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Resumo: Cidade-jardim é um modelo de cidade pensado e proposto pelo 
urbanista Ebenezer Howard no século XX, analisando o crescimento urbano 
causado pela industrialização local, tornando assim as cidades cada vez mais 
caóticas e superpovoadas, sendo que era causado pela migração do campo para 
a cidade grande, onde as pessoas iam em busca de oportunidades que não se 
tinha no campo. Observando este fato a presente pesquisa busca analisar o 
modelo de cidade-jardim a fim de verificar a possível implantação desse sistema, 
nos dias atuais. Para isso foi realizada uma pesquisa bibliográfica buscando 
identificar as principais características desse modelo. Para implementar esse 
novo sistema, foi proposto um novo modelo de cidade com a finalidade de 
resolver os problemas urbanos e rurais fazendo com que as pessoas fossem 
atraídos por três ímãs onde poderiam analisar as vantagens e desvantagens de 
cada um: cidade grande com oportunidades e desenvolvimento; o campo com 
tranquilidade e qualidade de vida bem mais favorável; e pôr fim a cidade campo 
que seria a junção das duas propostas anteriores onde seria uma cidade com a 
harmonia do campo e as oportunidades da cidade industrial. A cidade jardim teria 
modelo radial cercado por um cinturão verde com uma área total de 2400 
hectares onde 2000 seria destinado as atividades agrícolas e aos jardins da 
cidade o restante seria destinado a área urbana, a cidade se subdividiria em 
cinco grandes avenidas que cruzavam da margem até o centro, no centro teria 
um grande jardim em forma de círculo e ao seu redor teria edifícios públicos e  
culturais, a cidade teria uma capacidade máxima de 58000 habitantes passando 
disso novas cidades seriam criada ao seu redor formando uma rede de cidades, 
na qual seriam interligadas por rodovias e ferrovias. Este tipo de cidade 
influenciou na criação de algumas cidades brasileira, como Goiânia capital de 
Goiás, no Paraná as cidades de Maringá, Umuarama e Cianorte também são 
exemplos de cidades jardim no Brasil. Dessa forma, as cidades-jardim poderiam 
solucionar problemas que seriam causados pela particularização de cidade e 
campo, sendo assim a cidade-jardim leva em consideração as vantagens que 
ambos tem a oferecer, dando uma nova opção de lugar para viver. Porém, 
apesar da ótima proposta, com o passar dos tempos este modelo de cidade não 
foi literalmente aplicado, mas, baseado neste conceito, novos modelos 
urbanísticos foram criados. 
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