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RESUMO 

 

Em meio aos progressos e vicissitudes do panorama urbanístico brasileiro, e 

observando o contexto do desenvolvimento urbano local, o Bairro Farolândia, localizado 

na cidade de Aracaju no estado de Sergipe, tem se destacado como um local de 

interesses do mercado imobiliário e da população. Após a compreensão e vários 

estudos sobre esse contexto, hoje algumas áreas vivem uma iminente ocupação a favor 

da expansão do bairro, onde destacou-se uma área ao limite norte da Farolândia. 

Entendendo as peculiaridades dessa área, o estudo aqui presente apresenta a 

elaboração de uma proposta de projeto para esse terreno, explanando aspectos 

habitacionais, urbanos, ambientais e históricos, que somados à métodos projetuais e a 

compreensão da vivência local estabelece um planejamento para a área, sob forma de 

protege-la e enaltece-la ao mesmo tempo, apresentando estratégias de desenho urbano 

que fortificam o caráter do projeto de torna-lo um local de identidade para população. 

 

Palavras-chave:  Bairro Farolândia; Área de Interesse Ambiental; Vida Coletiva; 
Urbano; Parque. 
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Introdução 

 

Aracaju tornou-se capital em 1855 por sua proximidade com as vias aquáticas 

dos rios e mar, que promoveria o comércio da época. Em meio a 161 anos de 

desenvolvimento a cidade cresce, e o avanço da ocupação urbana fez algumas regiões 

despontarem com destaque, como é o caso do Bairro Farolândia localizado na zona sul 

do município.  

Com uma população de 38.2571 habitantes, o bairro teve como fator 

determinante para sua expansão, a implantação do conjunto habitacional Gov. Augusto 

Franco, em 1982, um projeto financiado pelo BNH (Banco Nacional de Habitação) sob 

o comando da COHAB (Companhia Estadual de Habitação), já que antes disso a área 

ainda era bastante afastada da malha consolidada do município, e carecia de 

infraestrutura urbana (FRANÇA, V., 1999). 

Durante esses mais de trinta anos, o bairro tem crescido em meio às 

intervenções dos agentes modeladores do espaço, destacado por Corrêa (2005), por 

meio do poder público e da iniciativa privada, como: a implantação da Universidade 

Tiradentes, obras de infraestrutura viária e sanitária, o restauro do antigo farol estuarino, 

dentre outras transformações que fizeram do bairro um grande polo de atração para o 

mercado imobiliário local, e para a população nas mais diversas camadas econômicas 

sociais, atraindo um público de moradores que vai desde os programas sociais como o 

PAR e o PMCMV, até as altas classes de renda. 

O bairro também, não diferente de grande parte do município, tem um apelo 

ambiental forte por estar nas margens de um dos braços do Rio Poxim que guarda no 

seu entorno os manguezais tão característicos de Aracaju. Além disso a região abriga 

parte de uma Área de Interesse Ambiental (AIA) chamada: “Parque do Poxim”, esta já 

sofreu com algumas ocupações durante o processo de expansão do bairro, mesmo 

estando protegida pela legislação do PDDU, e o poder público tem demonstrado um 

empenho muito incipiente em resguardar essa área e o ecossistema dali, sendo esta 

hoje uma grande gleba não integrada ao contexto do bairro, mal compreendida pela 

população, e sujeita à violência urbana. 

Em meio a essa grande AIA, destaca-se na sua porção norte um terreno que se 

valorizou durante esse processo de investimentos no bairro. Esse grande vazio urbano, 

conhecido popularmente como “Toca da Raposa”, localiza-se na margem da ampliação 

                                                           
1 De acordo do o site: http://populacao.net.br/populacao-farolandia_aracaju_se.html 
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da Avenida José Josino de Almeida, na direção do Bairro Inácio Barbosa. E foi 

entendendo-o então, como uma área sujeita a especulação imobiliária, que se fez 

importante refletir sobre a ocupação desse espaço numa ótica que preserve o meio 

ambiente e a população de prejuízos urbanos.   

Assim, dentro da perspectiva de expansão do bairro Farolândia, se desenvolveu 

um projeto de planejamento para o Parque do Poxim, na área da “Toca da Raposa” 

como uma importante proposta para a conservação e proteção dos atributos ambientais 

da área, transformando-os em atrativos espaços de lazer e de bem estar coletivo. 

Considerando também o tamanho da área, além da intervenção paisagística de um 

parque, a proposta projeta uma ocupação residencial visando a diminuição do déficit 

habitacional do município. 

Dessa forma, o objetivo geral desse trabalho é projetar uma ocupação para o 

vazio urbano denominado vulgarmente de “Toca da Raposa” no Bairro Farolândia em 

Aracaju/SE, com uma intervenção de tratamento urbano e paisagístico em função da 

fragilidade ambiental local. 

Quatro objetivos específicos foram delimitados para esse trabalho. O primeiro 

trata de entender o processo histórico de desenvolvimento e formação do bairro desde 

a gênese da capital, observando o panorama de ações municipais, estaduais e federais 

ao longo do tempo. O segundo refere-se a examinar o bairro a fim de compreender as 

necessidades locais, dentro também do cenário da capital.  

Entender como planejamento de uma área de lazer ambiental e bem estar 

coletivo pode beneficiar a população e valorizar o seu sentimento de comunidade, é o 

terceiro objetivo específico. E o quarto e último, é suscitar a compreensão da 

importância de uma AIA para o bem estar do ser humano. 

Para o alcance dos objetivos e a construção da proposta, alguns procedimentos 

práticos e teóricos foram adotados, através de leitura e pesquisa de referências 

bibliográficas diversas, levantamento de dados e mapas em órgãos oficiais como PMA 

e IBGE. E para apresentar a proposta de projeto foram diagramadas pranchas com 

mapas, plantas baixas, cortes e imagens, que tornam possível a compreensão do 

projeto, coroada pelas perspectivas renderizadas da maquete digital.  

Assim para entender então como a proposta de um parque e um loteamento, para a 

“Toca da Raposa” poderá contribuir na preservação de uma AIA e conter os processos 

de especulação imobiliária, o trabalho foi dividido em quatro capítulos. 
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O capítulo 1, de título O Contexto Histórico da Farolândia: A formação, 

desenvolvimento e ocupação do bairro, traz uma análise que apresenta seu processo 

histórico de ocupação, avaliando as circunstâncias que o bairro viveu e vive atualmente, 

além de observar fatores urbanos, ambientais e habitacionais, a fim de melhor entender 

as relações que se desenvolvem ali, e que irão corroborar com a elaboração da proposta 

conseguinte.  

Elementos Norteadores do Projeto, trata-se do capítulo 2, que expõe um breve 

diagnóstico do bairro observando suas tipologias de uso do solo e como estas 

colaboram para a articulação dos espaços e das pessoas. Além disso também analisa-

se a AIA e o déficit habitacional municipal, como fatores determinantes que justificam a 

proposta do trabalho, e ainda apresenta-se melhor a área de intervenção, ressaltando 

suas características e possibilidades.  

O capítulo 3, Estudos de casos correlatos, apresenta referências de projetos que 

se assemelham com a proposta desenvolvida, abordando questões habitacionais e 

ambientais ao mesmo tempo, e mostrando como é possível integrar esses dois 

aspectos, além de examinar os prós e contras de cada caso.  

O quarto e último capítulo, denominado A proposta: O parque do Poxim, 

correlaciona tudo o que foi abordado nos capítulos anteriores, estruturando um projeto 

desde o zoneamento da área de intervenção até a definição de sua implantação final.  

Por fim, foram apresentadas as considerações finais que sintetizam todo o 

estudo das ideias abordadas durante o desenvolvimento do trabalho, e que conceberam 

a elaboração da proposta de intervenção desenvolvida, entendendo o gradativo avanço 

do projeto etapa por etapa. 
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1. Contexto histórico da Farolândia: A formação, desenvolvimento e ocupação 

do bairro. 

Esta seção apresenta o panorama do surgimento e crescimento progressivo do 

bairro Farolândia, num breve contexto da cidade de Aracaju, apresentando o bairro 

desde sua gênese, à sucessão transformações que contribuíram para sua atual 

configuração. 

Aracaju emerge no fim do século XIX, com a mudança da capital antes sediada 

no município de São Cristóvão, mas só então depois de décadas de evolução e a 

adoção de políticas públicas durante a expansão da cidade, foi que o bairro Farolândia 

começou a ganhar destaque no espaço urbano de Aracaju. 

A questão habitacional, políticas públicas e as iniciativas privadas adotadas no 

bairro, serão abordadas a fim de entender como se ocorreu a gradativa ocupação da 

área que atualmente é conhecida como bairro Farolândia. 

 

1.1. O nascimento da nova capital.  

Fundada em 1855, Aracaju foi uma das primeiras cidades projetadas do nordeste 

e foi designada a ser a nova capital do estado de Sergipe, antes sediada no município 

de São Cristóvão. Isso se deu pelo fato de que a antiga capital já não atendia mais às 

necessidades para a sua tamanha importância no contexto do estado, com difícil acesso 

para as embarcações comerciais, adversidade não ocorrida pela planície de Aracaju 

contornada a leste pelo oceano e com várias ramificações de rios pela sua extensão 

(ARACAJU. SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO - SEPLAN, 1983). 

A nova capital nasce então onde hoje é o bairro Centro, na margem do rio 

Sergipe, reforçando a ideia da proximidade com as vias fluviais. O projeto de Aracaju foi 

feito pelo Engenheiro Sebastião Basílio Pirro   

influenciado por fatores de ordem geral [...] por tendências urbanísticas 

muito inclinadas ao uso exagerado de linhas retas no plano [...], não 

tinha a complexidade com que compreendemos hoje um plano de 

Urbanismo nem seria de esperar que assim fosse numa época recuada 

décadas e décadas da eclosão em nosso meio dos estudos de 

Urbanismo, ele se resumia no simples plano de alinhamento dentro de 

um quadrado de 540 braças de lado, estavam traçados quarteirões 

iguais de forma quadrada com 55 braças de lado, separados por ruas 

de 60 palmos de largura. (ARACAJU. SECRETARIA DE ESTADO DO 

PLANEJAMENTO - SEPLAN, 1983, p. 15) 
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Dessa forma o projeto se popularizou como: “Quadrado de Pirro”, levando o 

sobrenome do seu projetista, que sob a conversão de medidas da época tem-se 32 

quadras com 110 m de comprimento por largura.  

Os anos se passaram e a cidade foi demonstrando cada vez mais vocação para 

ser a capital do estado. Assim com seu próspero desenvolvimento, a cidade começou a 

avançar em torno das proximidades do bairro Centro, e pouco a pouco cresceu nas 

direções norte, sul e oeste como confirma a autora Vera França (1999).  

Associado ao desenvolvimento, também veio um grande salto no contingente 

populacional advindo das migrações do interior de Sergipe, que começou a perder força 

na sua vida rural com a população se dirigindo para a capital em busca do meio urbano. 

Além disso, Aracaju também foi polo de atração para pessoas de outros estados, que 

chegavam vislumbrados com a prosperidade da nova capital, almejando trabalho, 

estabilidade financeira e o sonho de uma residência própria (FRANÇA, V, 1999). Para 

poder dar suporte a esse vertiginoso crescimento, Aracaju na década de 1960 começou 

a implantar políticas de moradia, por meio do BNH (Banco Nacional de Habitação) 

acompanhando também o contexto nacional, que visavam dar residências para as 

baixas classes de renda, e criar infraestrutura urbana para beneficiar toda a cidade. 

 

1.2. A Política habitacional dos anos 60 

Diante das circunstâncias do desenvolvimento e impulso industrial na década de 

1960, e a necessidade de uma grande demanda de mão-de-obra para dar suporte a 

esse setor, os polos industriais passaram a receber enormes contingentes 

populacionais que abandonam o meio rural em troca da vida urbana, seduzidos pelas 

oportunidades de trabalho e melhores condições de vida (FRANÇA, S., 1999).  

Sob a condição desse intenso processo, o Estado viu-se obrigado a catalisar a 

urbanização naquele momento com ações sociais e políticas para dar suporte à 

crescente população que as cidades não tinham condições estruturais de abrigar 

devidamente.  

Em 1964, após o golpe militar, foi sancionada a Lei Federal no 4.380/64 que 

institui o Banco Nacional de Habitação (BNH) e o Sistema Financeiro de Habitação 

(SFH), para o financiamento de moradias a fim de atender à crescente população nas 

cidades brasileiras. O sistema era composto majoritariamente por dois órgãos que 

atuavam na construção de unidades habitacionais para a população de baixa renda: a 

COHAB (Companhia Estadual de Habitação) que destinava sua produção à população 
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de 1 a 3 salários mínimos; e o INOCOOP (Instituto Nacional de Orientação às 

Cooperativas Habitacionais) voltado para um público com renda de cinco a dez salários 

mínimos e às cooperativas de trabalho (FRANÇA, S.,2016). 

O sistema de produção das moradias se baseava nas linhas de crédito dos 

recursos do Fundo de Garantia de Tempo e Serviço (FGTS), e da caderneta de 

poupança para aqueles com maiores recursos financeiros (RIBEIRO; AZEVEDO, 1996). 

Esses recursos não só deram suporte à produção habitacional como também 

beneficiaram obras de infraestrutura e saneamento básico urbano (MARICATO, 1997)  

No contexto regional “Aracaju passa a ser o principal centro de atração das 

populações que migram do campo e das cidades do interior” (FRANÇA, V., 1999), mas 

“Não apenas sergipanos foram atraídos para Aracaju. Pessoas 

de outros estados como Alagoas, Bahia, Paraíba, Pernambuco, 

Minas Gerais e São Paulo vieram para trabalhar nas empresas 

estatais ou em formas prestadoras de serviços para aquelas 

empresas. Eram pessoas mais qualificadas, vindas de áreas 

urbanas de outros estados do Sudeste e Nordeste.” (FRANÇA, 

V., 1999, p 79-80) 

 

Esse processo vem a se evidenciar cada vez mais com a construção do Distrito 

Industrial de Aracaju (DIA) no bairro Inácio Barbosa, na década de 1970, como um 

complexo de indústrias, que se tornou mais um atrativo para a população migrante, que 

visava uma nova oportunidade a favor de seu desenvolvimento. 

Foi assim que rapidamente a população urbana de Aracaju cresceu a partir de 

1960, quase triplicando de valor até 1980 (Quadro 1).  

 

Quadro 1 

Aracaju: Evolução da População – 1940-1980 

Ano 
População Porcentagem 

Urbana Rural Total Urbana Rural 

1940 50306 8725 59031 85,2% 14,8% 

1950 67439 1825 78364 86,1% 2,3% 

1960 112516 1646 114162 98,6% 1,4% 

1970 179276 7557 186833 96,0% 4,0% 

1980 287934 5197 293131 98,2% 1,8% 

Fonte: FRANÇA, V., 1999. 
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Não diferente do contexto nacional, os municípios da grande Aracaju passam a 

receber também iniciativas do BNH ainda na década de 1960, com uma atuação intensa 

nas décadas de 1970 e 1980, e seu declínio e falência nos anos noventa, encaminhando 

seus funcionários e empreendimentos para a Caixa Econômica Federal, que deu 

seguimento aos projetos ainda não concluídos e passou a gerir as políticas de habitação 

desde então. A capital e os municípios de: Barra dos Coqueiros, São Cristóvão, e Nossa 

Senhora do Socorro, receberam mais de 80 empreendimentos habitacionais da COHAB 

e INOCOOP entre 1960 e 2000, que totalizaram 44.725 unidades residenciais, sendo 

60% apenas na capital (Quadro 2). 

 

Quadro 2 

Grande Aracaju: Empreendimentos do BNH – 1960 - 2000 

Município Nº de emp. Nº unid. Res. 

Aracaju 67 81% 26928 60% 

São Cristóvão 3 4% 3613 8% 

Barra dos Coqueiros 2 2% 866 2% 

Nossa Senhora do Socorro 11 13% 13318 30% 

Total 83 100% 44725 100% 
Fonte: FRANÇA, V., 1999. 

 

Observando mais a fundo os dados do município de Aracaju (Quadro 3) vê-se 

os empreendimentos da COHAB e INOCOOP onde destaca-se um de maior amplitude.  

O conjunto Augusto Franco trouxe uma enorme quantidade de unidades 

habitacionais para a capital, sendo o maior conjunto habitacional implantado no 

município, com mais de 4000 habitações, além de outras edificações que vinham no seu 

projeto, que será melhor apresentado no próximo item. 

 

Quadro 3 

Empreendimento INOCOOP - Aracaju 

Nº Empreendimento 
Nº de 
Unid. 

Localização Ano 

1 Castelo Branco I 380 Ponto Novo 1968 

2 Castelo Branco II 420 Ponto Novo 1969 

3 Gentil Tavares de Mota 78 José C. de Araújo 1969 

4 Lourival Bastista 353 Novo Paraíso 1970 

5 Médice I 434 Luzia 1971 



 

20 
 

6 Costa e Silva 324 Siqueira Campos 1972 

7 José Ramos de Morais 72 Siqueira Campos 1972 

8 Sesquicentenário I 58 Ponto Novo 1973 

9 Almirante Tamandaré 89 Santos Dumont 1974 

10 Duque de Caxias 118 Industrial 1974 

11 Jardim Esperança 144 Inácio Barbosa 1974 

12 Jessé Pinto Freire I 82 Ponto Novo 1974 

13 José Steremberg 20 18 do Forte 1974 

14 Médice II 477 Luzia 1974 

15 Santos Dumont 58 Industrial 1974 

16 Sesquicentenário II 10 Ponto Novo 1974 

17 Tiradentes 249 Novo Paraíso 1974 

18 D. Pedro I 481 José C. de Araújo 1975 

19 Jessé Pinto Freire II e III 132 Ponto Novo 1977 

20 Loteamento Lenio 13 América 1977 

21 Princesa Isabel 60 Santos Dumont 1977 

22 Senador Leite Neto 425 Grageru 1977 

23 Assis Chateaubriand I 861 Bugio 1978 

24 Assis Chateaubriand II 1272 Bugio 1979 

25 Castelo Branco III 8 Ponto Novo 1980 

26 Ipes I 101 Santos Dumont 1980 

27 Santa Tereza 554 Aeroporto 1980 

28 Alcebíades Vilas Boas 48 Cidade Nova 1981 

29 João Paulo II 125 Industrial 1981 

30 Gov. Augusto Franco 4510 Farolândia 1982 

31 Gov. José R. Leite 224 Bugio 1982 

32 Parque dos Artistas I e II 112 Suíça 1982 

33 João Andrade Garcez 112 Luzia 1983 

34 Médice IV 112 Luzia 1984 

35 Bugio III 130 Bugio 1987 

36 Jornalista Orlando Dantas 3656 São Conrado 1987 

37 Vale do Continguiba 240 Farolândia 1987 

38 Vale do Japaratuba 144 Farolândia 1987 

39 Cerâmica IIA e B 144 São Conrado 1989 

40 Mar Azul 400 Farolândia 1989 

41 Cerâmica III 102 São Conrado 1990 

42 Santa Lúcia 738 Jabotiana 1993 

43 Padre Pedro I, II, III e IV 2223 Santa Maria 1999 

44 Bairro Soledade (Reformas) 16 Soledade 1999 

45 Terra Dura I (Maria do Carmo Alves) 15 Santa Maria 2000 

46 Terra Dura II (Gov. A.C. Valadares) 100 Santa Maria 2001 

47 Terra Dura III (Gov. A.C. Valadares) 171 Santa Maria 2002 

 Total 20595   

Fonte: FRANÇA, S., 2016 
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Como também se observa no Quadro 3, passadas as décadas de 1970 e 1980, 

há uma queda brusca de investimentos do BNH na capital, refletindo o contexto nacional 

daquele momento, que passava por dificuldades gerada pela metodologia de 

investimento do SFH, que trouxe um alto índice de inadimplência da população que não 

conseguia pagar as parcelas do seu financiamento, devido aos sucessivos reajustes 

causados pela recorrente inflação. Esse processo desencadeou uma grave crise 

econômica no banco, e em 1986 o BNH foi incorporado à Caixa Econômica Federal, 

que reformulou o plano de ação do SFH para a COHAB e INOCOOP a fim de tentar 

controlar as dívidas dos estados e municípios, e dar seguimento às políticas de acesso 

a moradia para a população (AZEVEDO, 1996). 

 

1.3. O Conjunto Augusto Franco, o primeiro impulso do Bairro Farolândia. 

Localizado numa gleba do Bairro Farolândia, na Zona Sul da capital, no caminho 

para a região das praias, e nas proximidades do farol estuarino do município, de onde 

deriva o nome do bairro, o Conjunto Augusto Franco foi implantado no início da década 

de oitenta, no ano de 1982 (Figura 1.). A área era bastante afastada da malha 

consolidada do município na época em questão, destacando um processo bastante 

comum de estratégia de valorização de áreas distantes feito pelo próprio estado por 

meio da COHAB (França, V.,1999). 

 

 
Figura 1 – Farol estuarino, década de 1990.  

Fonte: <aracajusaudade.blogspot.com.br/2015/04/o-farol-da-unit-o-primeiro-de-aracaju>. Acesso 
12.set.2016 
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O acesso à nova área era permitido através da “abertura das Avenidas Beira Mar 

e Heráclito Rollemberg [...], em 1981, e garantiu também a ocupação das áreas vazias 

entre esses conjuntos e os bairros mais próximos.” (FRANÇA, S., 2016).  

O terreno em que o conjunto foi locado era uma um enorme vazio urbano que 

ainda tinha uma ocupação muito primária na época (Figura 2), apenas com algumas 

precárias autoconstruções e casas de veraneio, no limite leste em direção às praias, 

que se beneficiaram da empreitada, já que a implantação do novo projeto “[...] exigiu a 

ampliação da infra-estrutura (água, energia, transporte, entre outros), valorizando ainda 

mais os espaços vazios localizados entre a malha e as novas áreas ocupadas” 

(FRANÇA, V., 1999).  

 

 
Figura 2 - Bairro Farolândia e entorno próximo, antes do processo de ocupação, 1971. 

Fonte: <antoniogeografo.blogspot.com.br/2012/03/aracaju-em-1894>. Acesso 12.set.2016. Adaptado pelo 

autor. 
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Toda a obra foi o resultado da ação do BNH articulado à COHAB ( 

Figura 3 e Figura 4). Ainda na condição de conjunto habitacional novo, com 

grandes espaços desocupados, era um empreendimento situado em uma área 

privilegiada da zona sul, próxima de amenidades naturais como o Rio Poxim, e mesmo 

da Praia de Atalaia, o que o favoreceu para investimentos ao longo do tempo, diante da 

observação de suas potencialidades futuras, trazendo sua gradativa valorização.  

 

  
Figura 3 – Folder de divulgação da inauguração do Conjunto Gov. Augusto Franco.  

Fonte: <aracajusaudade.blogspot.com.br/2012/12/inaugurando-o-conjunto-augusto-franco>, acesso em 
12.set.2016. 

 
 

 
Figura 4 – População na inauguração do Conjunto Gov. Augusto Franco  

Fonte: acervo da Universidade Tiradentes – Unit
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O projeto do conjunto contava com: posto de saúde, posto de gasolina, escolas 

municipais e estaduais de 1º e 2º graus, creche, delegacia, estabelecimentos 

comerciais, igreja, 25 mil m² para esportes e lazer divididos em oito praças, 3 km de 

canais de drenagem, além de suas 4510 unidades habitacionais, 1136 apartamentos e 

3374 casas, e ainda a construção de mais e 10 km de vias de acesso para o suporte 

dessas tipologias de ocupação do solo (Figura 5). 

 

 
Figura 5 – Conjunto Gov. Augusto Franco recém implantado, início da década de 1980.  

Fonte: ARACAJU. SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO - SEPLAN, 1983. 

 

Assim observa-se como a ação do Estado através de uma política de habitação 

consegue definir novos vetores de ocupação e crescimento da cidade, uma vez que à 

medida que essas áreas são ocupadas, cria-se também infraestrutura, valorizando os 

vazios urbanos que passam a existir, sendo o Estado dessa forma também um promotor 

imobiliário e modelador do espaço urbano (Correa, 1999). E foi esse o contexto que 

impulsionou o no Bairro Farolândia para o mercado imobiliário com a implantação do 
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conjunto Augusto Franco que em pouco tempo foi incorporado à malha urbana 

consolidada de Aracaju.  

1.4. A Farolâdia depois do Conjunto Gov. Augusto Franco, um novo polo de 

investimentos em Aracaju. 

Com a chegada do conjunto e o estimulo à ocupação do bairro, agora dotado 

infraestrutura, durante o fim da década de 1980 e o início da década de 1990, novos 

empreendimentos foram construídos no bairro, ainda sobe a mesma morfologia do 

conjunto Augusto Franco, com condomínios verticais de até quatro pavimentos (Figura 

6, Figura 7,  Figura 8 e Quadro 3).  

 

  
Figura 6 – Condomínio Praias do Nordeste.  

Fonte: Antônio Neto, 2016. 

Figura 7 – Condomínio Mar Azul Fonte: 

Antônio Neto, 2016. 

 

Durante esse período o bairro cresceu pouco a pouco, quando então no fim da 

década, a Farolândia recebeu um grande empreendimento, que o impulsionou mais uma 

vez à transformações e o valorizou no mercado imobiliário regional. 

A Universidade Tiradentes (Unit), que antes funcionava apenas no bairro centro, 

chegou com seu novo campus em 1997, na Avenida Murilo Dantas, observando o 

potencial de crescimento da área, e gradativamente, os cursos são transferidos para o 

novo polo.  

A partir daí houve uma clara valorização do bairro que se tornou um foco 

evidente do mercado imobiliário aproveitando oportunamente a implantação da 

universidade para dar suporte à alta demanda atraída para as imediações. Assim se 

instalaram diversos empreendimentos residenciais com um caráter diferente do que se 

existia anteriormente no bairro (Figura 9).  
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Figura 8 – Bairro Farolândia, 1993.  

Fonte: PMA. Adaptado pelo autor, 2017. 
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Figura 9 – Bairro Farolândia, 2003.  

Fonte: PMA. Adaptado pelo autor, 2017. 
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Agora as tipologias condominiais apresentam dois diferentes perfis econômicos 

e sociais: um é destinado ao público estudantil, com prédios de menos de dez 

pavimentos, apartamentos menores e área de lazer pequena (Figuras 10); o outro é um 

público de poder aquisitivo mais alto, com torres com até 16 pavimentos, apartamentos 

maiores, e área de lazer generosa (Figuras 11). Esse contexto é responsável pelo início 

do processo de verticalização do da Farolândia, antes predominantemente horizontal. 

Além disso, estabelecimentos comerciais também nascem em todo o bairro e 

principalmente nas proximidades da Unit, visto as novas necessidades ali emergentes 

(Figura 12) (FRANÇA, S., 2016). 

 

  

Figuras 10 – Condomínios em frante à Unit 

para o público estudantil.  

Fonte: Antônio Neto, 2016. 

Figuras 11 – Condomínios para a classe de 

alta renda, nas imediações do Farol. 

Fonte: Antônio Neto, 2016. 

 

 
Figura 12 – Hiper Gbarbosa Farolândia.  

Fonte: Antônio Neto, 2016. 

 

Desta forma ampliaram-se também os investimentos do poder público visto a 

importância que o bairro toma para a cidade, e intervenções foram realizadas a fim de 

melhorar a infraestrutura local, como a obra de fechamento dos canais de drenagem, 

que ocorreu entre 2013 e 2014, e a criação de espaços de lazer sobre estes com 

mobiliário urbano, e ciclovias (Figura 13 e Figura 14). 
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Figura 13 – Avenida Dr. Adel Nunes pós-

reforma, com ciclovias.  

Fonte: Heitor Gabriel, 2015. 

Figura 14 – Avenida Dr. José Tomaz 

D'Avila Nabuco, com mobiliário urbano. 

Fonte: Antônio Neto, 2016. 

 

Atrelada à obra do fechamentos dos canais das Avenidas Dr. José Tomaz D’ávila 

Nabuco, e Dr. Adel Nunes foi construída também a Ponte Gilberto Vila-Nova de 

Carvalho (Figura 15 e Figura 16), que trouxe à Farolândia uma ligação com a Avenida 

Paulo VI do Bairro Inácio Barbosa, abrindo mais rotas de passagem e criando acesso a 

novas áreas do bairro, que agora valorizaram-se e beneficiaram-se da infraestrutura 

trazida com a obra. E observando-se essa questão escolheu-se uma dessas áreas para 

a intervenção urbana e paisagística do trabalho em questão, melhor detalhada na seção 

3 (Figura 16). 

 

 
Figura 15 – Ponte Gilberto Vila-Nova de Carvalho. 

Fonte: Antônio Neto, 2016. 

 

Hoje a Farolândia vive um processo intenso de adensamento, e é um bairro de 

grande atuação do mercado imobiliário (Figura 16), reservando muito para o futuro da 

capital, com o avanço contínuo desse processo sobre as glebas vazias ainda existentes 

em sua área.  
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É sobre essa perspectiva que esse trabalho se estrutura, visando o 

desenvolvimento de uma proposta que otimize o crescimento do bairro, valorizando um 

lazer acessível aos mais diversos públicos, e atingindo não só o bairro, mas com a 

proposta de ser uma área de influência que abranja os bairros vizinhos, como será 

apresentado nas seções seguintes. 

 

 
Figura 16 – Bairro Farolândia, 2013. 
Fonte: PMA. Adaptado pelo autor, 2017. 
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2. Elementos norteadores do projeto. 

Esta seção traz uma análise de todos os aspectos que serão abordados para a 

definição dos parâmetros que delimitarão como a proposta do projeto será elaborada no 

decorrer do desenvolvimento do trabalho.  

Sabendo-se então da diversidade do perfil da população do bairro, e dos tipos 

de uso do solo, este capítulo também aborda fatores econômicos e sociais, muito 

importantes para qualquer estudo urbano. Além disso, aspectos habitacionais são 

dissertados de modo a entender como estes elementos se associam ao estudo aqui 

construído. 

Por fim, a seção 2 em questão, detalha o terreno que o projeto será implantado, 

sua localização, e como os fatores ambientais serão explorados afim de contribuir com 

a elaboração da proposta do Parque do Poxim, ao fim deste trabalho. 

 

2.1. Um breve diagnóstico do Bairro Farolândia. 

A fim de melhor entender as relações do Bairro Farolândia, onde a intervenção 

será implantada, desenvolveu-se esse estudo que aborda vários fatores que influenciam 

na dinâmica do bairro, e consequentemente nas relações desenvolvidas na área. 

Em termos gerais, a tipologia residencial é predominante em todo o bairro, e 

abriga perfis de população diversos, mas ainda assim é válido observar que mesmo com 

o alto número de lotes residenciais, a maioria das quadras possuem algums lotes 

destinados às tipologias de comércio e serviços para atender às necessidades da 

população ali próxima (Mapa 1).  

 Porém, sob a condição de uso residencial observou-se diferentes abordagens 

deste uso, e buscando compreender melhor as tipologias habitacionais do bairro e o 

perfil da população do mesmo, foi elaborado o mapeamento das tipologias edilícias onde 

é possível observar o gabarito de altura dos imóveis de toda a Farolândia e observar as 

peculiaridades que suscitam nas diferentes regiões do bairro (Mapa 2). 
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Mapa 1 – Uso do Solo, Bairro Faolândia 

Fonte: PMA, 2014. Adaptado pelo autor. 

 

Assim foi possível perceber como a altura das edificações do bairro estão ligadas 

intrinsecamente com o poder aquisitivo da população. Observou-se que os imóveis de 

quatro a seis pavimentos são ocupados por uma classe de renda mais baixa, 

concentrada principalmente dentro dos limites do conjunto Augusto Franco (Figura 17); 

as áreas que indicam construções de sete a doze pavimentos  já começam a expressar 

uma mudança de público voltando-se para um perfil de classe de renda média (Figura 

18), concentrado especialmente nas imediações da Universidade Tiradentes; e os 

empreendimentos de treze a dezesseis pavimentos já voltam-se para uma classe de 

renda alta, encontrada a nordeste do bairro, e próximo da Avenida Beira Mar (Figura 

19). Além disso o perfil mais horizontalizado, de com até três pavimentos, também 

acompanha esse zoneamento de perfil econômico, já que mesmo havendo uma alta 

concentração desta tipologia no bairro, ela varia de acordo com o perfil da população da 

área, como já se comentou mais acima (Figura 20 e Figura 21). 
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 Mapa 2 – Tipologias edilícias, Bairro Farolândia 

Fonte: Próprio Autor, 2017. 

 

  
Figura 17 - Prédios do conjunto Augusto 

Franco.  

Fonte: Antônio Neto, 2016. 

 

Figura 18 – Edifícios nos arredores da 

Univeridade Tiradentes . 

Fonte: Antônio Neto, 2016. 
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Figura 19 – Verticalização em torno do antigo farol estuarino. 

Fonte: Antônio Neto, 2016. 
 
 

 
Figura 20 - Casas do Conjunto Augusto 

Franco.  

Fonte: Antônio Neto, 2016. 

Figura 21 – Casas fora do limite do 

Conjunto Augusto Franco. 

Fonte: Antônio Neto, 2016. 

 

O Bairro Farolândia hoje conta com uma rica e diversificada gama de 

equipamentos urbanos que possuem grande importância para o contexto do bairro, e 

dão sustento às necessidades básicas cotidianas da população local, e mesmo de 

localidades próximas.  

Sabe-se que Equipamento Urbano trata-se uma obra de grande impacto que 

oferece serviços para a comunidade e redondezas, seja ele de caráter público ou 

privado, mas que tem utilidade pública (NBR/9284). A partir disso desenvolveu-se um 

levantamento com base no Mapa 1 e visitas in loco que permitiram atualizar o 

mapeamento, e foi possível identificar a distribuição desses bens por toda a Farolândia, 

a fim de se observar como o bairro e sua população está sendo contemplada de serviços 

básicos (Mapa 3). 
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Mapa 3 – Equipamentos Urbanos, Bairro Faolândia 

Fonte: Próprio Autor, 2016. 

 

A primeira análise foi realizada a partir das instituições de educação onde 

contabilizou-se quinze entidades de ensino infantil, fundamental e médio, onde cinco 

destas são escolas públicas estaduais (Figura 22) e dez são colégios particulares 

(Figura 23). Além disso, o bairro abriga uma universidade particular (Figura 24), a Unit 

(já comentada no capítulo 1 deste trabalho), uma creche (Figura 25) e uma biblioteca 

públicas (Figura 26), que sustentam a educação do bairro, e ainda das vizinhanças 

próximas. É válido observar a grande concentração desta tipologia no perímetro do 

Conjunto Habitacional Governador Augusto Franco, e a carência desta tipologia das 

demais áreas do bairro. 
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Figura 22 – Colégio Estadual Professora 

Ofenísia Freire.  

Fonte: Antônio Neto, 2016. 

Figura 23 – Colégio Santa Fé. 

Fonte: Antônio Neto, 2016. 

 

 

  
Figura 24 – Universidade Tiradentes. 

Fonte: <www.acordacidade.com.br/fotos/p/54836-3>, acesso em 16.out.2016. 

 

  
Figura 25 – Creche Pública do Conjunto 

Augusto Franco.  

Fonte: Antônio Neto, 2016. 

 

Figura 26 – Biblioteca Municipal Ivone de 

Menezes Vieira. 

Fonte: Antônio Neto, 2016. 

 

No tocante a equipamentos de saúde, o bairro, oferece a Unidade de 

Emergência Des. Fernando Franco (Figura 27), que abrange toda a Zona Sul do 

município de Aracaju, recebendo pacientes dos bairros vizinhos, além de dois postos de 
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saúde: a “Unidade de Saúde da Família, Augusto Franco” (Figura 28) e a “Unidade de 

Saúde da Família, Antônio Alves”, que acompanham o bem-estar da comunidade, 

observando as necessidades da população ali contemplada, e direcionando-a para 

soluções que otimize sua qualidade de vida. 

 

  
Figura 27 – Unidade de Emergência Zona Sul.  

Fonte: Antônio Neto, 2016. 

 

Figura 28 – Unidade de Saúde da Família 

Augusto Franco. 

Fonte: Antônio Neto, 2016. 

 

O uso relacionado a comércio e serviços também foi observado durante o 

estudo, e percebeu-se a diversidade  da oferta do bairro que conta hoje com: quatro 

agências bancárias (Figura 29), sendo uma delas localizada dentro da Universidade 

Tiradentes; duas grandes galerias comerciais que contém diversas conveniências 

(Figura 29); cinco postos de gasolina (Figura 31), onde um deles está fora do limite 

oficial do bairro, já que se encontra do lado oposto da Heráclito Rollemberg que separa 

o Bairro Farolândia do Bairro Aeroporto, mas que mesmo assim comtempla o bairro; 

três mercados, sendo que um deles é o Mercado Augusto Franco (Figura 30), de 

iniciativa ainda do projeto do conjunto habitacional de mesmo nome pelo BNH em 1982. 

 

  
Figura 29 –Galeria comercial e Agência 

Bancária na Av. Heráclito Rollemberg.  

Fonte: Antônio Neto, 2016. 

Figura 30 – Mercado Augusto Franco. 

Fonte: Antônio Neto, 2016. 
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Figura 31 – Posto de Gasolina. 

Fonte: Antônio Neto, 2016. 

 

 Além disso foi observado a presença de sete instituições religiosas dispersas no 

bairro, entre católicas e protestantes, que também colaboram para o desenvolvimento 

das relações estabelecidas no local (Figura 32 e Figura 33). 

 

  
Figura 32 – Paróquia São José de Anchieta.  

Fonte: Antônio Neto, 2016. 

 

Figura 33 – Igreja Universal. 

Fonte: Antônio Neto, 2016.

 

O estudo também pontuou a presença de alguns equipamentos únicos como: a 

4ª Delegacia Metropolitana de Polícia de Aracaju (Figura 34), como equipamento urbano 

de segurança do bairro e das proximidades; o SESI (Figura 35) como um equipamento 

de esporte, cultura e lazer, visto que este possui uma estrutura de complexo esportivo, 

mas comumente recebe eventos culturais do estado e município; o Parque dos 

Cajueiros (Figura 36), que oferece amplos espaços de lazer e esportes para as 

imediações numa área que beira a margem do Rio Poxim; e ainda o Gonzagão (Figura 

37), uma casa de cultura e forró, que corriqueiramente recebe eventos do gênero. 
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Figura 34 – 4ª Delegacia Metropolitana de 

Aracaju.  

Fonte: Antônio Neto, 2016. 

Figura 35 –SESI, Ginásio de Esportes do 

Cunjunto Augusto Franco. 

Fonte: Antônio Neto, 2016. 

 

  
Figura 36 – Paque dos Cajueiros.  

Fonte: Antônio Neto, 2016. 

Figura 37 – Forró do Gonzagão. 

Fonte: Antônio Neto, 2016. 

 

Por fim o estudo mostrou a presença de um total de dezesseis praças dispersas 

na área de todo o bairro (Mapa 4) como espaço destinados a lazer. Uma delas se 

destacou por ter uma intensa vida urbana (Figura 38), mas a maioria está negligenciada 

e não possui uma manutenção adequada (Figura 39), produzindo espaços depredados 

sujeitos a violência urbana em um local que tanto pode enriquecer a vida urbana da 

população. 

 

  
Figura 38 – Praça da Juventude, Bairro 

Farolândia.  

Fonte: Antônio Neto, 2016. 

Figura 39 – Praça do Conjunto Augusto 

Franco mal conservada. 

Fonte: Antônio Neto, 2016
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Mapa 4 – Praças, Bairro Farolândia 

Fonte: Próprio Autor, 2016. 

 

Dessa forma, vê-se como o processo de desenvolvimento do bairro, foi 

fortemente marcado pela ação dos agentes modeladores do espaço urbano tão 

evidenciado em Correa (1999, p. 12). Primeiramente com a ação do Estado ao implantar 

o conjunto habitacional Gov. Augusto Franco que trouxe infraestrutura para a região, 

chamando atenção dos proprietários dos meios de produção que oportunamente 

implantam a Universidade Tiradentes no bairro, se apropriando de uma área barata e a 

valorizando mercadologicamente, e ainda beneficiando os promotores e proprietários 

fundiários no comércio imobiliário, deixando claro como o contexto de formação do 

bairro atrela-se a investimentos do capital público e privado. 
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2.2. A área da intervenção: A Toca da Raposa. 

Como já dito anteriormente, a evolução da ocupação urbana de Aracaju deixou 

áreas vazias durante seu processo, e foi esse motivo que se delimitou a área de 

implantação para o projeto deste TCC.  

O Bairro Farolândia não diferente de toda a capital, também possui alguns vazios 

urbanos dentro de seu perímetro, dentre essas áreas destaca-se uma no limite norte do 

bairro, que foi valorizada durante esse processo de retenção de terras e principalmente 

nos últimos cinco anos com os investimentos feitos nas suas proximidades de 

caracteres públicos e privados, como a obra de ampliação da Avenida Adel Nunes, na 

direção do Bairro Inácio Barbosa, que teve extrema importância para essa área, pois 

lhe trouxe fácil acesso e a lançou para o vislumbre do mercado imobiliário (Mapa 5).  

 

 
Mapa 5 – Mapa de uso do solo do Bairro Farolândia destacando o terreno destinado a 

intervenção do trabalho. 
Fonte: Fonte: PMA, 2014. Adaptado pelo autor. 
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Com aproximadamente 215.000 m² e conhecida popularmente como “Toca da 

Raposa” (Figura 40), a área está próxima ao Rio Poxim e aos manguezais que o cercam, 

e que delimitam uma AIA (Área de Interesse Ambiental) salvaguardada pelo PDDU 

(Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano), melhor abordada no próximo item.  

 

  
Figura 40 – Área de implantação do futuro projeto. 

Fonte: Antônio Neto, 2016. 

 

A área exibe alguns aspectos importantes, pois mesmo sendo um vazio urbano, 

já possui algumas autoconstruções de caráter definitivo, mas num número ainda muito 

incipiente em comparação ao seu todo ainda não ocupado, onde é possível ver ainda 

um sutil caráter pecuarista, com criação de bovinos (Figura 41). A maior parte dessas 

terras inclusive já estão contornadas com tapumes de zinco demonstrando o interesse 

das grandes construtoras donas da gleba em dar destino à área (Figura 42). 
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Figura 41 – Criação bovina no Bairro 

Farolândia.  
Fonte: Antônio Neto, 2016. 

Figura 42 – Tapumes de zinco cercando o 
terreno. 

Fonte: Antônio Neto, 2017. 

 

Pensando então nesse vazio como um espaço sujeito a especulação imobiliária 

é importante refletir em sua utilização de uma forma que o preserve de prejuízos 

urbanos, pois o iminente perigo da ocupação de uma região de visível fragilidade 

ambiental pode acarretar consequências sérias para o ecossistema local e à população 

a ali se inserir.  

Assim é preciso pensar como se sucederá essa futura ocupação, para que ela 

possa ser cautelosa e então resguardar a integridade AIA, sendo então este o dever 

deste trabalho como evidencia-se melhor no item a seguir.  

 

2.3. A Área de Interesse Ambiental (AIA) – O parque do Poxim. 

Para que se esclareça, uma Área de interesse ambiental é um espaço delimitado 

pelo plano diretor que protege bens de valor ambiental de serem degradados pela 

ocupação inadequada. 

Aracaju possui um grande patrimônio ambiental com a presença de dunas, 

lagoas de drenagem, faixas circundantes dos rios que que cortam a cidade, e ainda os 

manguezais. Proteger essas áreas vai muito além da relevância para a conservação do 

meio ambiente, já que elas significam também um bem da identidade regional. Porém, 

Aracaju possui um histórico de construções sobre essas áreas frágeis, que 

comprometem o ecossistema local, e geram também problemas posteriores aos 

empreendimentos implantados. 

O que impressiona é que a legislação e o Plano Diretor, responsáveis POR 

proteger essas áreas juridicamente, demonstram descompromisso com a ocupação 

desses espaços, o que evidencia o modelo de ocupação capitalista que tende a 
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favorecer o mercado imobiliário e consequentemente o lucro daqueles que detém poder 

na sociedade. 

Um grande exemplo para se entender melhor a questão, é o caso da ZEU (Zona 

de Expansão Urbana) (Figura 43 e Figura 44), uma região ambientalmente frágil, que 

recebeu inúmeros empreendimentos do mercado imobiliário nos últimos vinte anos, sem 

uma atenção maior do poder público visto suas singularidades ambientais, o que 

acarretou problemas como o desmonte de dunas, e o aterro de lagoas, trazendo 

consequências para a região como o comprometimento da drenagem da área 

(FRANÇA, S., 2011).  

 

   
Figura 43 – Área na zona de expansão 

antes da ocupação.  
Fonte: Imagens de satélite cedidas pela PMA, 

2003. 

Figura 44 – Mesma área depois da 
construção de um condomínio. 

Fonte: Imagens de satélite cedidas pela PMA, 
2013. 

 

Outro exemplo, mais próximo da malha urbana de Aracaju, foi a ocupação de 

algumas áreas no Bairro Jabotiana, onde assim como o Bairro Farolândia, também tem 

um trecho do Rio Poxim contornado pelos manguezais. Essa ocupação trouxe sérias 

consequências pois houve um avanço sobre a área de proteção ambiental, e além disso 

a alta densidade de algumas áreas ainda carentes de infraestrutura geraram 

adversidade para os residentes dali e das imediações, como problemas de esgotamento 

sanitário e o comprometimento da drenagem em alguns pontos espalhados pelo bairro 

(Figura 45 e Figura 46).  
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Figura 45 – Problemas de dranagem no Bairro  

Jabotiana.  
Fonte: Anna Paula Gonzaga, 2015. 

Figura 46 – Problemas de esgotamento em um 
condomínio no Bairro Jabotiana. 

Fonte: Letícia Cardoso Moura, 2015. 

 

Sob esse mesmo contexto pode-se citar o Bairro Farolândia, local de intervenção 

deste trabalho, que atualmente também passa por um intenso processo de 

desenvolvimento, que pode ser observado pelo seu vertiginoso aumento populacional 

(Quadro 4), que evidencia o crescimento do bairro e demonstra a evolução da demanda 

para região, caracterizada em 2010 como o bairro de maior população de Aracaju de 

acordo com o Censo. 

 

Quadro 4 

Evolução da População – Bairro Farolândia 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); *Contagem da População 1996; **Censo 
Demográfico 2000; ***Contagem da População 2007; ****Censo Demográfico 2010 

 

 

É importante ressaltar que a Farolândia, abriga uma extensa Área de Interesse 

Ambiental na porção norte e leste dos seus limites onde se encontra uma grande área 

de manguezal e de densa vegetação, já enquadrada como um Parque Ecológico no 

PDDU, denominado “Parque Ecológico do Poxim, e que ocupa parte da área de 

intervenção deste trabalho, tratada no item anterior (Mapa 6). Segundo a seção III 

parágrafo único da lei 1789/1992 que diz que: “Os manguezais, em qualquer situação, 

são preservados em sua extensão total”. Além disso O plano diretor vigente, PDDU de 

Ano 1996* 2000** 2007 *** 2010**** 

Habitantes 26.841 27.211 33.696 38.257 



 

46 
 

2000, reafirma os manguezais como áreas non aedificandi em seu Art. 158, sendo dever 

do profissional de arquitetura e urbanismo, e de todo o cidadão zelar por estes bens. 

Com a contínua expansão do bairro e observando os exemplos citados na Zona 

de Expansão Urbana e na Jabotiana, é preciso prever como a ocupação futura da 

Farolândia pode ser otimizada para oferecer melhores condições de vida à população, 

sem agredir o patrimônio ambiental ali existente, sendo essa a responsabilidade maior 

da implantação do projeto aqui a se desenvolver. 

 

 
Mapa 6 – Mapa de Áreas de Interesse Ambiental, Bairro Farolândia e Área de intervenção. 

Fonte: Fonte: PMA, 2000. Adaptado pelo autor. 

 

Assim o projeto aqui desenvolvido irá utilizar parte do terreno para a construção 

do Parque do Poxim, de modo a proteger a área e transforma-la numa área de bem 

estar coletivo de acesso a todos. 
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2.4. O déficit habitacional de Aracaju. 

Atrelado ao parque urbano a ser construído no terreno delimitado no item acima, 

implantar-se-á também um conjunto habitacional que definirá áreas para a ocupação 

residencial e de equipamentos urbanos que sustentem o projeto nas suas necessidades 

básicas, além de integrá-la com a ocupação já existente do bairro. 

Sabe-se que qualquer cidade brasileira tem um déficit habitacional que informa 

a condição do local em torno da sua insuficiência de moradia de qualidade, ou seja, a 

diferença entre o valor da quantidade de unidades habitacionais em condições 

inadequadas, em torno do quantitativo total de habitação município, ou mesmo do 

estado, a depender da escala examinada. 

Sendo assim de acordo com os levantamentos que constataram um aumento de 

12,6% para 14,4% entre 2007 e 2010 em Aracaju (Quadro 5), percebe-se que com o 

progressivo desenvolvimento da capital e da sua população, seu déficit habitacional tem 

acompanhado esse ritmo, com quase 4000 residências dentro dos parâmetros de 

inadequação, mesmo diante da políticas habitacionais que estavam agindo naquela 

época com o PAR (Programa de Arrendamento Residencial) ainda em 2008 e o PMCMV 

(Programa Minha Casa Minha Vida) a partir deste mesmo ano (Quadro 6). 

 

Quadro 5 

Déficit Habitacional de Aracaju. 

Ano 
Déficit Habitacional 

Quantitativo 
Déficit Habitacional 

Relativo (%) 
2007* 20.851 12,6 

2010** 24.481 14,4 

Fonte: *Plano Local de Habitação de Interesse Social, SEPLAN, 2010; ** Déficit habitacional municipal no 
Brasil, 2013. 

 

Quadro 6 

Programas habitacionais – Aracaju 2007-2010. 

Programa Ano 
Quantidade de Unidades 

Residenciais 
PAR 2007 240 

PMCMV 

2008 80 

2009 1540 

2010 3593 

Fonte: FRANÇA, S., 2016. 
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Assim diante deste panorama é importante a criação de novas áreas que 

abriguem esse contingente com qualidade de moradia e infraestrutura e serviços 

básicos de educação, saúde, segurança e transporte. Tornando de extremo valor a 

proposta deste projeto, pois além de criar um parque urbano na área de intervenção, 

para o fortalecimento da AIA limítrofe, o projeto oferece tipologias habitacionais, que 

delimitam uma área de interesse social com a intenção de contribuir com a diminuição 

da taxa do déficit habitacional de Aracaju. 
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3. Casos Correlatos, sucesso e insucesso. 

Este capítulo consolida o embasamento teórico para o projeto com a exposição 

de exemplares que integram habitação à áreas verdes, como parques urbanos ou áreas 

de proteção ambiental, tal qual tem a intenção da proposta do Parque do Poxim. 

Três diferentes experiências foram escolhidas: uma regional, na cidade de 

Aracaju, com o “Projeto Integrado de Urbanização da Coroa do Meio”, para entender 

como funciona a logística deste tipo de intervenção aqui na capital; e os outros dois 

exemplares são do sudeste brasileiro, com o “Parque Eduardo Guinle” na cidade do Rio 

de Janeiro, e o “Complexo Cantinho do Céu” em São Paulo, que colaboram com 

experiências bastantes construtivas para a proposta deste projeto, entendendo os êxitos 

e falhas de cada caso. 

 
 

3.1. Exemplar Regional – Projeto Integrado de Urbanização da Coroa do Meio, o 

difícil caso das palafitas da Maré do Apicum, em Aracaju/SE. 
 

O bairro Coroa do Meio fica localizado na Zona Sul da cidade de Aracaju, capital do 

estado de Sergipe. Sua ocupação teve início em 1975 com o projeto CURA 

(Comunidades Urbanas para Recuperação Acelerada) (Figura 47), que trouxe um plano 

de urbanização para o bairro, como uma nova área de ocupação de Aracaju que vinha 

crescendo rapidamente (CRUZ, M. E.; FRANÇA, V. L. A., 2005). 

 

  
Figura 47 – Projeto Coroa do Meio, década de 80. 

Fonte: Sheilla Costa, 2009. 
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O projeto contava o zoneamento de áreas destinadas a habitação, lazer, 

equipamentos públicos, comércio, serviços e sistema viário, além da implantação de 

infraestrutura para drenagem, terraplanagem, rede elétrica, água e esgoto. Porém não 

levou-se em conta a presença de algumas famílias que já haviam se instalado na área 

antes do projeto para o bairro, o que as empurrou para a periferia da região, onde se 

criou uma área de palafitas sobre o mangue da Maré do Apicum, que gradativamente 

foi crescendo com o decorrer dos anos, e avançando cada vez mais sobre o manguezal, 

trazendo uma série de consequências para o ecossistema dali, além da expor a saúde 

da população a uma série de riscos (Figura 48 e Figura 49). 

 

  
Figura 48 – Avanço da ocupação irregular 

sobre o mangue da Maré do Apicum.  
Fonte: Sheilla Costa, 2009. 

 
 

Figura 49 – Unidades residenciais da 
ocupação irregular da Coroa do Meio. 

Fonte: </www.institutomarcelodeda.com.br>. 
Acesso em 20.out.2016.

 

Diante disto, e de tamanha grandeza da ocupação, foi necessária uma inciativa do 

poder público com um projeto social para a área, através do Programa Moradia Cidadã da 

PMA, financiado pelo Programa Habitar Brasil/BID, através da Caixa (CRUZ, M. E.; FRANÇA, 

V. L. A., 2005). 

O projeto tinha em vista a remoção das habitações da área sobre o mangue e a 

construção de 600 moradias para essa população dali, além de uma ação urbanística de toda 

a região com:  uma via de contenção para separar a área do mangue da nova área residencial 

(Figura 50); a ampliação de equipamentos urbanos do bairro; a construção do museu do 

mangue, como um equipamento de turismo e educação ambiental, para a valorização da 

cultura local; além de dotar a área de infraestrutura básica com drenagem, esgotamento, rede 

elétrica, e saneamento básico (CRUZ, M. E.; FRANÇA, V. L. A., 2005). 
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Figura 50 – Unidades habitacionais entregues e via de contenção. 

Fonte: Sheilla Costa, 2009. 

 

O trabalho integrou diversos órgãos para conseguir efetivar o projeto veemente, que 

tinha como foco a melhoria na qualidade de vida da população, a regularização fundiária e 

requalificação ambiental da região. Para isso foi desenvolvido vários métodos que trouxeram 

a comunidade para dentro do projeto incentivando a população a participar das decisões ali a 

se tomarem. Além disso, lideranças comunitárias foram capacitadas, e desenvolveu-se 

atividades educativas para preservação ambiental e para a capacitação da população, 

podendo assim gerar renda para os mesmos. Tudo de forma a fortalecer a comunidade e criar 

laços dentro dela (CRUZ, M. E.; FRANÇA, V. L. A., 2005). 

Mesmo diante da boa logística do projeto, algumas adversidades foram encontradas, 

pois houve um atraso na obra devido ao processo de ajustes de projeto e demora da liberação 

do financiamento. Houve também problemas no levantamento cadastral das famílias para a 

regularização fundiária e é importante destacar que as unidades habitacionais não levaram 

em conta a diversidade de perfis familiares, onde a tipologia entregue possuía apenas um 

quarto, não acomodando bem famílias de mais de dois integrantes, e ainda não contavam 

com reboco interno, o que deixava a salubridade do ambiente a desejar (Figura 51). Além 

disso é válido se observar também que durante o período pós a implantação do projeto, o 

poder público de instância municipal demonstrou uma atuação muito incipiente na área, algo 

de grande importância para que os metas do projeto fossem alcançados com afinco. 

 



 

52 
 

  
Figura 51 – Vista interna da unidade residencial sem reboco interno. 

Fonte: <www.institutomarcelodeda.com.br>. Acesso em 20.out.2016. 

 

Contudo, o projeto alcançou muitas finalidades, principalmente no tocante a barrar a 

ocupação do mangue, e ainda recebeu o troféu Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 

Brasil (ODM Brasil), por sua organização, colaboração para a diminuição do déficit 

habitacional municipal, e ainda a integração da comunidade durante a empreitada (SANTOS, 

S. C., 2009) (Figura 52). 

Este projeto tem um caráter muito importante para a cidade de Aracaju, e fornece 

métodos para a aplicação de uma intervenção urbana, se assemelhando com a proposta do 

Loteamento e Parque do Poxim a se desenvolver neste trabalho, onde também será 

importante a valorização do manguezal, tão exaltado aqui no projeto da Coroa do Meio. Além 

disso a integração da comunidade merece destaque pelo incentivo do programa em traze-la 

para o projeto sob formas alternativas, entendendo seus almejos também para com a área. 

 

  
Figura 52 – Entrega do troféu Objetivos de Desenvolvimento do Milênio Brasil ao prefeito da gestão 

que idealizou o projeto, Marcelo Deda.. 
Fonte: <www.institutomarcelodeda.com.br>. Acesso em 20.out.2016. 
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3.2. Exemplar Nacional 1 – A recuperação urbano-ambiental do Complexo Cantinho do 

Céu, o desafio de uma área ocupada irregularmente em São Paulo. 
 

Localizada no distrito de Grajaú, Zona Sul da cidade de São Paulo (Figura 53) a 

reurbanização do Cantinho do Céu, que abrigava as ocupações do Cantinho do céu, do Jardim 

das Gaivotas, e do Parque Residencial dos Lagos, teve como primeiro passo a regularização 

fundiária de toda a área remanescente de uma ocupação irregular ainda da década de 1980 

e que de lá para cá avançou por quase toda a área (Figura 54). 

 

  
Figura 53 – Loacalização do Cantinho do Céu. 

Fonte: <lusobrasileiro.files.wordpress.com>. Acesso em 21.out.2016. 

 

https://lusobrasileiro.files.wordpress.com/2008/10/aliende-cantinho-do-ceu.pdf
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Figura 54 – Evolução da ocupação urbana da comunidade Cantinho do Céu. 

Fonte: <lusobrasileiro.files.wordpress.com>. Acesso em 21.out.2016. 

 

A região é contornada pelas águas das represas Billings e Guarapiranga, e por isso 

possui uma intensa fragilidade ambiental, que não foi respeitada durante seu processo de 

mais de trinta anos de ocupação, que degradou as áreas de preservação dali (ARQBACANA, 

2015). 

O projeto de recuperação da área, que possui cerca de 150 hectares e abriga mais de 

11.000 famílias foi uma idealização do Programa Mananciais da Secretaria Municipal da 

Habitação de São Paulo (Sehab) em parceria com o escritório Boldarini Arquitetos 

(ARQBACANA, 2015). 

https://lusobrasileiro.files.wordpress.com/2008/10/aliende-cantinho-do-ceu.pdf
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A urbanização tinha o objetivo de recuperar parte do ambiente degradado, criando um 

parque linear em torno do caminho do rio, com a delimitação de espaços públicos de lazer e 

mobiliário urbano para a população. Além disso foi importante a criação de uma via entre zona 

residencial e a nova área pública de lazer para conter o avanço da ocupação, com áreas 

esportivas e espaços de contemplação da paisagem com decks sobre a represa (Figura 55). 

 

  
Figura 55 – Implantação da urbanização do Cantinho do Céu. 

Fonte:<www.arqbacana.com.br>. Acesso em 21.out.2016. 

 

É importante observar que para o desenvolvimento de todo o trabalho de intervenção, 

que também contou com uma reforma em toda a sua infraestrutura urbana de abastecimento 

de água, esgoto, transportes, e energia elétrica, foi necessário também a desapropriação de 

alguns lotes que estavam dentro da delimitação da área proposta como área de preservação 

permanente (APP) e do parque ecológico, para que os objetivos do projeto fossem cumprido 

(PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, 2008). 

A desapropriação gerou uma necessidade de 1800 unidades habitacionais que foram 

distribuídas pela própria região nas novas residências implantadas nos vazios encontrados 

pela área, que a depender da sua dimensão abrigou as diferentes tipologias criadas 

(PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, 2008). 

https://lusobrasileiro.files.wordpress.com/2008/10/aliende-cantinho-do-ceu.pdf
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Assim observa-se que este projeto trouxe para a área uma série de melhorias, que 

pode agora oferecer uma boa qualidade de vida para a população que irá dispor de uma 

infraestrutura para dar suporte às necessidades básicas da comunidade, que agora também 

conta com o lazer criado na área desapropriada (Figura 56) como uma área de vida coletiva, 

onde se construiu um parque linear que trouxe a possibilidade da recuperação ambiental da 

faixa circundante do rio, antes degrada pela ocupação. 

 

  
Figura 56 – Lazer do Projeto de Urbanização do Cantinho do céu. 

Fonte: <http://www.archdaily.com.br>. Acesso em 21.out.2016. 

 

Esse projeto assemelha-se em partes com a proposta do Parque e do Loteamento do 

Poxim, pois ambos têm uma parte residencial associada ao uma área de fragilidade ambiental, 

mesmo que na proposta que aqui irá se desenvolver a ocupação ainda não exista. E é 

pensando assim, de forma a querer livrar a área de trabalho desses problemáticas futuras de 

remoção de famílias, demolição de habitações, e degradação ambiental, que a proposta deve 

se estruturar, buscando o prévio planejamento da área, oferecendo o aparato para a 

instalação de um contingente populacional, e protegendo as amenidades ambientais do 

parque criando um espaço de lazer que o valorize. 

 

3.3. Exemplar Nacional 2 – Parque Eduardo Guinle, o clássico modernista da Zona Sul 

do Rio de Janeiro. 
 

Projetado e construído entre o fim da década de 1940, e início da década de 1950, 

durante o período áureo da arquitetura moderna brasileira, o complexo residencial Eduardo 

https://lusobrasileiro.files.wordpress.com/2008/10/aliende-cantinho-do-ceu.pdf
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Guinle se insere no meio dos jardins do Palacete dos Guinle no Bairro das Laranjeiras, Zona 

Sul da cidade do Rio de Janeiro (Figura 57). 

 

  
Figura 57 – Localização, ParqueGuinle. 

Fonte: Google Maps, 2016. 

 

A área possui quase 25000 m² e é uma região de aclive remanescente da Mata 

Atlântica que recebeu o paisagismo do Francês Gérard Cochet, e posteriormente intervenções 

pontuais do paisagista Burle Marx (FRACALOSSI, 2011) (Figura 58).  

 

O palacete das Laranjeiras, como também conhecido, é datado da década de 1920 e 

trouxe para seus jardins o ambicioso projeto residencial de Lucio Costa com o projeto de seis 

blocos de habitação para a classe média alta (Figura 59). Porém apenas três deles foram 

construídos na época, e os outros três foram inseridos posteriormente sob o comando do 

escritório MMM Roberto, dos Irmãos Roberto, não seguindo o plano de Lucio Costa 

(FRACALOSSI, 2011). 

 

http://www.archdaily.com.br/br/author/igorfracalossi
http://www.archdaily.com.br/br/author/igorfracalossi
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Figura 58 – Paisagismo, ParqueGuinle. 

Fonte: <comoviaja.com.br>. Acesso em 21.out.2016. 

  
Figura 59 – Vista aérea, Parque Guinle. 

Fonte: <arqguia.com>. Acesso em 21.out.2016. 

 

Os três blocos, Nova Cintra, Bristol e Caledônia. Utilizavam os elementos modernistas 

do uso de pilotis, que permitiu a apropriação do terreno de topografia acentuada, além dos 

elementos da fachada como: brises, e cobogós, que contribuem diretamente para o conforto 

ambiental do complexo (Figura 60), visto que suas fachadas estão orientadas para o lado 

oeste que tende a ter maior insolação, mas que garante a melhor vista para seus moradores, 

voltando suas aberturas para o belo parque, e por isso posicionado dessa maneira, pois ainda 

que voltado para o oeste o parque além de garantir uma boa paisagem, oferece uma boa 

qualidade ambiental que propicia um microclima saudável para a região (FRACALOSSI, 

2011). 

http://www.archdaily.com.br/br/author/igorfracalossi
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Figura 60 – Brises e Cobogós, Parque Guinle. 

Fonte: <arqguia.com>. Acesso em 21.out.2016. 

 

A área do parque hoje conta com lagos artificiais possibilitados através dos desníveis 

da área, e mobiliário urbano para a população, que se apropria do espaço com afinco, 

considerando o fato de que como o palacete, onde hoje mora o governador do Estado do Rio 

de Janeiro, está inserido também na área, há uma manutenção frequente que garante a 

qualidade do local, além da intensa segurança. 

Assim, é importante frisar como este projeto soube integrar a vegetação já ali existente, 

com a o uso residencial, criando um espaço aconchegante e convidativo para a população, e 

fazendo com que o local se tornasse também um ponto turístico da cidade carioca.  

Outro ponto bastante interessante é o nível de apropriação do parque pela população 

residente que o entende como uma extensão da sua própria residência. Como é evidenciado 

no tratamento dos cariocas ao falar daqueles moram no “Parque Guinle”, não usando qualquer 

terminologia que designe algo residencial, deixando a impressão que estas moram em meio 

ao parque de fato, mas que é esse o sentimento que nelas é suscitado. 

E é se aproximando disso que a proposta da seção seguinte deverá se ajustar ao unir 

diretrizes de ocupação do espaço que possa valorizar o entorno de bela paisagem natural ao 

papel social do parque como uma área de espaço de vida coletiva, onde a população se sinta 

convidada a fazer parte desse espaço, e ainda conter a o avanço da especulação imobiliária 

sobre a área. 
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4. A Proposta. 

Este capítulo trata do desenvolvimento do projeto do “Parque do Poxim”, a partir das 

informações abordadas nas seções anteriores, que possibilitou embasamento para a 

delimitação da proposta. Dessa forma, são explanados os desdobramento obtidos durante o 

projeto desde sua concepção e partido, passando pelo seu zoneamento até sua implantação 

final. 

É importante entender aqui, que estando a área de intervenção inserida parcialmente 

dentro de uma AIA, considerou-se esta porção, que de acordo com o PDDU só pode ser 

ocupada em 5%, como um empreendimento do poder público permitido através de um decreto 

de lei, após estudos que comprovem sua viabilidade. Enquanto a porção fora da AIA, foi 

correspondida pelos critérios de ocupação do solo para a mesma, estando ela dentro da ZAB 

2, onde os recuos mínimos frontais e de fundo foram respeitados, tal como os afastamentos 

laterais, insentos em alguns casos. 

 

4.1. Zoneamento e Implantação. 

Diante dos estudos e pesquisas, nas seções anteriores, que exploraram os diversos 

aspectos acerca da proposta do Parque do Poxim, com a análise do Bairro Farolândia, fatores 

ambientais, casos correlatos, e tantas outras informações importantes, foi possível partir para 

a etapa prática do projeto. 

Primeiramente toda a área foi dividida de acordo com o tratamento a ser dado pelo 

projeto analisando as características do terreno, as possibilidades de ocupação, além das 

consequências que serão trazidas para o meio ambiente local (Prancha 1).  Dessa forma 

quatro tipos de usos foram pontuados (Mapa de Áreas de Uso – Prancha 1), são eles:   

 Uso comum: destinado à área sul do terreno, de característica já bastante 

antropizada, com solo batido e algumas espécies vegetais rasteiras não 

nativas, de relevância dispensável para o projeto. Essa área, não se 

localizando dentro da delimitação da AIA, não tem restrições especiais para a 

ocupação, desde que sejam respeitadas as diretrizes do PDDU (Figura 61). 

 Uso extensivo: designado à área também caracterizada por já estar 

antropizada e conter algumas espécies rasteiras não nativas. Essa área se 

localiza dentro da AIA, e por isso foi destinada a receber uma ocupação de 

interesse de toda a população, com espaços públicos para o lazer coletivo e 

equipamentos urbanos (Figura 62). 
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 Uso semiextensivo: reservado à leste do terreno, que tem suscetibilidade a 

alagamento apresentando charcos durante alguns períodos do ano e após 

chuvas na área, além de algumas espécies do ecossistema do manguezal 

(Figura 63). Dessa forma então seu será acesso controlado e seu uso foi 

destinado a recuperação ambiental, através das instituições de educação 

advindas com o projeto inserido (melhor entendida mais a frente), criando um 

estímulo à conscientização, educação e preservação ambiental (Figura 64). 

 Uso restrito: área de mata fechada, que abriga todo o resto da AIA da região e 

que deve permanecer intocada e protegida, mesmo não estando dentro do 

perímetro da área de intervenção, mas desempenhando um importante papel 

para com o projeto e equilíbrio ambiental local (Figura 65). 

 

 
Figura 61– Área de uso comum.  

Fonte: Antônio Neto, 2017. 

Figura 62 – Área de uso extensivo. 
Fonte: Antônio Neto, 2017.

    
Figura 63 – Mangue de botão vermelho.  
            Fonte: Antônio Neto, 2017.  

  Figura 64 – Área de uso semiextensivo  
              Fonte: Antônio Neto, 2017. 

  
Figura 65 – Área de uso restrito.  

Fonte: Antônio Neto, 2017. 
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A partir dessas premissas, foi definido o programa de necessidades base para a 

distribuição das tipologias de uso do solo e dos equipamentos urbanos necessários para dar 

suporte ao projeto. É importante ressaltar que durante os estudos preliminares foi detectado 

que o bairro tem uma alta gama de equipamentos urbanos diversos, que dão apoio aos mais 

variados serviços para a população do bairro e imediações. Partindo dessas observações 

foram definidas diretrizes para o projeto que resultou no programa de necessidades descritivo 

abaixo, onde foram delimitados espaços para (Mapa de Zoneamento - Prancha 1):  

 Habitação – Com uma vasta área loteada dentro da Área de Uso Comum 

comentada anteriormente, destinada a abrigar as tipologias residenciais 

horizontais e verticais, além de oferecer uma opção residencial para pessoas 

com deficiência física, e também abriga o sistema viário responsável pelos 

acessos de todas as partes do projeto. 

 Feira – Um espaço de extrema importância para o fortalecimento do sentimento 

de comunidade, demonstrado pela feira que já acontece no bairro e que é tão 

valorizada pelos moradores das redondezas, sendo esse um espaço que não 

só abriga a feira livre e sustenta o comércio de artigos de consumo cotidiano 

para a população, como mais um local de encontro e interação social da 

população.   

 Parque – O elemento de destaque de todo o projeto, ocupando quase 80% da 

Área de Uso Extensivo, que além de ser um espaço de lazer e bem estar de 

vida coletiva, tem o papel de preservar o espaço da ação do mercado 

imobiliário, que avançam sobre essas áreas non aedificandi e tendem a 

transforma-las em áreas de ocupação residencial voltadas paras as classes 

média alta e alta.  

 Área Educacional – Localizada dentro da área de uso extensivo, é composta 

por uma escola e uma creche, partindo de uma proposta de integração com as 

áreas do parque, com foco na Área de Uso Semiextensivo, incitando o 

tratamento do mangue e promovendo o replantio de espécies do ecossistema, 

para que ali seja praticado um exercício de conscientização da população, 

sobre a importância do meio ambiente e então seja entendido o valor da área.  

 Praça – justaposta no centro do loteamento como mais uma área de bem estar 

coletivo, tem mais que um simples objetivo de oferecer lazer tratando-se de 

uma área de ligação entre a as partes do loteamento, e o entrono, com o 

Parque do Poxim, tratando-se então de um equipamento de convergência da 

população e condução desta para o entretenimento do parque. É importante 

observar também que ela apresenta um agenciamento e linguagem de mesmo 
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conceito e partido de todo o parque para evidencia-la como uma extensão 

deste.   

Em torno dessas determinações, observa-se que o espaço da feira é estrategicamente 

posicionado numa esquina por ser um local de boa visibilidade para quem passa pela Av. 

José Josino de Almeida, como mais uma forma de convidar as pessoas para o espaço. Além 

disso é preciso entender que esse local será nada mais do que uma quadra semicoberta, mas 

sendo este um espaço bastante aberto, por assim ser os critérios de gostos da população que 

preferem se organizar a sua maneira com barracas umas do lado das outras (Figura 66), como 

demonstrou as visitas à feira já existente do bairro, e conversa com alguns feirantes (Figura 

67). A quadra também não tem um tamanho muito grande, e caso a feira cresça ela tenderá 

a se apropriar da rua. 

 

  
Figura 66 – Organização das bancas da feira no Conjunto Augusto Franco, do Bairro Farolândia.  

Fonte: Antônio Neto, 2017. 

  
Figura 67 – Mayara Oliveira, feirante há mais de dez anos.  

Fonte: Antônio Neto, 2017. 

 

 É interessante destacar ainda, que o bairro tem uma grande quantidade de instituições 

de ensino, mas o novo contingente a se inserir ali traz a necessidade de uma nova escola. 

Em contrapartida a Farolândia, conta apenas com uma creche, que de acordo com visitas in 

loco, está com uma lotação limite, e há uma alta procura de novas vagas na instituição, 

tornando evidente a necessidade de um novo equipamento deste tipo no bairro, levando em 

conta também as necessidades da população que chegará com a implantação do projeto, 

uma vez que trata-se de um projeto voltado para as camadas populares. 
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Prancha 1: Parque do Poxim - Implantação e Zoneamento. 
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4.2. O Sistema Viário 

A partir da observação de como se estabelece o trânsito no entorno próximo, a malha 

viária foi pensada estimando o fácil acesso à todas as partes do projeto, prevendo a chegada, 

saída e distribuição dos veículos em toda a área, além de articula-la com a malha viária 

existente (Prancha 2). Dessa forma o acesso ao Loteamento e ao Parque do Poxim é feito ao 

sul, através do prolongamento da Avenida José Josino de Almeida, onde há uma bifurcação 

para dois caminhos escolhidos de acordo com o destino do motorista: a Avenida Principal I, e 

a Avenida Principal II (Figura 68). Um caminho segue para a rótula que dá acesso à Avenida 

Principal III e que chega ao Parque do Poxim (Figura 69), seguida da pista de desaceleração 

que conduz os veículos de volta para a Avenida José Josino de Almeida (Figura 70), enquanto 

o outro caminho conduz a distribuição direta dos veículos para as quadras residenciais e à 

feira, também dando acesso à Avenida Principal III mais à frente e à saída do loteamento 

(Figura 71).  

 

 
Figura 68 – Bifurcação de acesso às Avenidas 

Principais I e II.  
Elaboração: Antônio Neto, 2017. 

Figura 69 – Rótula de acesso à Avenida 
Principal III.  

Elaboração: Antônio Neto, 2017. 

 
Figura 70 – Cruzamento da Via Principal projetada, com a Av. José Josino de Andrade (existente).  

Elaboração: Antônio Neto, 2017. 
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Figura 71 – Acesso às quadras residenciais.  

Elaboração: Antônio Neto, 2017. 

 

É válido destacar que, ao fim da via de extensão da Avenida Principal II há um retorno 

que também dá acesso à parte das tipologias residenciais (Figura 72). Além disso, a Avenida 

Principal III também conta com um retorno para os veículos que vem da rótula, não 

restringindo o acesso às residências apenas pela Avenida Principal I (Figura 73).  

 

  
Figura 72 – Retorno da Via pricipal III.  

Elaboração: Antônio Neto, 2017. 
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Figura 73 – Retorno da Avenida Principal I.  

Elaboração: Antônio Neto, 2017. 

 

É muito importante entender que o sistema viário permite a circulação de veículos, 

mas ele foi planejado de modo a valorizar as relações do pedestre no espaço (Prancha 2). 

Assim foram criadas vias compartilhadas, que separam as microquadas na grande quadra. 

Esse tipo de via tem largura um pouco menor que uma via local, e fica no mesmo nível da 

calçada, porém recebe tratamento de materiais que forçam os veículos a transitarem com em 

baixa velocidade, e permite maior apropriação da população do espaço, sendo o veículo 

conduzido apenas por sinalização horizontal com desenhos na via, e fradinhos que não 

permitem a invasão do veículo a áreas estritamente pedonais. Mesmo diante dessas 

estratégias é garantida a circulação dos carros de lixo, dos bombeiros e da ambulância (Figura 

74). É muito importante evidenciar como isso permite a população ocupar esse espaço e 

transforma-lo em parte da identidade local, pois a rua passa a ser uma extensão da casa. 

 

  
Figura 74 – Perspectiva da via compartilhada e fradinhos de separação.  

Elaboração: Antônio Neto, 2017. 
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Ainda aplicando formas de empoderar o pedestre é que se interviu na Avenida José 

Josino de Almeida com a implantação de duas lombofaixas para facilitar o acesso da 

população à nova gleba e também conectar a malha cicloviária já existente à nova (Figura 75 

e Figura 76). Contudo, para que esse acesso fosse garantido com afinco, foi criada uma 

terceira lombofaixa central, maior que o convencional, sendo esta uma extensão da praça 

projetada no loteamento, que permite o livre acesso de pedestres desde a  Av. José Josino 

de Almeida, se estendendo até o Parque do Poxim, cruzando a zona residencial, de forma a 

conduzir a população para o parque e garantindo esse passeio de maneira confortável, segura 

e fluida, desta forma o veículo é obrigado a respeitar os pedestres, pois além de ter que 

diminuir a velocidade devido a praça mudar o nível da via, ela ainda possui um tratamento de 

material diferenciado para o tráfego ser mais lento (Figura 77). 

 

  
Figura 75 – Lombofaixa 1.  

Elaboração: Antônio Neto, 2017.  

Figura 76 – Lombofaixa 3.  
Elaboração: Antônio Neto, 2017. 

  
Figura 77 – Lombofaixa 2 - Lombopraça.  

Elaboração: Antônio Neto, 2017. 
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Prancha 2: Parque do Poxim –Sistema Viário. 
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4.3. A Habitação 

Partindo dos pressupostos estabelecidos pelo zoneamento, a implantação começou a 

ser pensada. Deste modo as quadras foram projetadas de maneira a explorar as duas formas 

de tipologia residencial: a vertical e a horizontal. Assim, a grande quadra foi subdividida em 

três microquadras onde a microquadra central abriga a tipologia habitacional vertical, com 

prédios de quatro pavimentos, e as microquadras das extremidades foram destinadas às 

unidades residenciais horizontais, com casas de dois pavimentos (Figura 78 e Prancha 1). 

 

  
Figura 78 – Tipologia de quadra, perspectiva superior.  

Elaboração: Antônio Neto, 2017. 

 

É notável observar que a disposição das microquadras na grande quadra advém de 

dois pontos. O primeiro refere-se ao fato de que se a microquadra central fosse disposta no 

sentido leste-oeste prejudicaria o trânsito das vias compartilhadas que desembocariam nas 

vias locais, para só depois os carros chegarem nas vias principais, com uma distribuição 

gradual, enquanto na opção adotada a distribuição é mais imediata, fazendo também com que 

o transito das vias principais seja mais lento para essa distribuição acontecer, permitindo 

então, a melhor circulação dos pedestres e ciclistas pelo trânsito. O outro fato foi a questão 

da permeabilidade visual do parque, já que se a quadra estivesse então a leste-oeste isso 

poderia criar uma barreira visual muito grande desvalorizando as perspectivas criadas na 

direção do parque, enquanto a forma adotada, permite que o parque seja visto ao fundo das 

visadas, criando nas pessoas que ali circularem o interesse em descobrir a aquele espaço, 

sendo essa mais uma forma de trazer a população para o projeto (Figura 79, Figura 80 e 

Figura 81).  
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Figura 79 – Esquema quadra norte-sul.  

Elaboração: Antônio Neto, 2017.  
Figura 80 – Esquema quadra leste-oeste.  

Elaboração: Antônio Neto, 2017.

  
Figura 81 – Perspectiva da opção adotada.  

Elaboração: Antônio Neto, 2017. 

 

Assim, as tipologias verticais ficaram dispostas de forma que a fachada sul de um 

prédio está de frente para a fachada norte do outro, pois essas fachadas concentram a área 

de serviço e banheiro das residências, resguardando a privacidade das áreas intimas e social 

dos apartamentos, sendo estas voltadas para leste e oeste, e que dessa forma recebem 

insolação em alguns horários do dia (Figura 82 e Prancha 3). Pensando então em mitigar esse 

fato, foram colocados venezianas deslizantes nas fachadas, possibilitando que o morador 
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facilmente barre o sol ao seu controle (Figura 83) além de compor um visual atraente para os 

edifícios. Também é válido destacar que entre as tipologias verticais foi pensado um espaço 

que pode ser destinado ao reservatório de água inferior dos prédios, estando estes não 

dimensionado na implantação. 

 

  
Figura 82 – Vista da implantação das tipologias residenciais verticais.  

Elaboração: Antônio Neto, 2017. 

  
Figura 83 – Veneziana deslizante.  

Elaboração: Antônio Neto, 2017. 

 

Ainda sobre a tipologia residencial vertical, pensou-se também em métodos para 

diversificação de usos, e foi com isso que os térreos dos prédios foram dimensionados 

diferente dos outros pavimentos, pois estes abrigam duas pequenas salas para o uso de 

comércio e serviços básicos de acordo com a necessidade criada pela população. Além disso 
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este pavimento também conta com dois apartamentos com acessibilidade para deficientes 

físicos, dimensionados de acordo com a NBR 9050, prevendo toda a circulação de um 

cadeirante pelo apartamento, abrigando-o com comodidade e fazendo-o dispor de uma 

habitação pensada nele (Prancha 3). 

A tipologia residencial horizontal foi projetada com casas geminadas, onde a parte 

social da casa fica no térreo e a parte íntima concentra-se no primeiro pavimento. As casas, 

que tem a composição da fachada seguindo o mesmo padrão criado na tipologia residencial 

vertical com a utilização de veneziana deslizantes, também são pensadas visando a 

transformação de usos que pode acontecer ao longo do tempo, deixando dois espaços 

sujeitos a expansão na residência: um no pavimento térreo e outro no pavimento superior, 

onde o proprietário pode colocar um pequeno comércio, construir um novo quarto ou 

escritório, ou simplesmente deixar sua casa maior, tudo de modo que o morador faça da sua 

casa um lar que imprima sua identidade. É válido dizer que a os lotes respeitam os recuos e 

afastamentos determinado pelo PDDU, além disso o limite frontal do lote conta com um muro 

baixo, de 1,20 m, para que haja uma permeabilidade visual entre o interior e o exterior da 

unidade habitacional, permitindo a criação de uma relação mais forte entre a rua e a casa 

(Figura 84 e Prancha 4),  

 

  
Figura 84 – Vista tiplogia residencial horizonta – Casas geminadas.  

Elaboração: Antônio Neto, 2017. 
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Prancha 3: Parque do Poxim – Tipologia Residencial Vertical. 
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Prancha 4: Parque do Poxim – Tipologia Residencial Horizontal. 
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4.4. O parque 

Primeiramente, para a concepção do parque, foi definido o agenciamento que 

determinou os caminhos, e áreas para a distribuição posterior dos equipamentos (Prancha 5). 

Dessa forma, entendendo-se o contexto da área e da forte relação desta com o 

manguezal ali próximo, e a fim de reafirma-la, o partido para o agenciamento do parque se 

baseou no conceito das raízes do mangue, classificadas como raízes-suporte, pois precisam 

se ramificar acima do seu solo instável para se apoiar e conseguir sobreviver, além de ser 

abrigo para a vida diversas espécies da fauna do bioma (

Figura 85). De maneira análoga, tratando também o parque como um recinto de vida, 

os caminhos são projetados para que haja uma dispersão para outras tantas direções, 

conduzindo as pessoas às mais diversas partes do parque o que sustenta a vitalidade do seu 

todo (Figura 86). 

 

  
Figura 85 – Raízes do manguezal. 

Fonte: <www.ilanfotografia.com.br>. Acesso em: Abr. 
de 2017 

Figura 86 – Caminhos do Parque do Poxim.  
Elaboração: Antônio Neto, 2017. 

 

Ainda pensando no agenciamento, e em maneiras de otimiza-lo, os caminhos são 

unidos antes do seu nó de encontro, por uma paginação de piso diferenciada, para se evitar 

que as pessoas passem por cima do canteiro, a fim de chegar mais rápido ao seu destino final 

(Figura 87 e Prancha 5). 
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Figura 87 – Paginação de piso entre os caminhos.  

Elaboração: Antônio Neto, 2017. 

 

Feito o agenciamento, definiu-se no programa de necessidades do parque pensando 

em três maneiras de lazer com diferentes formas de apropriação do espaço, que contribuíram 

para o zoneamento da área, são eles: o contemplativo, o esportivo, e o de permanência, além 

da se pensar também nas áreas técnicas do parque ( 

Quadro 7). Feito isso, pontuou-se o que essas áreas ofereceriam a população e listou-

se os equipamentos de lazer que para implantar-se (Prancha 5). 

 

Quadro 7 

Programas de necessidades – Parque do Poxim. 

ZONA QUANT. ÁREA 

PERMANÊNCIA 

- Canteiros sombreados 

2 Pergolados 

1 Anfiteatro 

4 Quiosques / W.C. 

ESPORTIVO 

1 Pista de patins 

2 Pista de skate 

1 Campo pra futebol 

1 Quadra de futsal 

1 Quadra de vôlei 

1 Quadra de vôlei de areia 

1 Quadra de tênis 

1 Quadra de basquete 

1 Playground 

4 Quiosques / W.C. 

CONTEMPLATIVO 
1 Mirante 

1 Pier 

TÉCNICA 
1 Estacionamento 

1 Administração/ W.C. 
Elabroação: Antônio Neto, 2017. 
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Partindo então das determinações do programa de necessidades, o zoneamento se 

definiu com a locação do setor esportivo na parte leste do terreno, devido ao estimulo à vida 

urbana que o esporte traz, não fazendo dessa área um recinto de violência urbana 

principalmente por ter uma posição estratégica com a mata densa da AIA logo ao lado ( 

 Figura 88 e Figura 92).  O lazer contemplativo foi destinado a área norte, já nas 

imediações do Rio Poxim, não só a fim de se criar espaços para a contemplação, mas também 

como um lugar de valorização, educação e conscientização ambiental (Figura 89 e Figura 92).  

 

 
 Figura 88 – Quadra de vôlei de areia – Lazer Esportivo.  

Elaboração: Antônio Neto, 2017. 

 

 
Figura 89 – Pier sobre o Rio Poxim – Lazer Contemplativo.  

Elaboração: Antônio Neto, 2017. 
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O lazer de permanência ficou ao oeste do terreno, no limite da avenida José Josino de 

Almeida, já que a área não possui construções, abrigando apenas árvores para favorecer a 

estada das pessoas, o que possibilita uma boa visibilidade de todo o parque, daqueles que 

passam pela avenida, convidando-os a se apropriar do local ( 

Figura 90 e Figura 92).  

Por fim, foram distribuídas as áreas técnicas inserindo o estacionamento a sudoeste, 

possibilitando fácil acesso de entrada e saída de veículos entre a avenida principal do 

Loteamento e Parque do Poxim e a Avenida José Josino de Almeida, e a administração do 

parque e banheiros ficaram em meio ao lazer esportivo (Figura 91), nas proximidades da 

densa vegetação da AIA, reforçando a ideia de fazer essa parte do terreno uma área de 

intenso tráfego de pessoas (Figura 92).  

 

 
Figura 90 – Pergolado sombreado – Lazer de Permanência. 

Elaboração: Antônio Neto, 2017. 
 

     
Figura 91 – Administração – Setor Técnico. 

Elaboração: Antônio Neto, 2017. 



 

80 
 

  
Figura 92 – Planta de setorização do Parque. 

Elaboração: Antônio Neto, 2017. 
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4.5. O Paisagismo 

Por fim, a última etapa do projeto, o paisagismo de toda a intervenção que coroa a 

proposta, e reafirma novamente a integração da área, antes degrada, com seu entorno de 

teor ambiental tão evidente. Assim, foram usadas diversas espécies em todo o projeto, 

observando as propostas que se queria criar nos espaços (Prancha 5). 

Nas praças, e em toda a área do parque, principalmente na Zona de Permanência, 

que conta com pergolados e amplos canteiros, foram dispostos grandes grupos de árvores 

para a criação de largas áreas de sombra que proporciona conforto urbano para a apropriação 

do espaço pelas pessoas para as mais diversas atividades (Figura 93). Além disso também, 

em todo o parque se distribuiu espécies arbóreas se criando outros tantos ambientes 

sombreados (Quadro 8). É válido destacar também a presença de espécies arbustivas e 

palmeiras no corredor central do parque que faz do espaço dos pergolados uma centralidade 

(Figura 94 e Prancha 5)). 

 

  
Figura 93 – Canteiro sombreado. 

Elaboração: Antônio Neto, 2017. 
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Figura 94 – Corredor central do parque. 

Elaboração: Antônio Neto, 2017. 

 

Quadro 8 

Quadro de espécies vegetais – Parque e Praças. 

PARQUE E PRAÇAS 

Nº NOME POPULAR Nome Científico 
TIPO DE 

EXTRATO 
VEGETAL 

1 Sombreiro Clitoria Fairchildiana Arbóreo 

2 Palmeira imperial Roystonea Oleracea Palmeira 

3 Pau-ferro Caesalpinia Leiostachya Arbóreo 

4 Flamboyant Delonix Regia Arbóreo 

5 Castanhola Terminalia Catappa Arbóreo 

6 Mangueira Mangifera Indica Arbóreo 

7 Helicônia Heliconia Rostrata Arbustivo 

8 Ipê-amarelo Tabebuia Chrysotricha Arbóreo 

9 Tulipeira Spathodea Campanulata Arbóreo 

10 Costela-de-Adão Monstera Deliciosa Arbustivo 

11 Alamanda Allamanda Cathartica Trepadeira 

12 Algodoeiro-da-praia Hibiscus Tiliaceus Arbóreo 

Elabroação: Antônio Neto, 2017. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Monstera_deliciosa
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Fonte: ciprest.blogspot.com.br             Fonte: static.wixstatic.com            Fonte: www.arvores.brasil.nom.br 

 
 

     
       Fonte: pt.aliexpress.com                       Fonte: toptropicals.com                          Fonte: pt.wikipedia.org 

      
Fonte:<plantzee.blogspot.com.br>. 

Acesso em: Abr. 2017 
Fonte:< www.flickr.com>. Acesso 

em: Abr. 2017. 

Fonte: <calendariofloral.wordpress.com>. 
Acesso em: Abr. 2017 

 
 

   
Fonte: <gardenhouse.com.br>. 

Acesso em: Abr. 2017. 
Fonte: www3.uma.pt/biopolis>. 

Acesso em: Abr. 2017. 
Fonte: <tipsplants.com>. 

Acesso em: Abr. 2017 
 
 

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 

10 11 12 
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Nas quadras residenciais e nos canteiros das avenidas, foram utilizadas espécies 

específicas que tenham raízes não agridam o calçamento, e evite custos de manutenções 

posteriores (Quadro 9).  Além disso elas possuem folhagem colorida para criam um ambiente 

urbano expressivo e alegre para engrandecer mais ainda o projeto e torná-lo atrativo à 

população (Figura 95, Figura 96 e Figura 97). 

 

 
Figura 95 – Representação 

do Resedá na calçada. 
Elaboração: Antônio Neto, 2017.  

Figura 96 – Representação 
da Chuva-de-ouro na calçada. 
Elaboração: Antônio Neto, 2017.  

Figura 97 – Representação do 
Flamboyant Mirim na calçada. 
Elaboração: Antônio Neto, 2017. 

 

E no tocante ao tratamento paisagístico dos canteiros das avenidas, utilizou-se as 

mesmas questões das quadras residenciais, exceto no canteiro que separa o projeto e a 

avenida José Josino de Almeida recebeu mudas de pau-ferro, por esta espécie ter a copa um 

pouco mais alta, não bloqueando a visão da bela paisagem do parque e de todo o projeto, 

daqueles que ali transitarem (Figura 98). 

 

  
Figura 98 – Reprezentação do Pau-ferro, no canteiro perimetral do projeto. 

Elaboração: Antônio Neto, 2017. 
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Quadro 9 

Quadro de espécies vegetais – Calçadas e Canteiros. 

QUADRAS RESIDENCIAIS E CANTEIROS DE VIAS 

Nº NOME POPULAR NOME CIENTÍFICO 
TIPO DE 

EXTRATO 
VEGETAL 

1 Resedá Lagerstroemia Indica Arbustivo 

2 Pata-de-vaca Bauhinia Variegata Arbóreo 

3 Flamboyant Mirim Caesalpinia Pulcherrima Arbustivo 

4 Chuva-de-ouro Cassia Fistula Arbóreo 

Elabroação: Antônio Neto, 2017. 

 

            
Fonte: <www.olimpia24horas.com.br>. Acesso em: 

Abr. 2017.  
Fonte: <plants.tlcgarden.com>. Acesso em:  

Abr. 2017. 

 

       
Fonte: < neosementes.mercadoshops.com.br>. 

Acesso em: Abr. 2017 
 

Fonte: < lilliverdi.blogspot.com.br>. Acesso em: Abr. 
2017 

 

 

1 2 

3

 

 2 

 2 

4 

http://www.olimpia24horas.com.br/
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Prancha 5: Parque do Poxim – Áreas Verdes. 
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Considerações Finais. 

 

Diante dos objetivos de ensaiar uma proposta de ocupação para a área da “Toca da 

Raposa”, o projeto do Parque do Poxim integrou uma gama de aspectos que sustentaram 

formas de desenvolver espaços de valorização da vida coletiva a favor da proteção de uma 

área de fragilidade ambiental ameaçada pelo avanço do mercado imobiliário. 

Ao examinar o contexto da evolução da ocupação da cidade de Aracaju, desde sua 

fundação, compreendeu-se a formação do Bairro Farolândia e os agentes modeladores que 

ali atuaram ao longo do tempo, identificando como os investimentos públicos e privados 

influenciaram na sequência de transformações no bairro, ao passo que hoje o ele é um dos 

focos do setor imobiliário da capital. 

A compreensão do contexto das relações estabelecidas no bairro, se deu através da 

vivencia no espaço, do mapeamento do equipamentos urbanos e tipologias edilícias, que 

analisou a distribuição dos diferentes perfis econômicos na Farolândia e fez-se entender as 

necessidades que suscitam nas diferentes áreas do bairro. 

Foi importante também compreender a área a se trabalhar para o desenvolvimento do 

projeto, e como ela possui uma intensa fragilidade ambiental devido a sua vizinhança com o 

Parque Ecológico do Poxim, que também teve papel muito importante na delimitação da 

proposta.  

Adicionalmente, o trabalho explorou exemplares de experiências que se assemelham 

com o estudo, onde se analisou projetos que integram fatores habitacionais e ambientais, nos 

quais observou-se algumas possibilidades e estratégias urbanas que contribuíram para a 

construção da proposta final do trabalho. 

Por fim, foi apresentado todo o projeto do Parque do Poxim e suas partes, desde 

exercícios para sua concepção e partido, entendendo como foi pensado o programa e o 

zoneamento com a distribuição dos equipamentos e das demais áreas do projeto, até a 

sistematização viária e definição da implantação final. Além disso foram planejadas opções 

de tipologias habitacionais de modo a alcançar as diferentes necessidades dos perfis da 

população. E Ainda nesta etapa foram explanados os aspectos que compõem o parque, 

indicando também como se constituirá o paisagismo dali e de todas as áreas do projeto.  

Dessa forma o estudo alcança a meta de elaborar uma proposta de projeto para uma 

área, contendo o processo de especulação imobiliária iminente, e criando um espaço de 

identidade para a comunidade, através de métodos que perpassam a apropriação do indivíduo 

da sua unidade residencial individual para com todo o contexto em ele está inserido. Isso foi 
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possível através de uma ocupação cautelosa que delimita espaços para a valorização do 

pedestre e o conduz à grandiosidade das diferentes áreas do Parque do Poxim, permitindo 

que as pessoas entender a importância da área e dessa forma então zelar por ela 

Dentro então das reflexões aqui apresentadas é que espera-se a compreensão da 

população e do poder público de como um bom planejamento pode beneficiar a população e 

o meio ambiente de maneira simbiótica, onde as pessoas possam entender a cidade como 

parte de si mesmas. 
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