecológicos. No Brasil, a experiência brasileira do Ecobairro 

Pedra Branca (Florianópolis, SC) para que se tenha um panorama amplo da 

abrangência e potencialidade do tema como possibilidade de solução quando 

da junção do tema habitacional e as questões ambientais. 

RESULTADOS PRELIMINARES 

          Até o momento foi possível programar e iniciar as pesquisas, primeira-

mente pela leitura dos textos propostos para a revisão bibliográfica, iniciando 

pela fundamentação teórica, o conhecimento dos momentos da história onde 

surgiram problemas e possibilidades dentro da área focal da pesquisa, além 

dos primeiros estudos de caso. A partir deste ponto fica evidente que esses 

estudos servem para ilustrar e clarear alguns pontos vistos como problemas, 

estudar suas consequências e pensar em maneiras de fazer diferente. 

     Pelas pesquisas e pelas análises dos projetos urbanos sustentáveis, 

das experiências internacionais e nacionais dos Ecobairros e dos estudos de 

caso de sucesso será possível comprovar a pertinência do tema, sua eficiência 

e viabilidade. 
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