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1. RESUMO  

A presente pesquisa sobre o Bairro Jardim, busca desenvolver um levantamento 

morfológico, dialogando com as questões legislativas e históricas do local, desta forma 

é possível desenvolver parâmetros urbanísticos e diretrizes para o projeto urbano. 

 

2. INTRODUÇÃO  

O Bairro Jardim, presente no município de Santo André, SP, é de origem industrial, 

parcelado em grandes e médios lotes, com usos, também, residenciais e comerciais. 

Atualmente, a evolução urbana demonstra característica que marca o padrão de 

transformação do bairro, como a saída de indústrias, a chegada dos edifícios com 

torres isoladas e condomínios, e a mudança dos usos entre comercial e residencial. 

 

3. OBJETIVOS  

Verificar as transformações do tecido urbano ocorridas no bairro, como suporte para 

propostas de diretrizes de projeto urbano. O estudo pormenorizado do sistema viário 

das quadras, lotes e edifícios, permite se estabelecer padrões para serem aplicados 

em projeto tanto no próprio bairro como referência para outros locais. Desta forma, 

pode-se atender e entender a demanda que o desenvolvimento da cidade provoca no 

âmbito urbanístico. Fomentar novas investigações e se produzir material relativo ao 

programa de desenvolvimento urbano e políticas públicas. Sendo possível situar a 

pesquisa tanto nas áreas acadêmicas quanto no desenvolvimento de projetos. 

Colaborando com o poder público, gestor do projeto urbano e subsidiar informações 

para as associações locais de bairros e para os empreendedores privados. 

 

4. METODOLOGIA  

Consiste em uma série de estudos utilizando mecanismos como mapas, croquis e 

fotos para entender desde o início da cidade, até os dias atuais. Em seguida, fazendo 

uma sequência de estudos dentro da subárea, com uma análise padrões existentes 

de uso e ocupação do solo, hierarquização viária, identificação de uma hierarquia de 

corredores: os que atravessam e os que distribuem a circulação no bairro, segundo o 



conceito de corredor como a somatória da rua que lhe dá origem com as faixas 

lindeiras de lotes, identificação das subáreas como a porção de espaços que ficam 

entre os corredores que atravessam e os que distribuem a circulação, sempre 

relacionando com a legislação.  

 

5. DESENVOLVIMENTO  

O Bairro Jardim, localizado no município de Santo André, compõe-se por uma 

predominância de quadras regulares em um tecido xadrez, as quais são inseridas as 

edificações tanto de uso residencial, quanto de uso comercial, caracterizando o bairro 

como de uso misto. Nesse bairro, então, encontra-se a subárea na qual é aprofundado 

os estudos.  

 Uma subárea é definida a partir da escolha de seus limites, sendo estes, 

corredores, ou seja, a via e suas lotes lindeiros (MACEDO, 2016). Geralmente, os 

corredores são escolhidos por critérios de importância do local, pois temos grandes 

avenidas ou até mesmo viadutos como “divisores de águas” de uma cidade, e quando 

destacados, temos com clareza subáreas estruturantes do tecido e do sistema urbano 

do local. Como exemplo, temos os corredores Dom Pedro II, Av. Industrial, Av. Prestes 

Maia e Viaduto Antônio Adib Chammas, que definem o perímetro de uma subárea. 

Composta com 104 ha, têm como elementos estruturadores o Parque Celso Daniel, o 

Grand Plaza Shopping e a Estação Santo André, que contribuem para uma maior 

acessibilidade e atratividade da região. 

Os terrenos de oportunidades, foram classificados como aqueles sem 

edificação alguma e os subutilizados como estacionamentos, sendo ofertas para a 

chegada da nova configuração de moradia, os condomínios clube, que já são 

presentes na subárea, destinados à classe média e compostos por mais de uma torre. 

Primeiramente é visado os terrenos maiores, como aqueles que eram ocupados pelas 

grandes indústrias, beirando a linha do trem, mas não impede que os terrenos 

menores sejam aproveitados, pois é possível a compra de seus vizinhos para que haja 

um remembramento.  

Em seguida, uma quadra representativa designada a uma etapa do estudo 

mais aprofundado foi escolhida, com isso estudos quantitativos, desenhos de vistas e 

análise da topografia busca demonstrar o caráter e a flexibilidade de uma quadra. 

 

 



6. RESULTADOS PRELIMINARES  

É possível, até o momento, entender as novas delimitações de lotes e edificações ali 

presentes, juntamente com um estudo dos recuos de cada edificação, os novos usos 

adequados ao funcionamento do bairro, os terrenos vazios, classificados como 

terrenos de oportunidade e a relação dos lotes com a legislação. Além disto, é 

destacado estudos como hierarquização viária, identificação de corredores que 

atravessam a área de estudo e destaque da área ativa de quadra, ou seja, aquela que 

pode ser utilizado subtraindo os recuos obrigatórios. 

Com uma visão geral da malha e o desenvolvimento dos estudos, uma quadra 

representativa demonstra a flexibilidade que uma quadra tradicional pode oferecer, 

dependendo do conjunto de usos e ocupação do solo ao longo de seu 

desenvolvimento. 
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