
吀愀洀礀爀攀猀 䜀爀愀稀椀攀氀氀攀 䄀氀洀攀椀搀愀 匀椀氀瘀愀

䐀攀瀀愀爀琀愀洀攀渀琀漀 搀攀 䄀爀焀甀椀琀攀琀甀爀愀 攀 唀爀戀愀渀椀猀洀漀
䌀愀洀瀀甀猀 搀攀 䰀愀爀愀渀樀攀椀爀愀猀

唀渀椀瘀攀爀猀椀搀愀搀攀 䘀攀搀攀爀愀氀 搀攀 匀攀爀最椀瀀攀



   

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E URBANISMO 

CAMPUS DE LARANJEIRAS 

 

 

 

 

TAMYRES GRAZIELLE ALMEIDA SILVA 

 

 

 

REQUALIFICAÇÃO ESPACIAL DO PARQUE AUGUSTO FRANCO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LARANJEIRAS – SE 

ABRIL DE 2017  



   

 

 

TAMYRES GRAZIELLE ALMEIDA SILVA 

 

 

 

 

 

 

 

REQUALIFICAÇÃO ESPACIAL DO PARQUE AUGUSTO FRANCO 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 
apresentado ao Departamento de Arquitetura 
e Urbanismo da Universidade Federal de 
Sergipe em Laranjeiras, SE, como requisito 
para conclusão da disciplina de Trabalho de 
Conclusão de Curso. 

 

Orientadora: Prof. Dr. Carla Fernanda 

Barbosa Teixeira. 

 

 

 

 

 

LARANJEIRAS – SE 

ABRIL DE 2017  



 

 

iii 

 

TAMYRES GRAZIELLE ALMEIDA SILVA 

 

 

 

REQUALIFICAÇÃO ESPACIAL DO PARQUE AUGUSTO FRANCO 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso defendido e aprovado em 

_25_/_04_/_2017_, pela seguinte banca examinadora: 

 

 

 

 

________________________________________________ 

Prof. Dr. Carla Fernanda Barbosa Teixeira 

 

 

 

________________________________________________ 

Prof. Msc. Lina Martins de Carvalho 

 

 

 

 

________________________________________________ 

Cleômenes Roberto Mendonça Teixeira Maia 

 

 

 

Laranjeiras, 25, de abril, de 2017. 

http://www.docente.ufs.br/linacarvalho


   

iv 

 

AGRADECIMENTOS 

Agradeço, primeiramente a Deus e a Nossa Senhora, por todas as bênçãos 

durante minha vida universitária. 

À minha família, especialmente meus pais e minha irmã, pelo apoio, amor e 

por ter me incentivado até o último segundo. 

Aos amigos que me animaram, incentivaram, apoiaram e se fizeram presente 

durante estes cinco anos, tanto nos bons momentos quanto nos de angústia. 

A minha orientadora, Carla Fernanda, por toda dedicação, apoio e por 

compartilhar comigo seus conhecimentos, que foram fundamentais para realização 

deste trabalho. 

  



   

v 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tragam as cores, e assim, pessoas. De 

preferência que elas fiquem e tragam mais 

cores, e assim, mais pessoas. (MORAIS, 

2017, post.526). 

  



   

vi 

 

RESUMO 

Os parques urbanos são espaços públicos com grandes dimensões que 

abrigam elementos naturais dentro de uma cidade, são destinados à recreação e 

lazer. São capazes de proporcionar bem-estar e melhoria da qualidade de vida da 

população, além de promover o contato desta com a natureza. Assim, a elaboração 

da proposta de Requalificação Espacial do Parque Augusto Franco, no bairro Jardins, 

Aracaju/SE tem a intenção de recuperar a qualidade do parque, através de 

intervenções que dê suporte às atividades nele praticadas e o torne apto a receber 

novos usos. Para isso foram realizadas diversas pesquisas como: análise da 

população, estudos para coletar dados climáticos, orientação solar, direção dos 

ventos e a opinião da população em relação a estrutura atual do parque. Os dados 

obtidos serviram de premissas para proposta de requalificação, principalmente para a 

escolha de uma vegetação adequada ao clima da cidade. Essas mudanças objetivam 

atrair públicos variados, intensificar a função do parque de integrador social e 

incentivar a expressividade artística local. 

Palavras-chaves: requalificação espacial, parques urbanos, paisagismo. 
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1 INTRODUÇÃO 

Países localizados na região entre os Trópicos de Capricórnio e de Câncer, 

em sua maioria, possuem um clima quente e úmido. Fato que os tornam propícios ao 

desenvolvimento de atividades ao ar livre, ou seja, suas populações tendem a utilizar 

com maior frequência os espaços públicos abertos das suas cidades, como parques 

urbanos e praças. 

A grande quantidade de vegetação de um parque urbano, localizado no 

interior de uma cidade, influencia positivamente no clima urbano, na purificação e 

refrigeração do ar, no abrigo à fauna, proporcionando novos habitats para espécies 

animais, na redução de ruídos, fertilidade e permeabilidade do solo (BOVO, AMORIM, 

2009). Além disso, a prática de atividades ao ar livre propicia o contato do homem 

com a natureza, o que traz benefícios para sua saúde mental e física, além de 

provocar a interação social, fundamental para a troca de conhecimentos e cultura 

entre indivíduos de uma sociedade. 

Os parques urbanos surgiram no final do século XVIII na Inglaterra. De acordo 

com Silva e Pasqualetto (2013), a urbanização e a industrialização são as principais 

responsáveis pela origem dos parques urbanos1. Tanto uma como a outra, além do 

êxodo rural, causaram impactos ambientais nas cidades, e assim surge a necessidade 

de criar espaços livres dentro destas que maximizem a qualidade de vida, saúde e 

bem estar da população.  

No Brasil, que não possuía uma rede urbana expressiva no passado, os 

parques eram extensões do cenário das elites e do império dos portugueses e apenas 

“copiavam” os modelos internacionais da Inglaterra e França (SCOCUGLIA, 2009, 

apud SILVA; PASQUALETTO, 2013). Inicialmente, a relação que os parques 

mantinham com as cidades era de embelezamento estético.  No entanto, no final do 

século XIX, novas funções foram dadas aos parques urbanos, como as esportivas, 

culturais e ambientais. Ainda neste período, esses parques deixaram de ser 

característicos das grandes metrópoles e se expandiram pelas médias e pequenas 

comunidades urbanas do país. 

Aracaju, cidade litorânea e capital do estado de Sergipe, se originou com a 

transformação de uma Colônia de pescadores em município. Possui clima propício à 

                                                 
1Parque urbano “é uma área verde, com função ecológica, estética e de lazer, entretanto com uma 

extensão maior que as praças e jardins públicos”. (LIMA, 1994, p.15). 

https://jonashenriquelima.wordpress.com/tag/areas-verdes/
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execução de atividades ao ar livre, abriga um grande número de praças, quilômetros 

de ciclovias, orla equipada (com lagos, pistas de caminhada, quadras de esporte, 

restaurantes, bares, oceanário, entre outros) e três parques públicos (Parque da 

Cidade, Parque Augusto Franco e Parque dos Cajueiros). Essas características, 

aliadas ao incentivo do governo à prática de atividades físicas, concederam a Aracaju, 

em 2009, o status de cidade com melhor qualidade de vida do país, status dado pelo 

Ministério da Saúde (GLOBO, 2009). 

No entanto, o cenário atual dos parques públicos de Aracaju é parcialmente 

ineficaz, já que dos três parques que a cidade abriga, apenas um, o dos Cajueiros, 

após ter sido recentemente reformado, atende às demandas do público que o 

frequenta e utiliza toda sua extensão de forma funcional. O Parque da Cidade abriga 

um teleférico e um mini zoológico, está situado na periferia da cidade, possui difícil 

acesso e sua intensa arborização aliada à sua degradação provoca sensação de 

insegurança aos seus visitantes. Já o Parque Augusto Franco, popularmente 

conhecido como Parque da Sementeira, encontra-se na zona sul da cidade e é 

delimitado por avenidas de intensa movimentação. Ao longo dos anos, abrigou 

diversos eventos socioculturais e suas principais funções são: esportiva, cultural e 

ambiental, embora, atualmente, não possua equipamentos e estruturas adequados 

para a prática destas atividades. 

Apesar de possuir uma localização privilegiada e fácil acesso de carro, 

bicicleta e transporte público, observa-se empiricamente que o Parque da Sementeira 

não tem um público diário diversificado e intenso, exceto nos finais de semana e 

feriados. Devido à arborização escassa e mal distribuída, possui espaços ociosos, 

principalmente no turno da manhã e tarde. O fim de programas governamentais 

(Domingo no Parque2 e Atividade Física no Parque3) e a falta de estrutura para abrigar 

estes eventos transformaram o parque em uma extensão das áreas de lazer dos 

condomínios luxuosos que o circundam, ou seja, a relação do parque com a cidade 

                                                 
2 Domingo no Parque foi um programa da Prefeitura de Aracaju e iniciativa da EMSURB (Empresa 

Municipal de Serviços Urbanos). Estreou em 2007 com o intuito de promover e estimular a população 
para melhorar a qualidade de vida, proporcionando lazer, cultura, interação social e ampliação da 
sensibilidade musical (PREFEITURA DE ARACAJU, 2016a). 

3 O projeto Atividade Física no Parque tem a finalidade de atrair frequentadores, através da 
disponibilização de professores para realizar aulas gratuitas ao ar livre, assim como o Domingo no 
Parque, teve início no ano de 2007 (PREFEITURA DE ARACAJU, 2016a). 
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retrocedeu às origens destes espaços urbanos no Brasil, perdendo assim sua função 

de integrador social. 

Espaços livres de edificações ou de urbanização são 
pressupostamente os mais acessíveis por todos os 
cidadãos; os mais apropriáveis perante as oportunidades 
de maior autonomia de indivíduos e grupos; os que se 
apresentam com mais chance de controle pela sociedade 
como um todo, já que abertos, expostos, acessíveis; enfim, 
aqueles os quais podem ser os mais democráticos 
possíveis, enquanto significado intrínseco da expressão 
espaço urbano (MAGNOLLI, 2006, p. 204). 

Um projeto de requalificação espacial que explore as potencialidades do 

espaço do parque Augusto Franco é de extrema importância para transformar este 

cenário atual. O parque tem uma grande extensão e alto potencial, porém, atualmente, 

possui áreas subutilizadas, equipamentos e mobiliários urbanos danificados e 

arborização escassa, ou seja, não acompanhou a dinâmica e o crescimento da cidade 

e população de Aracaju. É necessário fazer uma análise de pós ocupação que sirva 

de premissa para uma proposta de requalificação espacial que explore e atenda a 

necessidade da população, dê suporte às atividades nele praticadas e o torne apto a 

receber eventos de cunho artístico, cultural, social, ambiental e esportivo 

eventualmente. Estas mudanças o tornará mais atrativo e inclusivo em relação à 

população de Aracaju e também a seus visitantes, além de incentivar a expressão 

artística local. 

2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Criar uma proposta de requalificação espacial para o Parque Augusto Franco 

que possibilite o desenvolvimento das atividades praticadas no mesmo, como 

manifestações artísticas, eventos culturais, sociais, ambientais e a pratica de 

esportes. Com o intuito de atrair públicos variados e intensificar a função do parque 

de integrador social. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Estudar a importância dos Parques urbanos, como áreas verdes, em relação à 

sociedade e à cidade; 
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• Estudar a dinâmica do parque, por exemplo, suas atividades, eventos e público; 

• Realizar uma análise de pós ocupação, para entender as modificações do entorno 

do parque, assim como a evolução da população que o frequenta; 

• Requalificar o parque espacialmente para melhor atender às atividades a que ele 

se propõe; 

• Propor vegetações adequadas ao clima da cidade; 

• Elaborar mobiliários urbanos personalizados, como, bancos e lixeiras; 

• Criar uma identidade visual para o parque; 

 

3 METODOLOGIA 

O presente trabalho seguiu o método qualitativo para o seu desenvolvimento, 

ou seja, empregou-se uma metodologia de pesquisa exploratória que contou com um 

aprofundamento a respeito do assunto, baseando-se em teóricos da área e em 

estudos de caso. Primeiro, foi realizada uma revisão bibliográfica, na qual se 

estudaram assuntos relacionados ao tema e à problemática abordados neste trabalho 

como: a relação mantida entre a sociedade e o meio ambiente; áreas verdes e seus 

conceitos, funções e a relação destas com a cidade; a origem dos parques urbanos. 

Posteriormente, foram realizadas pesquisas sobre a história da cidade de Aracaju e 

seus parques, sendo o Parque da Sementeira o objeto de estudo.  

O desenvolvimento do trabalho contou com coletas de dados através de 

visitas in loco e aplicação de entrevistas direcionadas, com o objetivo de analisar as 

atividades e eventos ocorrentes no parque e o público que o frequenta. Essas 

informações foram expostas neste trabalho através de imagens e gráficos, resultantes 

da aplicação das entrevistas e de levantamento fotográfico. 

Após identificar as áreas do parque com estrutura precária para a prática de 

atividades de cunho artístico, cultural, social, ambiental e físico foi proposto uma 

requalificação espacial do Parque Augusto Franco. Para desenvolver o projeto de 

requalificação, os resultados da tabulação dos questionários foram considerados. Os 

instrumentos utilizados foram de trabalho de campo (trena, prancheta, papel ofício, 

caneta, câmera fotográfica) e de escritório, além disso, para o desenvolvimento deste 

trabalho foram empregados os softwares a seguir: AutoCAD, SketchUP, Lumion, 
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Photoshop, Microsoft Excel e CorelDRAW. O AutoCAD e sua interface 2D para a 

elaboração de plantas baixas, cortes, vistas, entre outros desenhos técnicos, o 

SketchUP e sua interface 3D para modelagem da maquete eletrônica, o Lumion como 

renderizador, o Photoshop para tratamento de imagens, o Excel para tabulação dos 

dados coletados e criação de gráficos e o CorelDRAW para formatação e organização 

da parte escrita e gráfica deste trabalho. 

 

4 QUADRO TEÓRICO 

4.1 RELAÇÃO SOCIEDADE X MEIO AMBIENTE 

O homem e todos os outros seres vivos são dependentes vitais da natureza e 

interferem nela desde suas origens. As ações humanas causam impactos ambientais 

de intensidade variável, assim como o meio ambiente influencia e regula a vida dos 

homens. 

Inicialmente, os seres humanos possuíam a natureza como obra divina que 

merecia ser respeitada e preservada, pois aqueles que não fizessem isso seriam 

julgados por tais atos. Então, da natureza, o homem extraía apenas o necessário ao 

seu sustento. Com o passar do tempo e com o intuito de atender às suas 

necessidades, que aumentavam a cada dia, o ser humano continuou modificando o 

meio natural, impactando e agredindo-o cada vez mais. Esses impactos somados à 

Revolução Industrial, período de intensas modificações urbanas, tornaram-nos mais 

agressivos, pois a dinâmica da civilização industrial provocou mudanças radicais no 

meio ambiente. Devido às transformações sofridas, novos conceitos sobre o ambiente 

e seu uso foram formados. 

A Revolução Industrial se iniciou no século XVIII e perdurou até as primeiras 

décadas do século XX. Foi sustentada por três fatores básicos da produção: a 

natureza, o trabalho e o capital; e, em meados do século XX, passou a ter um novo 

fator: a tecnologia. Segundo Carvalho (2003, p.67), 

Esse elemento novo provocou um salto, qualitativo e 
quantitativo, nos fatores resultantes do processo industrial. 
Passou-se a gerar bens industriais numa quantidade e 
numa brevidade de tempo antes impensáveis. Tal 
circunstância, naturalmente, não se deu sem graves 
prejuízos à sanidade ambiental. 
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Ao longo do tempo, os avanços tecnológicos e a evolução científica criaram 

novos meios e equipamentos que facilitaram a relação do homem com a natureza. 

Por sua vez, estes avanços passaram a ser utilizados de modo inapropriado pelo ser 

humano, o que acarretou na degradação do meio ambiente. No entanto, com o passar 

dos anos, a população começou a perceber a importância da conservação ambiental, 

pois notou que sua sobrevivência dependia disso. Essa preocupação aumentou 

através da percepção dos efeitos causados pelo seu modelo de vida, que se 

caracterizava pela realização de atividades predatórias, como a destruição dos 

recursos naturais; esgotamento de reservas; desmatamentos; extinção de espécies; 

mudanças climáticas, entre outros. 

Os primeiros movimentos de cunho ambientalista se organizaram nas últimas 

décadas do século XIX e início do século XX. Esses mostravam sua força, 

primeiramente, através de ONGs (Organizações não Governamentais) e 

posteriormente, pela publicação de grande número de obras científicas que 

enfocavam a degradação ambiental e suas enormes consequências. Entretanto, 

somente no início da década de 70 aconteceu a Conferência das Nações Unidas, em 

Estocolmo, Suécia, contando com a participação de 113 nações que possuíam o 

intuito de discutir os problemas relacionados ao meio ambiente. Esse evento foi de 

suma importância e é considerado como um marco histórico, pois, foram discutidas, 

pela primeira vez em nível internacional, questões políticas, sociais e econômicas 

atreladas às ambientais, para que assim pudessem ser instituídas ações corretivas. 

Além disso, com o acesso facilitado de informações, debates de tema ambiental 

focados no aquecimento global, crise energética e preservação da natureza, que 

antes ocorriam em meio acadêmico, passam a ser discutidos por toda a sociedade 

que melhor compreende seu papel de proteger a natureza. 

4.2 ÁREAS VERDES 

4.2.1. Conceituação 

O termo área verde possui uma vasta conceituação, o que gera divergências 

entre alguns autores que estudam este tema. É comum termos como áreas verdes, 

espaços livres e áreas de lazer, por exemplo, serem utilizados como sinônimos, porém 

não o são. Para Nucci (2001) as áreas verdes são subsistemas do sistema de espaços 
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livres4 que segundo Cavalheiro e Del Picchia (1992) podem ser de uso particular, 

potencialmente coletivo e público. Esse sistema de espaços livres junto ao sistema de 

espaços com construções e o sistema de espaços de integração viária formam o 

espaço urbano. 

Esses ambientes devem ser agradáveis e estéticos, com 
acomodações e instalações variadas de modo a facilitar a 
escolha individual. Devem ser livres de monotonia e 
isentos das dificuldades de espaço e da angústia das 
aglomerações urbanas. Principalmente para as crianças é 
fundamental que o espaço livre forneça a possibilidade de 
experimentar sons, odores, texturas, paladar da natureza; 
andar descalço pela areia, gramado; ter contato com 
animais como pássaros, pequenos mamíferos e insetos, 
etc. (NUCCI, 2008, p.109). 

Os espaços livres desempenham basicamente papel 
ecológico, no amplo sentido, de integrador de espaços 
diferentes, baseando-se, tanto no enfoque estético, como 
ecológico e de oferta de áreas para o desempenho de lazer 
ao ar livre. (CAVALHEIRO, DEL PICCHIA, 1992, p.31, 
apud BARGOS; MATIAS, 2011, p.175). 

Magnoli (2006, p. 178) ressalta: 

Poucas são as paisagens as quais não têm a intervenção 
do homem, mesmo que se apresentem 
preponderantemente com elementos da base natural da 
paisagem. A forma e a representação da intervenção são 
variadas, porém praticamente quase todas são criação do 
homem. A presença do homem, assentado, vivendo em 
determinada paisagem, em parcelas ponderáveis, de 
forma permanente é que se constitui na maior variável. 
Nessas a presença do homem faz com que todos os 
aspectos e valores referentes ao homem venham a 
emergir com o máximo de ênfase. 

Lima et al (1994, p. 549) também classifica área verde como uma categoria de 

espaço livre, para ele: 

Área Verde: onde há o predomínio de vegetação arbórea; 

engloba as praças, os jardins públicos e os parques 
urbanos. Os canteiros centrais e trevos de vias públicas, 
que têm apenas funções estética e ecológica, devem, 
também, conceituar-se como Área Verde. Entretanto, as 
árvores que acompanham o leito das vias públicas, não 
devem ser consideradas como tal. Como todo Espaço 

                                                 
4Como espaço livre entende-se qualquer espaço urbano fora das edificações e ao ar livre, de caráter 

aberto e, independentemente do uso, é destinado ao pedestre e ao público no geral (MAZZEI, 
COLESANTI, SANTOS, 2007). 
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Livre, as Áreas Verdes também devem ser hierarquizadas, 
segundo sua tipologia (privadas, potencialmente coletivas 
e públicas). 

Conforme Geiser et al. (1975, p. 30, apud BARGOS, MATIAS, 2011, p.175) 

as áreas verdes são “[...] áreas com vegetação fazendo parte dos equipamentos 

urbanos, parques, jardins, cemitérios existentes, áreas de “pequenos jardins”, 

alamedas, bosques, praças de esportes, “playgrounds”, “play-lots”, balneários, 

“camping” e margens de rios e lagos”. 

Na visão de Toledo e Santos (2008) são fundamentais para a qualidade de 

vida da população espaços destinados ao lazer público e à preservação ou 

implantação de vegetação. Segundo Hardt (1994, apud BARGOS, MATIAS, 2011), as 

áreas verdes devem apresentar características predominantemente naturais, 

independente do porte de sua vegetação, e elas devem ser áreas livres na cidade. Já 

Grey e Deneke (1986, apud HILDEBRAND, GRAÇA, HOEFLICH, 2002) definem estas 

áreas como sendo aquelas compostas por árvores de rua, como parques, praças e 

ajardinamentos que envolvem edifícios ou propriedades públicas e privadas. 

Após estas conceituações, são perceptíveis as divergências entre elas e a 

falta de clareza das definições acabam por tornar o termo áreas verdes com 

significados ilimitados. Essas conceituações não definem quais as características que 

o espaço precisa compor para ser considerado uma área verde; não delimitam se esse 

precisa possuir vegetação e se sim, qual a sua concentração e o seu porte (arbórea, 

arbustiva e herbácea). No entanto, independente do conceito adotado, a importância 

desses espaços para o meio urbano e sua população é indiscutível. 

4.2.2. Relação Cidade x Áreas Verdes 

O crescimento populacional associado ao processo de urbanização 

transformam constantemente a composição das cidades. Problemas de ordem 

econômica, política, social e cultural são os principais condutores do fenômeno 

urbano. A busca pelo lucro por parte de entidades privadas sobressai à necessidade 

de preservação das áreas verdes da cidade. Na ótica de Santos (1997, apud 

LOBODA, DE ANGELIS, 2005) a cidade tem se tornado cada vez mais artificial, pois 

os jardins que nela eram encontrados no início dos tempos modernos estão cada vez 
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mais raros e o meio ambiente urbano passou a ser fabricado com restos da natureza 

primitiva crescentemente encoberta pelas obras dos homens. 

Conforme Loboda (2003), os interesses econômicos prevalecem em 

detrimento das questões ambientais; fato que transforma os espaços urbanos em 

mercadorias e aumenta a desigualdade social. Além disso, é notável a substituição 

dos valores da natureza pelos ruídos, concreto, máquinas, poluição etc., o que 

prejudica as condições de sobrevivência das populações destas cidades. 

No Brasil, os problemas ambientais têm sido discutidos com maior frequência 

atualmente e as áreas verdes passaram a ser defendidas no espaço urbano. Isso 

decorreu do forte período de urbanização das cidades brasileiras que refletiu 

negativamente na qualidade de vida5 da população. Surgiu a necessidade de um 

planejamento urbano que considerasse os elementos naturais e os tratasse como 

necessários, porque “[...] as áreas verdes públicas constituem-se elementos 

imprescindíveis para o bem estar da população, pois influencia diretamente a saúde 

física e mental da população” (LOBODA, DE ANGELIS, 2005, p. 131). 

Além daqueles espaços criados à luz da arquitetura, 
recentemente a percepção ambiental ganha status e 
passa a ser materializada na produção de praças e 
parques públicos nos centros urbanos. Com a finalidade 
de melhorar a qualidade de vida, pela recreação, 
preservação ambiental, áreas de preservação dos 
recursos hídricos, e à própria sociabilidade, essas áreas 
tornam-se atenuantes da paisagem urbana (LOBODA, DE 
ANGELIS, 2005, p.131). 

4.2.3. Funções das Áreas Verdes 

As áreas verdes “[...] assumem um papel de equilíbrio entre o espaço modificado 

para o assentamento urbano e o meio ambiente” (LIMA, AMORIM, 2006, p.69). As 

três principais funções destes espaços para Guzzo (1999, apud LOBODA, DE 

ANGELIS, 2005) são a estética, a ecológica e a social. A primeira resume-se à 

integração dos espaços construídos com os de circulação, já a segunda resulta na 

diminuição dos impactos causados pela urbanização e industrialização ao meio 

                                                 
5 A Organização Mundial da Saúde (OMS) conceitua qualidade de vida como "a percepção do indivíduo 

sobre a sua posição na vida, no contexto da cultura e dos sistemas de valores nos quais ele vive, e em relação a 

seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações" (THE WHOQOL GROUP, 1995, p. 1405, apud BENINI, 

MARTIN, 2010). 
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ambiente, através dos elementos naturais que compõem as áreas verdes e a última 

função, a social, relaciona-se com a criação de espaços de lazer para a população. 

Do canteiro à árvore, ao jardim de bairro ou grande parque 
urbano, as estruturas verdes constituem também 
elementos identificáveis na estrutura urbana; caracterizam 
a imagem da cidade; têm a individualidade própria; 
desempenham funções precisas; são elementos de 
composição e do desenho urbano; servem para organizar, 
definir e conter espaços (LAMAS, 1993, p. 106, apud 
LOBODA, DE ANGELIS, 2005, p.134). 

Por garantir áreas para o lazer, paisagismo e preservação ambiental, as áreas 

verdes proporcionam uma melhor qualidade de vida, além disso, o contato do homem 

com a natureza é benéfico, ou seja, essas áreas agem de forma positiva e simultânea 

sobre o lado físico e mental do homem. Segundo Loboda e De Angelis (2005) as áreas 

verdes absorvem os ruídos, atenuam o calor do sol, filtram as partículas sólidas em 

suspensão no ar, contribuem para a formação e o aprimoramento da estética urbana 

e em relação ao plano psicológico, elas amenizam o sentimento de opressão do 

homem em relação às grandes edificações.  

Nesse sentido, a presença de parques no espaço urbano 
visa minimizar a deterioração da qualidade de vida e os 
processos de degradação ambiental por meio da 
manutenção das condições bióticas, favoráveis ao 
conforto térmico, à saúde e ao bem estar da população e 
da vida biológica nas cidades, além de oferecer um local, 
para práticas de lazer, recreação, esportes, 
contemplações e espaços culturais e educativos 
(MAYMONE, 2009). 

Troppmair e Galina (2003 apud BENINI, MARTIN, 2010, p.64) explanam como 

vantagens das áreas verdes: 

a) Criação de micro clima mais ameno que exerce função 
de centro de alta pressão e se reflete de forma marcante 
sobre a dinâmica da ilha de calor e do domo de poluição; 
b) Despoluição do ar de partículas sólidas e gasosas; 
c) Redução da poluição sonora, especialmente por 
espécies aciculiformes (pinheiros) que podem acusar 
redução de 6 a 8 decibéis; 
d) Purificação do ar pela redução de microorganismos.  
e) Redução da intensidade do vento canalizado em 
avenidas cercadas por prédios; 
f) Vegetação como moldura e composição da paisagem 
junto a monumentos e edificações históricas. 
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4.2.4. Origem dos Parques Urbanos 

As áreas verdes urbanas se originaram com a jardinocultura que surgiu 

simultaneamente, porém de forma independente, no Egito e na China. O primeiro é 

considerado como o “berço da jardinagem ocidental”, pois seus jardins (Figura 1) 

influenciaram os gregos, persas, romanos, árabes, italianos e franceses. Já a China, 

é conhecida pelos seus jardins naturalistas que conferem significados espirituais, 

culturais e religiosos a cada elemento simbólico que o compõe (Figura 2), 

influenciando fortemente os japoneses (LOBODA, DE ANGELIS, 2005). 

Figura 1: Jardim egípcio  

 

Fonte: Paisagismo Brasil, 2015. 

Figura 2: Jardim chinês e seus elementos simbólicos  

 

Fonte: Paisagismo Brasil, 2016. 

Inicialmente, as áreas verdes que se constituíam como jardins eram 

privativas, porém com o período Renascentista, especificamente na França, as 
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grandes extensões dos jardins (Figura 3) e o crescimento da população influenciaram 

o surgimento das áreas verdes públicas que conhecemos hoje, as praças e os 

parques. Vale ressaltar que nem todas as praças são consideradas áreas verdes, 

diferente dos parques urbanos, partindo do conceito de que área verde é aquela 

composta por vegetação. 

Figura 3: Jardim renascentista francês - Palácio Vaux-Le-Vicomte 

 

Fonte: Paisagismo Brasil, 2016. 

As suntuosas villa assumiram o caráter de pequenas 
cidades, e seus jardins, por concepção e dimensões, 
superaram os limites de um jardim considerado como 
privado, para assumirem características de parques 
suburbanos, em função do grande número de 
frequentadores (LOBODA, DE ANGELIS, 2005, p. 127). 

Por observar e entender a natureza como espaço aberto, ilimitado e 

necessário ao homem, os ingleses foram os pioneiros a idealizar os parques públicos. 

Esses surgiram no final do século XVIII e expandiram-se pela Europa no século XIX, 

devido aos problemas de insalubridade e falta de higienização advindos da Revolução 

Industrial. De acordo com Silva e Pasqualetto (2013) o processo de urbanização, a 

industrialização e o êxodo rural causaram impactos ambientais nas cidades e assim 

surge a necessidade de criar espaços livres e arborizados dentro delas. Esses 

espaços seguiam a corrente higienista que defendia espaços ajardinados nas cidades 

esteticamente adequados e que propiciassem o lazer. 
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O Brasil, diferente dos países europeus, possuiu um processo de urbanização 

mais tardio, segundo Scocuglia (2009 apud SILVA, PASQUALETTO, 2013). Por não 

possuir uma expressiva rede urbana, seus parques eram "cópias" dos modelos 

internacionais da Inglaterra e França e possuíam função estética, além de serem 

extensões do cenário das elites. O primeiro parque urbano brasileiro foi o Passeio 

Público (Figura 4), localizado na cidade do Rio de Janeiro, foi construído em 1783, 

inspirado pelo traçado clássico dos jardins franceses. No final do século XIX, novas 

funções foram conferidas aos parques urbanos, como: esportiva, cultural e ambiental. 

Essa última função, devido às intensas transformações sofridas pelas cidades 

brasileiras, tem sido cada vez mais discutida. O planejamento e a gestão urbana têm 

buscado compreender os aspectos do espaço urbano em relação à qualidade 

ambiental do mesmo e às suas dimensões socioambientais. 

Figura 4: Primeiro parque urbano brasileiro– Passeio Público, Rio de Janeiro - RJ 

 

Fonte: Arquivo do Museu Histórico Aeroespacial do Rio de Janeiro, 1939. 

 

Scocuglia (2009) ressalta que a maior dificuldade em conceituar os parques 

se dá devido à variedade de parques urbanos quanto as formas, dimensões, funções, 

equipamentos e tratamentos paisagísticos. SCALISE (2002) complementa ao 

associar as variadas funções que um parque assume às necessidades, ao 

pensamento e ao gosto de uma época, um grupo ou uma situação geográfica. Com 

isso, percebe-se que as cidades criaram esses espaços como forma de atender as 

diversas necessidades da população como: lazer, recreação, prática de esportes, 

integração social, entre outros. Com o passar do tempo, os novos parques urbanos 

passam a receber equipamentos adequados às cidades contemporâneas na qual 
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estão instalados e alguns dos parques existentes vem sendo requalificados com o 

intuito de valorizar e atender a população atual, que tem mentalidade, necessidade e 

comportamento diferentes das que viviam no século XIX. Atualmente é comum 

encontrar parques urbanos brasileiros que foram originados para solucionar 

problemas ambientais e de saúde pública, abandonando assim, o conceito inicial de 

que o parque era apenas um elemento de embelezamento estético. 

5 REFERENCIAIS ARQUITETÔNICOS 

5.1. PARQUE VILLA-LOBOS 

É um parque público localizado no bairro de Alto dos Pinheiros, às margens 

do rio Pinheiros, na região oeste da cidade de São Paulo, Brasil (Figura 5). É 

considerado como uma das melhores opções de lazer ao ar livre da cidade. O parque 

possui como conceito a criação de um oásis musical e recebeu esse nome em 

homenagem ao compositor Heitor Villa-Lobos. 

Figura 5: Localização do Parque Villa-Lobos  

 

Fonte: Adaptado de Google Maps, 2017. 

Segundo o Governo do Estado de São Paulo (2016), antes de 1989, a área 

onde seria construído o parque Villa-Lobos era ocupada na sua porção oeste por um 

depósito de lixo da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais do Estado de São 
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Paulo (CEAGESP), na sua porção leste pelo material dragado do Rio Pinheiros e na 

porção central por entulho da construção civil. Em 1987, ano do centenário de 

nascimento de Heitor Villa-Lobos, foram apresentados os primeiros estudos para 

implantação do parque. Essa intervenção foi bem recebida pelos moradores do 

entorno e o parque foi inaugurado em 1994. Atualmente, abrange uma área de 

732.000 m² que se distribuem em: área verde, ciclovias, ilha musical (Figura 6a), 

playground (Figura 6b), campos de futebol, quadras, lanchonetes, sanitários 

adaptados, pista de caminhada, aparelhos de ginástica, anfiteatro e um bosque com 

espécies de Mata Atlântica. 

O projeto original, elaborado pelo Arquiteto Décio Tozzi, 
previa uma “cidade da música”. O local teria viveiro para 
pássaros, ilha musical, passeio Uirapuru, auditórios, 
Teatro de Ópera e Centro de Convivência Musical. O 
projeto também previa a construção de um prédio de 
exposições e edifícios para Escolas de Balé e Música, com 
salas de aulas para oficinas e apoio, inclusive para fabricar 
e consertar instrumentos (GOVERNO DO ESTADO DE 
SÃO PAULO, 2016). 

O parque é conhecido por promover eventos musicais, especialmente 

instrumentais como orquestras e grupos de choro. Em 2004, o Villa-Lobos passou a 

ser administrado pela Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo através 

do Decreto Estadual 48.441. Neste ano, também foram realizadas intervenções 

emergenciais para solucionar problemas de manutenção e foram elaborados os 

projetos executivos para a expansão do parque. No período de 2004 a 2008, 12.000 

mudas foram plantadas em uma área de 120 mil m² e de 2008 a 2010, mais 9.204 

mudas foram plantadas. Em 2009, o espaço para educação ambiental foi inaugurado 

e foram criados dois projetos: o ”Vai pela sombra”6 e o “Circuito das Árvores”7 (Figura 

7a). No ano posterior foram inaugurados o Orquidário Ruth Cardoso (Figura 7b) e o 

Ouvillas. Devido à sua variedade de atrativos, o parque recebe um público de cerca 

de 5 mil pessoas diariamente e nos finais de semana de 25 mil, podendo chegar a 30 

mil em feriados. 

 

                                                 
6 Caminhos de pedrisco que passam por dentro de bosques do parque repletos de vegetação 
(GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2016). 
7 Plataforma elevada que leva o visitante por um passeio próximo às copas das árvores e aves 
(GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2016). 
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Figuras 6: a) Ilha Musical e b) Parque Infantil 

 
Fonte: Arquivo do Governo Estadual de São Paulo, s.d. 

Figuras 7: a) Circuito das Árvores e b) Orquidário 

 
Fonte: Arquivo do Governo Estadual de São Paulo, s.d. 

5.2. PARQUE DO IBIRAPUERA 

É um parque localizado no centro-sul da cidade de São Paulo, Brasil, próximo 

aos bairros Jardins, Jardim Paulista, Moema, Paraíso e Vila Mariana (Figuras 8 e 9). 

Possui uma área de 1,6 milhões de m². Uma das principais áreas verdes da cidade, 

rica em equipamentos que proporcionam cultura e lazer à população, o Ibirapuera é 

considerado o parque urbano mais frequentado e conhecido da capital paulista 

(PREFEITURA DE SÃO PAULO, 2016). 

a b 

a b 
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Figura 8: Localização do Parque do Ibirapuera  

 

Fonte: Adaptado de Google Maps, 2017. 

Figura 9: Vista aérea do Parque do Ibirapuera 

 

Fonte: Portal Parque Ibirapuera, s.d. 

Foi inaugurado durante as comemorações do IV centenário de São Paulo em 

1954. Seu projeto, idealizado por Oscar Niemeyer e outros grandes arquitetos, tomou 

como referência grandes parques mundiais, como o Central Park. Seu acesso é 

gratuito, funciona das 5 h às 24 h e seu público é bastante diversificado. Aqueles que 

buscam a prática de exercício podem usufruir de pista de cooper, ciclo faixa, quadras 

esportivas, bicicletário com aluguel de bicicleta, campos de futebol e aparelhos de 

ginástica. Já para os frequentadores que buscam cultura o parque abriga museus, 
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planetário, Pavilhão das Culturas Brasileiras, Fundação Bienal (Figura 10), Oca, 

auditório (Figura 11), entre outros (SÃO PAULO, 2016).  

O parque é abrigo para 494 espécies vegetais e 209 espécies animais, sendo 

35 de borboletas, 10 de peixes, 8 de répteis e 156 de aves. Além disso, dispõe de 

jardins, lagos e um grande viveiro de plantas. É um grande espaço para a população 

que quer se desvincular da correria da metrópole e manter o contato com a natureza. 

Ao longo do parque encontram-se também parques infantis, lanchonetes e sanitários 

(PREFEITURA DE SÃO PAULO, 2016). 

Figura 10: a) Pavilhão da Bienal e b) Vista interna  

 

Fonte: Portal Parque Ibirapuera, 2013. 
 
O prédio da Bienal, Pavilhão Ciccillo Matarazzo é 
considerado um ícone cosmopolita da arquitetura 
moderna. É nele que acontece a Bienal de Artes de São 
Paulo, promovida pela Fundação Bienal de São Paulo que 
funciona e conserva o espaço (PORTAL PARQUE 
IBIRAPUERA, 2016). 

Figura 11: a) Fachada Frontal do Auditório e b) Vista interna do palco com fundo aberto  

 
Fonte: Portal Parque Ibirapuera, 2013. 

 
O Auditório Ibirapuera foi concebido nos anos 50 pelo 
arquiteto Oscar Niemeyer, mas só foi construído em 2005. 
A capacidade interna é de 800 pessoas, porém, quando 

a b 

a b 
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aberta uma porta de 20 metros no fundo do palco, a 
capacidade chega a quase 15 mil pessoas na área 
externa. Atualmente é utilizado para atividades culturais, 
notadamente espetáculos musicais (PORTAL PARQUE 
IBIRAPUERA, 2016). 

5.3. PARQUE BARIGUI 

Parque urbano localizado próximo aos bairros Bigorrilho, Mercês, Santo Inácio 

e Cascatinha, na região central da cidade de Curitiba, Paraná (Figura 12). Devido a 

seu fácil acesso e à sua infraestrutura, é o parque mais frequentado da capital. Seu 

nome é de origem indígena e significa “rio do fruto espinhoso”, pois faz alusão ao fruto 

da araucária, árvore nativa. 

Figura 12: Localização do Parque Barigui 

 

Fonte: Adaptado de Google Maps, 2017. 

O terreno do parque era uma antiga “sesmaria” e pertencia a Martins Mateus 

Leme. Em 1972, o então prefeito Jaime Lerner8 transformou-o em parque. Assim, 

                                                 
8 “Jaime Lerner é arquiteto e urbanista, fundador do Instituto Jaime Lerner e da Jaime Lerner 

Arquitetos Associados (JLAA), presidente da União Internacional dos Arquitetos – UIA no período 
2002/2005. Três vezes prefeito da Cidade de Curitiba, liderou a revolução urbana que fez da cidade 
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como os demais parques da cidade de Curitiba, o Barigui faz parte de uma política 

municipal de preservação de fundos de vale, que objetiva a proteção dos rios e mata 

ciliar através de monitoramentos que evitem a poluição e ocupação desses de forma 

irregular. O parque não é fechado, possui uma área de 1,4 milhões de m² e abriga no 

seu interior a sede da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Figura 13). Seus 

bosques ajudam a regular a qualidade do ar e seu lago de 230 mil m² serve como lago 

de drenagem, pois contém as enchentes do Rio Barigui. O parque possui três bosques 

e abriga uma flora diversificada, contando com auracárias, erva-mate, pitangueiras, 

bromélias, orquídeas, entre outras espécies. A fauna do parque também é bastante 

rica, nele é possível encontrar: garça-branca, quero-quero, tico-tico, sabiá, pavós, 

papagaio-do-peito-roxo, socó, ganso, biguatinga, preá, capivara, cutia, sagüi e gambá 

(PREFEITURA DE CURITIBA, 2016). 

                                                 
referência nacional e internacional em planejamento urbano, principalmente em transporte, meio 
ambiente, programas sociais e projetos urbanísticos” (JAIME LERNER, 2016). 
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Figura 13: Infográfico do Parque Barigui 

 
Fonte: Arquivo da Prefeitura de Curitiba, s.d. 

O Parque Barigui recebeu uma academia de ginástica, administrada pela 

Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Outros equipamentos instalados no local 

são: lago, pavilhão de exposições, parque de diversões, Museu do Automóvel, 

restaurante, Salão de Atos, Bistrô, canchas esportivas, pistas de cooper, ciclovias, 

trilhas, sanitários públicos, pista de patinação, heliponto, churrasqueiras, lanchonetes, 

equipamentos de ginástica, portal, pontes, sede de grupo escoteiro, estacionamentos 

e Estação Maria Fumaça (Figuras 14 a 17). 
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Figura 14: Vista aérea do Parque Barigui 

 

Fonte: Google Imagens, 2016. 

Figura 15: Museu do Automóvel do Parque Barigui 

 

Fonte: Google Imagens, 2017. 
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Figura 16: Bistrô do Parque Barigui 

 

Fonte: Julian Divino, 2012. 

Figura 17: Equipamentos de ginástica ao ar livre 

 

Fonte: Julian Divino, 2012. 

 O estudo dos referenciais irá contribuir para a proposta de requalificação, 

principalmente pela variedade de equipamentos e atividades que estes três parques 

abrigam. Além disso, nota-se através desses parques a possibilidade de criar espaços 

públicos arborizados e sombreados. Foram analisadas, além das funções e 

arborização, as paginações de pisos, setorização e iluminação. 
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6 CARACTERIZAÇÃO DA CIDADE DE ARACAJU – SE 

6.1 A CIDADE 

Aracaju (Figura 18), capital do estado de Sergipe, é uma cidade litorânea, 

cortada pelos rios Sergipe e Poxim, localizada no nordeste brasileiro. Sua população 

é de 571.149 habitantes e estima-se alcançar 641.523 em 2016, além de sua área em 

2015 ser de 181.857 km² (IBGE, 2016). A Grande Aracaju inclui, além da capital, as 

cidades de Barra dos Coqueiros, Nossa Senhora do Socorro, São Cristóvão, 

Laranjeiras, Maruim, Itaporanga D’ Ajuda, Riachuelo e Santo Amaro das Brotas, com 

índice populacional acima dos 912.647 habitantes. 

Figura 18: Mapa das regiões do Estado de Sergipe 

 
Fonte: Adaptado de Vadoaju, s. d. 
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Como cidade projetada, Aracaju nasceu em 1855 por 
necessidades econômicas. Uma assembleia elevou o 
povoado de Santo Antônio do Aracaju à categoria de 
cidade e a transformou em capital, em lugar de São 
Cristóvão, antiga sede da Província de Sergipe Del Rey. A 
transferência se deu por iniciativa do presidente da 
Província, Inácio Barbosa, e do barão do Maruim 
Provincial. A pequena São Cristóvão não mais oferecia 
condições para ser sede administrativa e a pressão 
econômica do Vale do Cotinguiba - maior região produtora 
de açúcar - exigia a mudança. Era preciso urgentemente a 
criação de um porto que garantisse a escoação da 
produção. Somente em 1865, a capital se firmou. Era o 
término de uma década de lutas contra uma série de 
adversidades políticas, sociais e estruturais (IBGE, 2016). 

Concluído o século XIX, Aracaju já estava implantada e 
pronta para iniciar o processo de sua consolidação como 
capital. A cidade tornou-se o centro industrial e comercial 
mais importante de Sergipe, apoiada pelo transporte fluvial 
e pelo ferroviário, que se estendia a partir da cidade para 
o norte e sul, reformulando os eixos de tráfego. [...] Assim, 
até cerca de 1945, Aracaju vai passar por uma fase que 
pode ser denominada de “construção da capital”, de 
consolidação da cidade-capital republicana, centro 
hegemônico do Estado. Nessa fase, a cidade vai 
apresentar grande expansão horizontal, extravasando 
realmente o “Quadrado de Pirro” delimitado na sua 
fundação (DINIZ, 2009). 

Na sua formação, a cidade possuía grandes areais e manguezais que foram 

sendo gradativamente transformados e em grande parte cobertos por concreto, devido 

ao crescimento urbano. Em relação ao relevo, as áreas mais elevadas da cidade 

encontram-se na zona norte, onde se destaca o Morro do Urubu com altitude de 

aproximadamente 100 metros. A economia de Aracaju é movida pelos setores de 

serviços e industrial, e sua população mais rica está situada às margens do Rio 

Sergipe (ENCANTOS DO NORDESTE, 2016). 

O clima é quente e úmido (tipo climático litoral), a temperatura média anual é 

de 26º C, sendo a média das máximas 29º C no verão (Figura 19). O período chuvoso 

ocorre de março a agosto e sua precipitação média anual é de 1.590 mm/ano. Além 

disso, os meses mais quentes de Aracaju são janeiro, fevereiro e março e os mais 

frios são julho e agosto (PREFEITURA DE ARACAJU, 2016). 

 

 

Figura 19: Tipos Climáticos do Estado de Sergipe 
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Fonte: Adaptado de Centro de meteorologia da SEMARH, s.d. 

A cidade possui diversas praças e abriga três parques urbanos, são eles: 

Parque da Cidade, Parque dos Cajueiros e Parque da Sementeira (Figura 20). O 

primeiro encontra-se na zona norte da capital enquanto os outros dois estão situados 

na zona sul e a distância entre eles é de aproximadamente 2 km. O cenário atual dos 

parques é ineficaz, pois apenas o parque dos Cajueiros, após ter sido reformado no 

ano de 2012, atende o público da cidade e utiliza toda sua extensão de forma 

funcional. 

 

 

Figura 20: Localização dos Parques de Aracaju 
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Fonte: Adaptado de Google Earth, 2017. 

6.2 OS PARQUES DE ARACAJU 

6.2.1. Parque da Cidade 

Parque da Cidade é o nome popular dado ao Parque José Rollemberg Leite, 

situado na zona norte de Aracaju, no Morro do Urubu, bairro Industrial, 

especificamente na Avenida Corinto Leite (Figura 21). Foi inaugurado em 1985, possui 

uma área de aproximadamente 1.500.000 m² a qual abriga a única vegetação de Mata 

Atlântica que restou na capital. 

500m 
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Figura 21: Localização do Parque da Cidade 

 

Fonte: Adaptado de Google Maps, 2016. 

O parque possui como atrativos: lagos, mirante, teleférico, quadras de tênis, 

campos de futebol, hípica, parque infantil, zoológico, o centro de Equoterapia9 de 

Sergipe e o Pelotão da Polícia Montada da PM/SE. Por se encontrar na periferia da 

cidade, ele se torna uma área turística menos atrativa, além disso, seu acesso é 

dificultado pelo reduzido número de transportes públicos e sinalização precária. O 

zoológico abriga 400 animais de 46 espécies diferentes, como por exemplo, onças 

suçuranas e pintada, jiboias, tartarugas, jacarés, macacos-prego, araras azul e 

vermelha, leão e urso pardo (Figura 22). O teleférico, implantado em 2006, percorre 

todo o parque em um passeio de aproximadamente 25 minutos e dele é possível ver 

a diversidade da fauna e flora ali presentes, além de uma vista panorâmica do bairro 

industrial, centro da cidade e rio Sergipe (Figura 23). 

O parque da Cidade está contido em uma APA (Área de Proteção Ambiental), 

seu território abriga uma arborização intensa e os últimos vestígios de vegetação da 

Mata Atlântica do estado de Sergipe. Atualmente, o local encontra-se carente de 

infraestrutura, iluminação escassa e pavimentação degradada, além disso, a falta de 

segurança é um dos recorrentes problemas relatados pelos seus frequentadores. 

                                                 
9 De acordo com ARACAJU, 2016 é um tratamento terapêutico e educacional, utilizando o cavalo, 

no desenvolvimento de pessoas com necessidades especiais. 
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Figura 22: Zoológico do Parque da Cidade 

 
Fonte: Luiza Machado, s.d. 

Figura 23: Teleférico e vista da cidade de Aracaju, a partir do parque

 

Fonte: Tereza Passos, s.d. 
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6.2.2. Parque dos Cajueiros 

O Parque Governador Antônio Carlos Valadares é chamado popularmente de 

Parque dos Cajueiros. Ele encontra-se localizado na zona sul de Aracaju, no bairro 

Farolândia, especificamente, na Avenida Beira Mar (Figura 24). É considerado como 

a segunda maior área verde preservada da capital e diferente dos outros parques, não 

possui muros nem é cercado. 

Figura 24: Localização do Parque dos Cajueiros 

 

Fonte: Adaptado de Google Maps, 2016. 

Inaugurado em 1990, passou anos abandonado até 2012, quando foi 

reinaugurado após execução de um projeto de revitalização para o mesmo. 

Atualmente, o parque possui vários atrativos voltados principalmente para o lazer e 

prática de esportes, como: pista de skate, quadra de tênis, futebol society e de areia, 

pista de caminhada, quiosques públicos e comerciais, equipamentos de ginástica, 

ciclovia, pequeno anfiteatro, restaurante, escola de remo, parques infantis e decks 
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para apreciação do rio Poxim (Figuras 25 e 26) (ARACAJU, 2016). Segundo a 

arquiteta e urbanista Angélica Rocha, responsável pelo projeto de revitalização, a 

proposta busca “através de pesquisas humana e técnica, dados para garantir um 

projeto harmonioso com elementos urbanos construtivos aliados à natureza e à 

paisagem existente”. O parque está setorizado e abriga quatro funções: esportiva, 

recreativa, contemplativa e de preservação ambiental (JORNAL DA CIDADE, 2016). 

Figura 25: Vista aérea do Parque dos Cajueiros 

 

Fonte: Flávio Antunes, 2012. 

Figura 26: Parque Infantil 

 

Fonte: Luzia Nunes,2013. 
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7 PARQUE AUGUSTO FRANCO 

7.1. ORIGEM 

Originou-se, segundo o historiador Luiz Antônio Barreto, a partir de uma 

sementeira de cocos, instalada na cidade pelo Ministério da Agricultura na década de 

trinta. Neste período, os bairros Praia 13 de Julho e Jardins ainda não eram uma área 

urbanizada e possuíam condições de zona rural. O Campo de Sementes implantado 

à margem esquerda do Rio Poxim, a menos de 300 metros do encontro deste com o 

Rio Sergipe, distanciava-se quatro quilômetros do centro de Aracaju e tinham como 

principal cultivo, coqueiros. Até o final da década de sessenta, o campo foi mantido 

pelo Ministério da Agricultura, mas na década posterior passou a ser comandado pelo 

Governo Municipal e durante a gestão do prefeito Heráclito Rollemberg (1979-1982) 

foi transformado em parque (BARRETO et al, 2010). 

Ainda segundo Barreto et al (2010), em 1980, parte do terreno da sementeira 

de cocos foi apropriada pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

(EMBRAPA) e pela Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e 

Parnaíba (CODEVASF). Recebeu o nome de Parque Governador Augusto Franco 

como forma de homenagear o governador da época, porém ficou conhecido 

popularmente como Parque da Sementeira e em 1985 foi aberto ao público, com 

acesso gratuito. Desde então, o parque vem sendo uma forma de manter o verde em 

meio ao crescimento urbano da cidade e uma opção de lazer para a população 

aracajuana. Sofreu algumas alterações ao longo dos anos e a mais significativa foi a 

proibição da entrada do público com veículos motorizados, atualmente os que 

circulam no parque pertencem à guarda municipal. 

7.2. ANÁLISE DO ENTORNO 

O Parque da Sementeira, como é popularmente conhecido o Parque Augusto 

Franco, está localizado na Zona Sul, cidade de Aracaju, especificamente, no Bairro 

Jardins, entre as avenidas: Beira Mar, Jornalista Santos Santana e Oviêdo Teixeira 

(Figura 27).  
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Figura 27: Localização do Parque da Sementeira 

 

Fonte: Adaptado de Google Maps, 2016. 

 Nos dias de hoje, com o crescimento da cidade, a área que na época da sua 

criação ainda estava em expansão, encontra-se repleta de prédios de alto padrão 

(Figura 28). Ao analisar seu entorno, nota-se que em um raio de 3 km do centro do 

parque pode-se encontrar: mais de 8 colégios; os dois únicos shoppings centers, em 

funcionamento, da cidade, são eles, Jardins e Riomar; o Terminal de Integração DIA; 

e, dezenas de condomínios residenciais multifamiliares. 

Figura 28: Entorno do Parque da Sementeira, Avenida Jornalista S. Santana 
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 As avenidas que circundam o parque têm um movimento intenso, pois são vias 

arteriais importantes para a ligação dos extremos da cidade. Em relação ao transporte 

público, de acordo com os itinerários dos ônibus disponibilizados pela SMTT 

(Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito), existem seis linhas de ônibus 

que possibilitam chegar ao parque, são elas: 004 - Santa Maria / Mercado; 409 - 

Riomar / DIA; 410- Inácio Barbosa/ Jardins / DIA; 702 - Augusto Franco / Beira Mar; 

717 - Mosqueiro / Centro; 1001 - Corujão 01. Além disso, a avenida Beira Mar conta 

com uma ciclovia permitindo a chegada de parte da população ao parque através do 

uso de bicicletas (Figura 29). 

Figura 29: Vista aérea da Avenida Beira Mar 

 

Fonte: João Áquila/Globoepsorte.com/SE, 2012. 

7.3. ANÁLISE CLIMÁTICA, VENTOS E ORIENTAÇÃO SOLAR 

 Aracaju, cidade litorânea de clima tropical úmido, caracterizada pelas suas 

temperaturas médias altas. De acordo com o Analysis SOL-AR10 – LabEEE 

(Laboratório de Eficiência Energética em Edificações), os ventos são originados nas 

regiões nordeste, leste, sudeste e sul (Figura 30). Os ventos vindos do Nordeste 

ocorrem com maior frequência na primavera e no verão com taxas de 5,8% e 8 % 

                                                 
10 Programa gráfico que permite computar dados como a trajetória solar, frequência e velocidade 

dos ventos em cada estação do ano. 
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respectivamente, enquanto que no outono e inverno são quase nulos. Os ventos 

originários no Leste, dos quatro, são os que ocorrem com maior frequência na 

primavera e no verão e atingem taxas de 23% e 27,6% respectivamente, enquanto 

que no outono e no inverno têm taxas menores que 6%. Os ventos do Sudeste são os 

que predominam durante todo o ano, pois ocorrem nas quatro estações, sendo 22% 

na primavera, 17,4% no verão, 17,6% no outono e 24,7% no inverno. Por último os 

ventos Sul que, ao contrário dos vindos do Nordeste, são predominantes nas estações 

do outono e inverno e nestas atingem uma taxa de 14,9% e 15,7% de frequência 

respectivamente. Além disso, o programa possibilita averiguar as velocidades 

predominantes por direção e através deste gráfico pode-se destacar que a velocidade 

dos ventos predominantes varia de 2 a 6 m/s, a depender das estações (Figura 31). 

Figura 30: Frequência de Ocorrência dos Ventos 

 

Fonte: Adaptado de Analysis SOL-AR, 2017. 
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Figura 31: Velocidades Predominantes por Direção 

 
Fonte: Adaptado de Analysis SOL-AR, 2017. 

 Além da análise dos ventos o programa também disponibiliza a análise da Carta 

Solar e nesta constata-se que a insolação é menor no período de março a setembro 

e os ventos predominantes vem do Sudeste. No período de outubro a fevereiro a 

insolação é intensa e o vento predominante vem do Leste (Figura 32).  

Figura 32: Análise da Trajetória Solar 

 
Fonte: Adaptado de Analysis SOL-AR, 2017. 
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 Para a elaboração do projeto de requalificação do parque é necessário levar 

em consideração o clima, os ventos e a orientação solar do terreno ao longo do ano. 

Pois através desta análise serão escolhidas as espécies de vegetações mais 

adequadas para a região e a localização das edificações administrativas de modo a 

evitar insolação em espaços de longa permanência. 

7.4. CARACTERIZAÇÃO DO PARQUE 

 O terreno do parque possui uma forma poligonal que remete a um quadrilátero. 

Abrange uma área de 396.019 m² e segundo a administração do local sua flora é 

bastante diversificada, apesar de pouco densa conta com 112 espécies de árvores 

que variam de frutíferas, exóticas e características da Mata Atlântica, sendo algumas 

identificadas através de placas. O parque abriga, também, uma fauna bastante rica e 

é possível encontrar algumas aves raras em ambientes urbanos, como: pica-pau, 

arara pequenina, joão-de-barro, canário, gavião, rolinha-do-pará e coruja.  

 Sua estrutura atual conta com dois lagos, o maior voltado para Avenida Beira 

Mar e o menor, para Avenida Jornalista Santos Santana, uma quadra poliesportiva, 

campo de futebol, academia ao ar livre, pista para caminhada, quiosques, sanitários 

(Figura 33). Ainda no parque, encontram-se algumas instalações como, Planetário, 

Horto, Farmácia viva, Posto da Guarda Municipal e Emsurb (Figura 34). O horário de 

funcionamento do Parque da Sementeira é de 5h às 21h diariamente, exceto quando 

há eventos, e durante este período, conta com uma equipe de vigilantes e guardas 

que se encarregam por assegurar a segurança de seus visitantes (ARACAJU, 2016). 

 

Com acesso pela Av. Oviedo Teixeira, o Planetário da 
Casa de Ciência e Tecnologia da Cidade de Aracaju 
(CCTECA) Galileu Galilei é outra atração, possui três 
setores: o planetário, administrativo e o setor principal, 
contendo um salão com diversos experimentos didáticos e 
interativos elaborados para o ensino de física, matemática, 
química, informática, astronomia e ciências em geral. O 
planetário, através de seu projetor 3D é capaz de simular 
imagens realísticas de planetas, estrelas, galáxias, 
nebulosas, exposição de vídeos, possibilitando ao visitante 
uma viagem ao universo (ARACAJU, 2016). 
 
 
 

Figura 33: Mapa atual de equipamentos - Parque da Sementeira 



   

38 

 

 

 

 

Figura 34: Planetário da CCTECA 

 

Fonte: Arquivo CCTECA, s.d. 
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A administração atual do Parque da Sementeira é realizada pela Empresa 

Municipal de Serviços Urbanos (EMSURB) que é responsável pela manutenção da 

estrutura do parque. O lixo é recolhido por funcionários da limpeza do próprio parque, 

além disso, conta com biólogos, engenheiros agrônomos e veterinários que ficam 

responsáveis em cuidar das áreas de vegetação e dos animais que se encontram no 

parque (PREFEITURA DE ARACAJU, 2016a). 

Ocorrem no parque, ao longo do ano, vários eventos de cunho cultural, 

artístico e esportivo, visando atrair mais pessoas ao convívio social (Figura 35) 

(ARACAJU, 2016). No ano 2000, foi iniciado um processo de reestruturação do parque 

que propunha novos espaços e equipamentos. Além disso, uma parceria realizada 

com a Prefeitura de Aracaju criou dois projetos socioculturais que foram muito 

importantes, são eles: Atividade Física no Parque e Domingo no Parque. O primeiro 

proporcionava aos seus usuários aulas gratuitas de yoga, alongamento, entre outras, 

monitoradas por profissionais. O último era um projeto que trazia aos domingos, 

atrações musicais, artísticas e teatrais, com o intuito de disseminar cultura a 

população aracajuana (Figura 36). No entanto, com a falta de incentivo e de estrutura, 

esses programas findaram-se. 

Figura 35: Evento de Dia das Crianças no Parque da Sementeira 

 

Fonte: Ana Lícia Menezes, s.d. 
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Figura 36: Projeto Domingo no Parque, apresentação da Orquestra Sinfônica de Aracaju 

 
Fonte: Adaptada de Sinfônica Sergipe Blogspot, 2012. 

 Em 2014, a Prefeitura Municipal fechou contrato com o escritório do arquiteto 

Jaime Lerner para projeto de requalificação do parque. O projeto possuiu o intuito de 

utilizar e melhor aproveitar sua área em todos os turnos do dia e contava com a 

instalação de uma praça sensorial, áreas de contemplação, de sombras, orquidário, 

passarela sobre a Avenida Beira Mar e edificações para a Secretaria Municipal do 

Meio Ambiente (INFONET, 2016). O projeto, devido ao seu alto custo, não foi 

aprovado, ou seja, grande parte do terreno do Parque da Sementeira continua 

subutilizado (Figuras 37 e 38). 

Figura 37: Área de maior utilização em destaque 

 
Fonte: Adaptada de Jorge Henrique, s.d. 



   

41 

 

Figura 38: Área mais utilizada do parque

 

Fonte: Raimundo Oliveira Filho, 2014. 

 Além de ter grande parte do seu terreno inutilizado, o parque encontra-se 

depreciado. É possível observar que os muros do parque estão danificados, assim 

como parte de seus mobiliários e seus sanitários. O campo de futebol está com o 

gramado danificado, existem poucos brinquedos para as crianças e alguns 

encontram-se enferrujados, além disso, como o parque não possui áreas adequadas 

destinadas a prática de atividades físicas, como treinos funcionais, capoeira, as 

pessoas acabam utilizando a pista de patins. Os caminhos do parque não cruzam e 

exploram todo seu terreno e a arborização apesar da variedade, atestada pela 

Administração, encontra-se distribuída de maneira dispersa, além disso a grama está 

seca em diversas partes do parque. Outra questão é a carência de sinalização e 

iluminação que dificulta a localização de seus equipamentos (Figuras 39 a 41). 

Figura 39: a) Área subutilizada, grama e arborização escassa e b) Sanitário existente

  
a b 
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Figura 40: a) Muro com grades quebradas e b) Equipamentos de ginástica enferrujados 

  

Figura 41: a) Estrutura de palco existente e b) Mobiliário existente degradado 

  

7.5. ANÁLISE DO QUESTIONÁRIO 

No período de dezembro de 2016 a janeiro de 2017 foram coletados dados 

através da aplicação de um questionário que tinha como objetivo analisar as 

atividades e eventos do parque, caracterizar o público que o frequenta e coletar a 

opinião deste a respeito da estrutura atual do parque. Por possuir questionamentos a 

respeito de possíveis atrativos que aumentassem a frequência da população ao 

parque, o questionário foi aplicado de dois modos, virtualmente e in loco, atingindo 

assim maior variedade de público. 

No tocante à caracterização do usuário do parque foram encontrados os 

seguintes resultados, 60% são do sexo feminino, 66% solteiros e a faixa etária 

predominante foi de 18 a 35 anos, acusando um percentual de 72%. A respeito do uso 

do parque, foi questionado aos visitantes sobre a frequência, horário, modo de 

locomoção e motivos que levaram estes a ir ao local (Figura 42).  

a b 

a b 
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Figura 42: Gráficos relacionados ao uso do parque 

 

 A partir da imagem acima (Figura 42), observa-se que a maioria dos 

entrevistados visita o parque de carro e procura o local prioritariamente como 

ambiente de lazer. A frequência dos usuários se faz anualmente e mensalmente e 

mostra que o público que o frequenta diariamente é moderado. Ao unir as informações 

dos gráficos relacionados ao uso do parque com o das visitas realizadas em períodos 

variados do dia, percebe-se, também, que o público prefere ir ao parque no final da 

tarde. 

 Outro aspecto analisado foi a estrutura atual do parque. Os entrevistados foram 

questionados a respeito da segurança, iluminação, pavimentação, arborização, dos 

equipamentos públicos, acesso, muros e das estruturas existentes para prática de 

esportes e para suportar eventos (Figura 43). Para 74% dos entrevistados, os muros 

não têm influência positiva em relação a segurança, 66% opinaram que o parque não 

possui estrutura eficiente para prática de esportes e 46% acreditam que o parque 

possui estrutura que suporte eventos.  



   

44 

 

Figura 43: Gráficos relacionados à estrutura existente no parque 

 

 Para melhor entender os resultados ilustrados nos gráficos relacionados à 

estrutura existente no parque, foram realizados cruzamentos entre os dados a respeito 

da arborização, da segurança e do suporte a eventos. Primeiramente, (Figura 44a) 

cruzou-se os dados de segurança e iluminação. Percebeu-se que das pessoas que 

classificaram a segurança como ruim, 41% avaliaram a iluminação como regular e 

29% como ruim, podendo assim a iluminação ter influência na sensação de segurança 

das pessoas, pois não há muitos relatos de violência no parque. Posteriormente, 

(Figura 44b) relacionou-se a arborização do parque com o horário em que ele é 

frequentado, 35% classificaram a arborização como boa e ótima, no entanto, ao 

analisar o horário que estas pessoas frequentam o parque, observa-se que 35% 

utilizam o parque pelo final da tarde e 22% pela noite, horários de menor incidência 

de radiação solar. 

Figura 44: a) Relação Segurança x Iluminação | b) Relação Arborização x Horário 

 

a b 
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 Por último foram realizados os cruzamentos de dados entre o suporte à eventos 

e a sua relação com outras duas questões: se os entrevistados frequentavam o parque 

para eventos ou se já tinham frequentado eventos em outros parques (Figura 45). Os 

resultados expostos nos gráficos abaixo ilustram que 47% das pessoas que 

responderam que o parque suporta eventos não frequentam eventos neste parque, 

ou seja, não possuem conhecimento de causa. Já 70% das pessoas que também 

afirmaram que o parque estava apto para receber eventos, não frequentam eventos 

em outros parques. Logo, observa-se que a maioria das pessoas não tem referências 

de parques bem estruturados para esse fim. 

Figura 45: Gráficos relacionados ao suporte de eventos 

 

 A aplicação do questionário foi de extrema importância, pois expôs a 

necessidade de requalificar o parque espacialmente, de forma a melhorar sua 

estrutura atual ou propor nova qualidade aos espaços subutilizados. Também, 

proporcionou a coleta de informações sobre o parque, tanto de pessoas que o 

frequentam diariamente quanto de pessoas que não visitam o parque. A utilização 

destes dados como norteadores para a proposta de requalificação objetiva atrair 

públicos variados e intensificar a função do parque de integrador social. 

8 REQUALIFICAÇÃO ESPACIAL DO PARQUE AUGUSTO FRANCO 

8.1. CONCEITO 

Após estudar o Parque Augusto Franco, da Sementeira, sua configuração 

atual e os equipamentos existentes, foi desenvolvida uma proposta que almeja 
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recuperar e ou propor qualidades espaciais para o parque, através da adequação dos 

espaços existentes as atuais necessidades de usos e equipamentos. O conceito 

proposto é a identidade, do seu significado mais direto ao mais amplo sentido. Assim, 

pretende-se que o Parque da Sementeira resgate a identidade local através de 

aspectos conceituais de fauna, flora e costumes. Essa identidade se materializa 

através da setorização do parque, com ênfase em quatro áreas caracterizadas 

distintamente pelas cores da penagem da arara (ave representativa da cidade), pela 

organicidade das águas (a cidade é cortada por rios e banhada pelo oceano), pela 

plasticidade do caju (fruta típica local) e pela materialidade do coco (origem do 

parque). Além das quatro áreas, a proposta de setorização defini uma quinta área 

destinada à eventos culturais e artísticos com o intuito de valorizar e retomar a 

identidade de Sergipe, através de seu folclore, folguedos e artistas locais.  

Atualmente, o parque não possui uma setorização definida, grande parte de 

seus acessos ficam trancados e como as grades dos muros estão danificadas muitos 

usuários entram no parque sem passar pelas guaritas. Assim, propõem-se a retirada 

das grades e dos muros existentes, tornando o espaço público convidativo para a 

população que ali transita, pois, os muros agem como barreiras visuais e prejudicam 

a visualização dos elementos que compõem o parque. Nessa identidade aplicada a 

setorização do parque, as áreas criadas ganharam quatro estradas “simbólicas”: 

Estrada das Araras; Estrada dos Cajus; Estrada dos Cocos; Estrada das Águas 

(Figura 46). Cada uma desta possui um acesso principal identificado através de 

pórticos personalizados nomeados e com logomarca, e seus caminhos percorrem o 

parque no sentido da borda para seu centro, cuja área central foi destinado à praça 

de eventos e representa o "coração" do projeto de requalificação. 

Além disso, os elementos que nomeiam as estradas foram utilizados como 

referência na escolha das cores da pavimentação e das formas, cores e materiais 

utilizados nos bancos, quiosques, lixeiras e pórtico de cada estrada. O emprego de 

cores e formas variadas permite aos usuários orientação espacial no parque, 

identificação, além de facilitar a localização dos equipamentos, tornando o espaço 

mais inclusivo, pois diminui a dependência de placas de sinalizações textuais. Apesar 

do uso de cores e formas variadas, a madeira, por ser um material natural, foi adotada 

como material predominante dos mobiliários e fachadas das edificações do parque. 
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Figura 46: Setorização 

 

A proposta de requalificação espacial buscou reviver as funções: cultural, 

social, esportiva, ambiental e de lazer; e propor uma distribuição de funções que 

evitasse o conflito de usos. Em sua implantação (Figura 47) observam-se: quadras de 

esportes, pistas de skates e patins, parques infantis, academia ao ar livre, jardins 

temáticos, lagos artificiais, espelhos d'água, banheiros, quiosques, ciclovia, pista de 

bicicross, centro cultural, oásis aquático, apoio para palco, anfiteatro, pistas de corrida 

e de caminhada sombreadas e ao sol. Foi criada uma circulação principal que corta o 

parque nos eixos Norte-Sul e Leste-Oeste, cuja dimensão é de 6 m de largura, pois 

desta maneira permite a circulação de veículos de emergência, como ambulâncias e 

carros de bombeiro. Além disso, foi implantada uma ciclovia de mão dupla que cruza 

o parque no sentido Leste-Oeste-Sul, esta é integrada à ciclovia existente na Avenida 

Beira Mar, através do acesso da Estrada das Águas.  
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Figura 47: Implantação 

 

Com a criação dos novos caminhos e implantação dos novos usos, foi preciso 

retirar e ou replantar algumas vegetações da família das Arecaceae, palmeiras e 

coqueiros que eram encontrados em grande quantidade no parque e não 

proporcionavam áreas sombreadas. As que não foram replantadas foram inteiramente 

reaproveitadas, seus troncos utilizados na criação dos mobiliários e pergolados; e 

suas folhas utilizadas nos quiosques, bancos e lixeiras da estrada dos Cocos. Para 

compor os espaços do parque foram especificadas, além das existentes, 17 espécies 

de árvores, 4 espécies de palmeiras e 12 espécies de arbustos. Toda vegetação 

escolhida é propícia ao clima de Aracaju e resistente a incidência solar. 

 Foram especificadas árvores de pequeno, médio e grande porte, com 

florações em tons magenta, amarelo e branco (Quadro 01). Foi analisado também a 

densidade e tamanho de suas copas na hora de sua implantação, pois uma copa muito 
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densa prejudica a passagem de ventilação na altura do pedestre se o tronco não 

possuir altura suficiente para tanto. A arborização foi distribuída através de maciços, 

ao longo do parque, nos caminhos e próximo as edificações, prioritariamente na 

fachada oeste. 

Quadro 01: Espécies arbóreas 

Modelo 
Nome 

Científico 
Nome 

Popular 
Altura 

(m) 
ØCopa 

(m) 
Espaçamento 

(m) 

 

Malpighia 
Emarginata 

Acerola 3 a 5 2,5 4 

 

Carapa 
Guianenses 

Andiroba 20 a 30 12 12 

 

Andira 
Fraxinilolia 

Angelim 
Doce 

6 a 10 8 8 

 

Anacardium 
Occidentale 

Cajueiro 8 a 15 8 a 18 15 

 

Peltophorum 
Dubium 

Canafístula 15 a 25 10 12 

 

Averrhoa 
Carambola 

Carambola Até 8 6 8 

 

Oncidium 
Varicosum 

Chuva de 
Ouro 

5 a10 4 8 
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Tabebuia 
Serratifolia 

Ipê 
Amarelo 

6 a 9 6 8 

 

Tabebuia 
Roseoalba 

Ipê Branco 6 a 9 6 8 

 

Tabebuia 
Impetiginosa 

 
Ipê Roxo 6 a 9 6 8 

 

Syzygium 
Jabos 

Jambeiro 15 8 10 

 

Licania 
Tomentosa 

Oiti 6 a 9 6 6 

 

Caesalpinia 
Echinata 

Pau-Brasil 9 a 10 8 8 

 

Caesalpinia 
Ferrea 

Pau-Ferro 20 6 a 12 12 

 

Eugenia 
Uniflora 

Pitangueira 6 a 9 6 5 

 

Lecythis 
Pisonis 

Sapucaia 8 a 16 12 12 

Quadro 01: Espécies arbóreas (continuação) 
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Pterodon 
Emarginatus 

Sucupira 8 a 16 6 10 

 

As espécies de palmeiras foram implantadas de modo a compor algumas 

fachadas, ornamentar e delimitar alguns caminhos (Quadro 02). No entanto, não 

foram plantadas novas mudas de Coqueiros e Palmeiras Imperiais, estas espécies já 

existiam no parque e foram relocadas. 

Quadro 02: Espécies de Palmeiras 

Modelo 
Nome 

Científico 
Nome 

Popular 
Altura 

(m) 
ØCopa 

(m) 
Espaçamento 

(m) 

 

Dypsis 
Lutescens 

Palmeira 
Areca 

4 a 5 4 3 

 

Cocos Nucifera Coqueiro 9 a 12 4 7,5 

 

Cycas Revoluta 
Palmeira 

Cica 
1 a 4 1,8 3 

 

Roystonea 
Oleracea 

Palmeira 
Imperial 

Até 40 5 3 

 

Foram escolhidas espécies arbustivas com o intuito de trazer vitalidade aos 

caminhos e equipamentos do parque, as espécies foram distribuídas através de 

composições decorativas, compondo assim áreas como, o parque infantil, academia 

Quadro 01: Espécies arbóreas (continuação) 
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ao ar livre, entre outras (Quadro 03). As espécies de cactos irão compor o Jardim das 

Pedras e a trepadeira Primavera será distribuída pelos pergolados do parque. O 

arbusto Carolina Pimenta da Jamaica foi escolhido devido seu caráter aromatizante e 

diante disto irá compor o paisagismo dos banheiros. 

Quadro 03: Espécies arbustivas 

Modelo Nome Científico 
Nome 

Popular 

Altu
ra 

(m) 

ØCopa 
(m) 

Espaçame
nto (m) 

 

Agave Americana Agave 
1,2 
a 

1,8 
1,8 1 

 

Aloe Arborescens Babosa 
0,4 
a 3 

- - 

 

Plumbago 
Auriculata 

Bela Emília 
1,2a 
1,8 

1,5 1 

 

Ipomoea Alba Boa Noite 
Até 
1 

0,6 0,15 a 0,22 

 

Ranunculus 
Ficaria 

Botão de 
Ouro 

0,3 
a 

0,4 
- - 
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Buxus 
Sempervirens 

Buxinho 
1,8 
a 

2,4 
- - 

 

Euphorbiaingens 
Cacto 

Candelabro 
3 a 
12 

- - 

 

Calycanthus 
Floridus 

Carolina 
Pimenta da 

Jamaica 

2 a 
2,5 

- - 

 

Dracaena 
Marginata 

Dracena 
Até 
1,5 

- - 

 

Epiprennum 
Pinnapun 

Jibóia 
Até 
2 

Até 2 0,4 

 

Opuntiamicrodas
ys 

Orelha de 
Coelho 

0,1 
a 

0,6 
- - 

 

Boungainvillea 
Glabra 

Primavera - - - 

Quadro 03: Espécies arbustivas (continuação) 
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No tocante a iluminação, foram projetados para o parque três tipos de 

iluminação. Primeiramente, foi pensada em uma iluminação geral com postes de 30 

metros de altura, objetivando que o cone luminoso não se restringisse aos caminhos 

e atingisse áreas maiores do parque. Esse tipo de iluminação permite ao público uma 

maior visibilidade e aumenta a segurança dos usuários que optam por frequentar o 

parque à noite. A segunda tipologia se configurou através da distribuição de postes 

de 4 metros de altura ao longo dos caminhos, propiciando iluminação aos usuários 

mesmo sob arborização. Já a terceira, com função cênica e de iluminação pontual, é 

composta por refletores de jardim, localizados sob algumas árvores e na sinalização 

ao longo do parque, e balizadores distribuídos em alguns caminhos. 

8.2. SETORIZAÇÃO 

8.2.1. Estrada das Araras 

A arara foi escolhida por ser um símbolo de Aracaju. Por toda a cidade 

encontra-se esta ave representada em pinturas e esculturas. A maior parte da 

pavimentação desta estrada foi elaborada com concreto pigmentado nas cores, 

vermelho, azul, amarelo e cinza, com exceção do parque infantil, aplicado sobre areia 

com caminhos em placas de madeira e do deck onde ficam os equipamentos de 

ginástica ao ar livre (Figura 48). 

Figura 48: Estrada das Araras 
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Esta estrada abriga usos diversificados (Quadro 04) e seu mobiliário foi 

inspirado nas cores e na forma das penas das araras. O banco (Figura 49) foi 

projetado com ripas de madeiras de 4 cm de espessura, postas lado a lado com 

espaçamento de 3 cm entre elas. As ripas são pintadas em suas laterais e possuem 

um formato inspirado nas penas das araras, sua dimensão é de 0,75 x 1,40 x 0,60 m 

e foi fixado a uma placa de madeira presa aos caminhos. O quiosque (Figura 50) 

possui uma pintura na cor cinza, para assim valorizar as cores dos brises locados nas 

laterais e estrategicamente implantados no sentido leste/oeste ao longo do parque, 

abriga suporte para redes e um banco em formato "L" fixo em concreto com assento 

de madeira. A lixeira (Figura 51) foi criada seguindo a geometria dos quiosques e 

utilizou, como elemento de integração, ripas coloridas dispostas verticalmente na sua 

face frontal, sua dimensão é de 1,00 x 0,40 x 0,30 m. 

Quadro 04: Usos - Estrada das Araras 

Uso Dimensão Quantidade 

Setor Esportivo: 

• Campo Futebol 

• Vôlei de quadra 

• Vôlei de areia 

• Basquete 

• Poliesportiva 

• Pista de skate 

• Bicicross 

• Pista de cooper 

• Circuito bicicleta 

 

5700 m² 
291,60 m² 
274,38 m² 
510,13 m² 

432 m² 
361,57 m² 
1000 m² 
715 m 
735 m 

 

01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 

Parque Infantil: 

• Brinquedos 

• Pista de skate 

• Pista de patins 

 

839,48 m² 
200 m² 
200 m² 

 

01 
01 
01 

Banheiro 32,41 m² 03 

Quiosque 14,40 m² 09 

Academia ao ar livre 990,65 m² 01 

Jardim das Pedras 819,54 m² 01 

Lago Norte 4069,38 m² 01 
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Figura 49: Banco 

 

Figura 50: Quiosque 
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Figura 51: Lixeira 

 

8.2.2. Estrada dos Cajus 

O caju foi escolhido como referência devido a sua significante simbologia para 

a cidade que carrega este elemento no seu próprio nome. Para a elaboração do 

projeto foram utilizadas suas formas orgânicas e cores. Na paginação dos caminhos 

principais os pisos intertravados de concreto pigmentado nas cores laranja e amarelo 

foram os utilizados, já nos acessos aos quiosques e ao Jardim Frutífero utilizou-se o 

piso concregrama (Figura 52). 
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Figura 52: Estrada dos Cajus 

 

Esta estrada possui usos (Quadro 05) voltados para o lazer, ao longo dos seus 

caminhos foram distribuídos bancos e lixeiras e foram criados espaços com 

quiosques. Os bancos (Figura 53) foram inspirados nas formas orgânicas do caju, 

possuem dimensão de 0,85 x 1,40 x 0,55 m e sua estrutura lateral tem uma forma 

simplificada que remete ao fruto e serve tanto como sustentação como apoio para 

braço. Além disso, seus assento e encosto possuem formas curvas intencionalmente 

pensadas para acomodar confortável e ergonomicamente os usuários. O quiosque é 

composto por uma mesa e banco ambos fixos, feitos em concreto e madeira, e possui 
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suporte de redes (Figura 54). Além disso, as cores utilizadas foram laranja na fachada 

e amarelo no cobogó que foi criado a partir de uma simplificação do formato do fruto, 

durante a implantação os quiosques foram locados com a parede de cobogós voltadas 

para o oeste (Figura 55). A lixeira seguiu a mesma estética do banco, tem seu suporte 

composto por madeira natural e seu cesto por madeira pintada de amarelo, com 

dimensão de 0,90 x 0,70 x 0,30 m (Figura 56). 

Quadro 05: Usos - Estrada dos Cajus 

Uso Dimensão Quantidade 

Planetário 3005 m² 
 

01 

Jardim Frutífero 954,15m² 01 

Deck dos caiaques 56 m² 01 

Quiosque 12,00 m² 08 

Banheiro 32,41 m² 03 

Lago Oeste 5600 m² 01 
 

Figura 53: Banco 
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Figura 54: Quiosque 

 

 

Figura 55: Proposta de cobogó 
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Figura 56: Lixeira 

 

8.2.3. Estrada dos Cocos 

O coco foi selecionado como elemento de referência devido a origem do 

parque que ocorreu em um terreno que abrigava uma sementeira de cocos, o que 

justifica a presença desta espécie em grande quantidade neste local. Por essa estrada 

ter como um de seus usos (Quadro 06) o setor administrativo do parque é a única que 

permite a entrada de carros, no entanto de maneira controlada e permitida até um 

estacionamento interno com paginação de paralelepípedo. Nos demais caminhos 

foram utilizados concreto pigmentado na cor marrom e em tons de verde, exceto na 

pista de caminhada e no acesso aos quiosques que foram utilizados caminhos de terra 

batida (Figura 57). 
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Figura 57: Estrada dos Cocos 

 

 

Quadro 06: Usos - Estrada dos Cocos. 

Uso Dimensão Quantidade 

Emsurb 954,98 m² 
 

01 

Farmácia Viva 233,21 m² 01 

Medicina e Segurança do 
Trabalho 

134,61m² 01 

Posto da Guarda Municipal 56 m² 01 

Patrimônio e Controle 
Interno 

147,22 m² 01 

Pista de caminhada 410 m 01 

Jardim dos Troncos 1179,88 m² 01 

Quiosque 14,40 m² 12 

Banheiro 32,41 m² 01 

Edificações do Horto 1212,82 m² 01 

Espelho d'água 1362,14 m² 01 
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O mobiliário desta estrada foi composto com troncos e folhas das palmeiras e 

coqueiros que foram retirados para a proposta do parque, seguindo uma paleta de cor 

inspirada nestas vegetações. O banco feito com toras de madeira arredondadas que 

remetem aos troncos dos coqueiros e seus assento e encosto foram feitos com as 

folhas das palmeiras e coqueiros trançadas, suas dimensões são de 0,90 x 1,80 x 

0,60 m (Figura 58). Os quiosques possuem a mesma estrutura do da estrada das 

araras, porém sua fachada é pintada na cor marrom e o elemento utilizado como 

proteção solar na fachada oeste será um painel de palha trançada, mesmo material 

dos assentos e encostos dos bancos (Figura 59). A lixeira é composta de um cesto 

com diâmetro de 0,40 m, feito em palha trançada foi fixado a uma tora de madeira 

com 0,90 m de altura e presa a um suporte circular fixado ao chão (Figura 60). 

Figura 58: Banco 
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Figura 59: Quiosque 

 

Figura 60: Lixeira 
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8.2.4. Estrada das Águas 

A estrada das águas recebeu este nome por este elemento representar 

Aracaju como cidade litorânea banhada por dois rios, Sergipe e Poxim (Figura 61). O 

acesso dessa estrada se faz através do maior lago do parque. Seus mobiliários e 

caminhos possuem tons azulados e formas orgânicas que remetem a ondulações. O 

material utilizado nos caminhos foi o concreto pigmentado e decks de madeira 

circundando o lago. 

Figura 61: Estrada das Águas 
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Alguns dos usos (Quadro 07) desta área reforçam o elemento que caracteriza 

essa estrada, a água, foram criadas áreas de contemplação, jardim sensorial com 

espelho d'água, oásis aquático e decks ao longo de todo o lago (Figura 62). Os bancos 

foram criados com a junção de ripas de madeiras com 5 cm de espessura em formato 

ondulado e com diferentes tons de azul, formando um degradê, possuem uma 

dimensão de 0,45 x 1,80 x 0,65 m (Figura 63). Nos quiosques essa mesma forma e 

configuração foram aplicadas, em forma de um painel móvel, nas fachadas leste e 

oeste, para que o usuário consiga barrar a luz solar, sua composição estrutural é 

semelhante ao da Estrada dos Cajus, no entanto sua fachada foi pintada com a cor 

azul (Figura 64). A lixeira tem a mesma linguagem dos bancos, e foi criada uma caixa 

em madeira com faces curvas onde uma delas se configura em um degradê, além de 

possuir dimensão de 0,40 x 0,35 x 0,35 m (Figura 65).  

Quadro 07: Usos - Estrada das Águas 

Uso Dimensão Quantidade 

Jardim sensorial 2318,69 m² 01 

Oasis aquático 552,03 m² 01 

Pista de caminhada 705 m 01 

Quiosque 12 m² 11 

Banheiro 32,41 m² 01 

Lago Leste 18944 m² 01 

Figura 62: Oásis Aquático – Estrada das Águas 

 

Figura 63: Banco 
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Figura 64: Quiosque 

 

Figura 65: Lixeira 



   

68 

 

 

8.2.5. Praça de Eventos 

Foi proposta para a praça de eventos uma localização central com o intuito de 

fazer dela o "coração do parque". Com uma área de 30500 m² conta com 4 

edificações: centro cultural, banheiro, anfiteatro, apoio e um espaço destinado a 

montagem de palcos. 

O espaço destinado à montagem de palcos foi localizado próximo a uma 

edificação de apoio (Figuras 66, 67 e 68). Esta possui três camarins, dois depósitos, 

dois banheiros, e uma recepção. Nos depósitos serão guardadas estruturas de som, 

escadas, rampas e iluminações, de posse da prefeitura e utilizadas em dias de evento. 

A recepção contará com um funcionário responsável por agendar, controlar e fiscalizar 

o uso desses equipamentos. A fachada foi trabalhada com o uso de toras de madeira 

dispostas lateralmente em formato de "caracol". 
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Figura 66: Área de Eventos - Palco 

 

 

Figura 67: Área de Eventos – Apoio: Planta Humanizada 

  



   

70 

 

Figura 68: Área de Eventos –Apoio: Perspectiva 

 

O Centro Cultural foi projetado com dois pavimentos e se configura com duas 

edificações interligadas por um deck de madeira (Figuras 69 a 73). O térreo da 

primeira edificação possui quiosques destinados à alimentação, áreas de estar e um 

vão que permite feiras e eventos gastronômicos. Já na segunda edificação foi criado 

um espaço, com pé direito duplo, reservado para exposições de artes e esculturas; 

ela possui também um mezanino, com acesso através da varanda do pavimento 

superior. O acesso ao primeiro pavimento se faz através de uma escada helicoidal ou 

plataforma acessível. Este pavimento possui uma segunda sala de exposição, porém 

com pé direito convencional, espaços avarandados para contemplação e acesso para 

o mezanino. Os materiais empregados foram madeira, alvenaria e vidro. 

Figura 69: Área de Eventos - Centro Cultural: Planta Humanizada 1º Pav. 
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Figura 70: Área de Eventos - Centro Cultural: Planta Humanizada 2º Pav. 

 

Figura 71: Área de Eventos - Centro Cultural: Perspectiva Externa 

 
 

Figura 72: Área de Eventos - Centro Cultural: Perspectiva Praça de Alimentação 
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Figura 73: Área de Eventos - Centro Cultural: Perspectiva Sala de Exposição 

 

 

Ainda no setor de eventos, foi criada no parque uma cobertura espacial 

sustentada através de treliças e pilares em madeira com fechamento em placas deste 

mesmo material. Esta abriga sanitários, uma arquibancada em pedra em um talude, e 

um palco destinado à pequenas apresentações e manifestações artístico culturais 

(Figura 74). 

Figura 74: Área de Eventos –Anfiteatro: Perspectiva 
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Os banheiros foram projetados para atender os variados públicos do parque 

(Figuras 75 e 76). Todo banheiro conta com dois bebedouros, sendo um acessível, e 

um banco. Os espaços dos sanitários foram separados por sexo feminino e masculino, 

suas dimensões atendem as exigências da NBR 9050 de acessibilidade e ambos 

contam com um espaço de fraldário. Além disso, os cálculos para a área necessária 

de janelas para entrada de iluminação e ventilação, atendem a proporção de 1/8 em 

relação à área do piso. Os ambientes foram projetados para serem arejados, no 

entanto, foram criados jardins laterais cujo plantio de vegetações arbustivas 

aromáticas é proposto. 

Figura 75: Banheiro: Perspectiva 

 

Figura 76: Banheiro: Planta Humanizada 
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8.3. IDENTIDADE VISUAL 

8.3.1. Logomarca 

A criação de uma logomarca que se relacione com as características do 

parque é bastante importante para que ele tenha uma identidade visual e uma 

identificação imagética pelos usuários (Figuras 77 e 78). Para a elaboração da 

logomarca foram considerados o nome popular, Parque da Sementeira e sua história. 

O desenho remete ao processo de germinação de uma semente de coco, pois 

conforme citado anteriormente, antes da criação do parque, o terreno era utilizado 

como uma sementeira de cocos. A logomarca foi aplicada nas sinalizações de 

identificação, que são os pórticos e letreiros e nas sinalizações de orientação.  

 
Figura 77: Esboço da Logomarca para o Parque da Sementeira 

 

Figura 78: Logomarca definitiva para o Parque da Sementeira 
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8.3.2. Sinalização 

Foram elaboradas para o parque dois tipos de sinalização: de identificação e 

de orientação. As sinalizações de identificação são os pórticos e os letreiros. Os 

pórticos foram modelados de modo personalizado, contemplando o elemento principal 

de cada estrada do parque (Figuras 79 a 82). O material utilizado foi concreto na parte 

inferior e madeira na parte mais elevada, tanto para compor a integração com os 

mobiliários e edificações do parque quanto pela facilidade de entalhe do material em 

seguir a plasticidade da proposta. A criação dos textos no pórtico obedeceu ao intuito 

de destacar a proposta da logomarca, locando-a em primeiro plano de maneira 

central, à sua direita o nome da estrada referente a cada pórtico e à sua esquerda, 

em uma dimensão menor, o nome oficial do parque, Parque Governador Augusto 

Franco. O letreiro foi criado em concreto com estrutura metálica embutida para sua 

sustentação, distribuído pelas esquinas do parque e na praça de eventos, além de 

servir plasticamente de monumento para apropriação do público, como por exemplo 

no registro de fotos (Figura 83). 

Figura 79: Proposta da logomarca de identificação: Pórtico das Araras 
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Figura 80: Proposta da logomarca de identificação: Pórtico dos Cajus 

 

 

Figura 81: Proposta da logomarca de identificação: Pórtico dos Cocos 
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Figura 82: Proposta da logomarca de identificação: Pórtico dos Águas 

 

 

Figura 83: Proposta da logomarca de identificação: Letreiro. 

 

 

A sinalização de orientação tomou como referência a logomarca, por isso sua 

forma remete a uma folha integrada com um coco (Figuras 84 e 85). As sinalizações 

possuem o mesmo formato para todas as estradas, porém utilizam-se as cores 

referentes a paleta de cada uma delas. Os materiais utilizados foram o concreto na 

parte cinza e madeira na parte colorida, além do emprego de adesivos, próprios para 
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áreas externas – proteção contra umidade e radiação ultravioleta, na marca d'água e 

nos textos. 

Figura 84: Sinalização de orientação: Cajus e Araras 

 

 

Figura 85: Sinalização de orientação: Cocos e Águas 

 

 

8.3.3. Paginação dos Quiosques 

Foi elaborado o projeto de um piso que une todos os elementos que 

representam a setorização do parque e nomeiam as estradas (Figura 86). Este será 

empregado em todos os quiosques do parque. Será composto de concreto, com 

relevos que aumentam sua aderência, evitando áreas escorregadias. Nas quatro 
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extremidades foram criadas gravuras que simulam uma ave voando e as asas desta 

remetem as folhas de coqueiros. Já o elemento central é uma composição criada com 

quatro cajus e suas intersecções remetendo, intencionalmente, a forma de um coco. 

As linhas foram traçadas de forma orgânica e trazendo ondulações de modo a 

referenciar o movimento das águas. 

Figura 86: Lajota de piso para quiosque 
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os parques urbanos possuem considerável importância para o 

desenvolvimento de uma cidade. Ambientalmente, sua cobertura vegetal torna o clima 

mais ameno, aumenta a permeabilidade do solo diminuindo o risco de enchentes, 

reduz os ruídos e a poluição do ar. Além disso, no âmbito social, os parques são 

equipamentos públicos importantes para a manutenção da vida de um ser humano, 

pois proporciona espaços de lazer, descanso, propicia o contato deste com a natureza 

e promove uma integração social. 

É importante realizar uma avaliação de pós ocupação em áreas destinadas a 

parques já implantados, pois estas precisam acompanhar a dinâmica das cidades e 

seus usos precisam evoluir de acordo com as novas gerações que o frequentam. Para 

isso, é preciso analisar se as suas atividades e equipamentos estão adequados à 

população e se evoluíram de acordo com a dinâmica do entorno. Para tanto, esses 

espaços necessitam atender tanto as pessoas que vivem em suas proximidades, 

atividades cotidianas, como também atrair um público mais distante e turístico para 

atividades mais esporádicas ou de fins de semana. 

Baseando-se nesta necessidade, o presente trabalho, através de um 

levantamento de dados, buscou identificar os pontos negativos do Parque Augusto 

Franco, localizado no bairro Jardins, Aracaju/SE. E a partir disso, criou uma proposta 

de requalificação, ou seja, oferecer qualidade a esse espaço para que o mesmo 

pudesse ser utilizado adequadamente. 
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Escala: 1/1500

2

1

USOS

Setor Administrativo1
Jardim dos Troncos2

Madeira

Madeira

Madeira

Palha 

Palha 

Concreto
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Universidade Federal de Sergipe
Departamento de Arquitetura e Urbanismo

Campus de Laranjeiras
Discente: Tamyres Grazielle Almeida Silva

Orientadora: Prof. Dr. Carla Fernanda B. Teixeira
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Sementeira
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Es
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s 
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USOS

Oásis Aquático1
Marca2
Lago Leste3

Escala: 1/1500
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1
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Madeira Madeira
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Orientadora: Prof. Dr. Carla Fernanda B. Teixeira

B
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Escala: 1/50

Apoio - Praça de Eventos
Escala: 1/150

Apoio - Praça de Eventos

Mezanino

Sala de Exposição

Deck Coberto

Sala de Exposição

Praça de Alimentação

Varanda

Centro Cultural - 1° Pavimento    |    Escala: 1/200

Centro Cultural 

Banheiro

Centro Cultural - 2º Pavimento    |    Escala: 1/200




