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RESUMO 
 
 

LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE: PROJETO DE TRANSFORMAÇÃO URBANA. Como 
proposta de trabalho semestral da matéria Urbanismo nos foi dado o tema de residências em 
um loteamento a projetar. Este trabalho seria realizado como fechamento dos estudos relativos 
à legislação pertinente a loteamentos e condomínios. O terreno de mais 300.000 m² localizado 
em Taubaté, próximo ao CEMTE, no bairro Novo Horizonte, é cortado por um córrego que 
apresenta área de preservação à suas margens. Dotado de uma topografia regular e área 
verde relativamente satisfatória, o terreno conta também com 3 lagoas provenientes de antigos 
poços de areia. O desafio consistia em construir um loteamento completo, com ao menos um 
modelo de habitação tipo, projeto viário, área de lazer, área institucional, área comercial e 
estudo de impacto de vizinhança, mantendo, porém, as características de proteção conferidas 
pela legislação. Partimos do ponto de que, como loteamento, seu acesso seria público, 
portanto suas vias deveriam ter acesso às vias já existentes e não contaria com nenhum tipo 
de portaria. Mesmo com essas características decidimos por fazê-lo com aspecto de 
condomínio fechado, para isso deveríamos colocar algum tipo de impedimento ao tráfego 
intenso; a solução foi criar um “bosque”. Ruas sinuosas, curvas bem fechadas, limite de 
velocidade trabalham como limitador de fluxo, criando um percurso maior a percorrer. Para 
atravessar o terreno do loteamento o motorista percorrerá aproximadamente três quilômetros a 
mais do que se usar as vias existentes e circundá-lo. Para que esse trajeto maior não se 
tornasse um incomodo para os moradores foi adotado o paisagismo contornando toda a 
extensão da via principal do loteamento. A Habitação: Reservamos espaço para cerca de 
quarenta prédios de quatro apartamentos por andar com opção de quatro ou seis andares 
cada, prédios sobre pilotis possibilitando livre circulação na cota do solo, estacionamento 
suficiente para todos os moradores além de vaga para visitantes. Área Institucional: Uma 
Escola pública de ensino fundamental, com capacidade de atender cerca de 200 alunos, 
estacionamento próprio, parada de ônibus, quadra poliesportiva e área de lazer. Vias: 
Respeitando legislação mínima, limite de velocidade, estudo de raio de manobra, projeto de 
captação de águas pluviais e sistema de galeria de água. A rua é feita em alguns pontos com 
blocos permeáveis, mas na maioria em asfalto. Área verde: Preservada a atual e ampliada com 
estudos paisagísticos, árvores nativas, frondosas, frutíferas ou não, atuam como barreira 
visual, térmica e ajudam na absorção de água pluvial. Pergolados criam espaços de convívio 
voltados para as lagoas e em clareiras criadas. Área Comercial: Projeto para diversas lojas em 
um boulevard de fácil acesso a todos, moradores ou não, praça de alimentação, concha 
acústica, além de um pedaço do terreno reservado para um projeto de ampliação futuro. A 
aprovação e realização implicariam em melhora significativa na qualidade do ar, absorção de 
água pluvial, valorização imobiliária, adição de equipamentos para a população local, e maior 
opção de lazer. Concluímos que se concluído o projeto traria diversos benefícios para 
população em pequena (moradores), média (bairro e entorno) e larga (cidade) escala, se 
tornando um bolsão verde e referência regional de projeto de sustentabilidade e 
multifuncionalidade, além de se tornar um ponto de encontro e turístico. O projeto ainda se 
proporia a trabalhar com a questão social do bairro, que enfrenta problemas de seguranças e 
proporcionar o aumento de dispositivos e equipamentos urbanos que seriam usufruídos por 
muito tempo pela cidade de Taubaté. Palavras chave: Urbanismo – Loteamento - 
Transformação 


