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“Olmsted acreditava que uma cidade com mais espaços abertos e com oferta de áreas 

de recreação para a comunidade propiciaria um estilo urbano mais agradável. A população das 

cidades sempre sente necessidade de espaços públicos abertos, onde possa encontrar um cenário 

tranquilo que tenha a ação de um antídoto contra as pressões e as tensões do trabalho, (...) Parte 

do esforço de Olmsted em educar o público norte-americano sobre a importância da existência 

dos parques foi mostrar seus benefícios a todas as classes sociais indistintamente e também seu 

papel como ponto de encontro para todos os cidadãos, independentemente de sua formação. ” 

(MACEDO, 2002, p. 12). 
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RESUMO 

 

O presente trabalho trata de um estudo acerca da reestruturação urbana e paisagística 

de uma pedreira abandonada localizada no município de Laranjeiras, Sergipe. A área degradada 

onde antes havia uma atividade de extração mineral é atualmente um vazio urbano e que causa 

impactos negativos tanto para os moradores da região como para a cidade. Por isso foi 

necessário entender a geografia do lugar, elaborando um mapeamento e análise da área, com 

aplicação de entrevistas e registros fotográficos, produzindo gráficos e elementos de 

informação para possíveis diretrizes a serem aplicadas no local. Teve-se com base em estudos 

de casos, alguns projetos correlatos ou que trabalhassem a questão de como a população se 

apropriou do espaço e a relação do projeto com a paisagem. Por fim, demonstrou-se como irão 

ficar os cenários no espaço em estudo: caso não haja intervenção e outro cenário caso haja 

intervenção. Dessa forma, foram definidas diretrizes com o objetivo de criar um parque urbano 

na área da Pedreira de Laranjeiras. 

  

Palavras-chave: Reestruturação urbana e paisagística, pedreira, parque urbano, 

cenários. 
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ABSTRACT 

 

The present paper addresses the study about the urban and landscape restructure of an 

abandoned quarry in Laranjeiras’s city, Sergipe. The degraded area where before there was a 

mining activity is currently an urban void that causes negative impacts for both the locals and 

for the city. So, it was necessary to understand the geography of the place, developing a 

mapping and analysis of the area, with application interviews and photographic records, 

producing graphics and data elements for possible guidelines to be applied on site. We had the 

basis of case studies, some related projects or to work the question of how the population has 

appropriated the space and the project's relationship with the landscape. Finally, it was shown 

how they will be scenarios in space under study: if there is no intervention and other scenario 

if there is intervention. Thus, guidelines were defined in order to create an urban park in the 

area of the quarry Orange. 

 

Keywords: Urban and landscape restructure, quarries, urban park, scenery. 
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INTRODUÇÃO 

As indústrias de extração mineral trazem recursos financeiros tanto para o proprietário 

da terra do local como para a cidade, por disponibilizar matéria prima disponível como por 

exemplo para a construção civil, porém, tais atividades acarretam em diversos impactos no meio 

ambiente e nas populações. Em sua maioria, ao término de suas explorações, as empresas de 

extração abandonam o local, sem haver uma preocupação com seu espaço futuro e para o bem 

de todos que residem próximo ou ao redor da área de escavação em vários casos inseridos na 

malha urbana. Por isso a degradação é bastante evidente, principalmente a visual, pelo fato da 

paisagem ter sido modificada pelo homem de forma intensa, nas quais, às vezes, as áreas 

abandonadas desconfiguram o tecido urbano e somam uma série de problemas ambientais e 

sociais, como depósitos de lixo, esconderijo para ladrões, etc. Contudo, esses espaços 

degradados podem ter características para uma transformação e desenvolvimento da paisagem 

que contribuam para o bem-estar da população. 

Pode-se citar alguns exemplos de áreas que são transformadas em prol da sociedade, 

como lagos, dunas, bosques, áreas alagadiças, que são utilizadas como base para propostas de 

novos espaços de lazer e convívio coletivo, pois, até mesmo pedreiras abandonadas são 

transformadas em parques urbanos. É neste último exemplo que o presente trabalho visa 

enriquecer os estudos e análises dessas áreas de pós mineração e em como reinseri-las na cidade 

para a população usufruir do local, beneficiando a todos que necessitam de espaços e 

equipamentos destinados a recreação e contemplação física e psicológica. Outro ponto 

importante é que o projeto e a implantação dos equipamentos desses parques, considerem as 

reais necessidades dos moradores para se ter um planejamento cuidadoso no sistema de criação 

de espaços públicos. 

Com base nisso, foi necessário entender e refletir as possíveis potencialidades, 

problemáticas, ameaças e forças que a pedreira em estudo poderia causar em seu entorno. Os 

capítulos seguintes se referem a entender o que é uma reestruturação em um espaço degradado, 

a análise do espaço da Pedreira de Laranjeiras, casos correlatos e definição de diretrizes, 

finalizando com as considerações finais e as referências bibliográficas. Os anexos possuem 

informações que contribuem com as pesquisas realizadas sendo que os apêndices constam por 

último do modelo de entrevista aplicado à população e o resultado projetado do cenário com 

intervenção. 
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1. O QUE É UMA REESTRUTURAÇÃO EM UM ESPAÇO DEGRADADO 

 

Reestruturação consiste no conceito da organização urbana regional do espaço em uma 

cidade em desenvolvimento, possuindo a urbanização como processo em sua aplicação. Pois, 

segundo (PEREIRA, 2006, p. 47 apud CAMPOS e SILVEIRA, 2014, p. 24), cita que o termo 

aponta para a profundidade das mudanças recentes e da intensidade da crise social em vários 

campos da vida contemporânea. Porém vale salientar que em alguns casos de reestruturação 

visa-se à valorização dos imóveis na cidade como destaca CAMPOS e SILVEIRA, 2014: 

 

“Os investimentos privados e públicos realizados em novos equipamentos urbanos, 

novos pontos de oferta de serviços urbanos, na ampliação e modernização do sistema viário, na 

redefinição dos usos e ocupação do solo, advindas da reestruturação urbana e da complexificação 

da economia urbana, certamente contribuíram para modificar no presente a lógica de valorização 

dos imóveis na cidade." (CAMPOS e SILVEIRA, 2014, p. 147) 

 

É um termo que está relacionado em trazer à população itens como bens e serviços, 

lazer e educação em lugares desprovidos de certas infraestruturas ou equipamentos, pois 

existem em diversos lugares situações de exclusão e segregação por parte dos gestores da 

cidade. A necessidade de saber os interesses e necessidades da área a ser reestruturada e a sua 

provável influência na região são algumas fontes de informação para a futura intervenção. Em 

cidades maiores o termo se aplica também sobre arranjos espaciais horizontais e verticais e a 

sua posição geográfica no território para as mudanças funcionais da cidade. 

Diversos autores citam que o termo está associado a esfera econômica, condicionando 

novas lógicas de localização, intensidade de fluxos e novas centralidades na região que será 

aplicada a intervenção. Alguns itens como projetos urbanísticos, paisagísticos e de edificações 

para urbanização, recuperação ambiental e promoção de inclusão social são diretrizes inseridas 

em um plano geral de urbanização. Tal plano é constituído com a participação da população 

atingida e técnicos do município na criação de projetos específicos como habitação social, 

equipamentos públicos (parque), recuperação ambiental e urbanização. 

Esta intervenção urbanística é um método utilizado para que espaços subutilizados e 

degradados se transformem em elementos estruturados do espaço, possuindo uma ligação com 

o tecido urbano existente e uma ligação com a paisagem, trazendo benefícios econômicos para 

a população residente do bairro como também para toda a cidade que geralmente se vê privada 

de uma infraestrutura de lazer e convívio. 



14 
 

Também incorporam redesenho de espaços públicos, reabilitação de conjuntos de 

valor cultural, reciclados com usos habitacionais, serviços e comércio, como a participação da 

população nas decisões. Para LIMA, ano 04, mar. 2004, a reestruturação como intervenção deve 

contar com: 

 

“Cada intervenção deve significar uma melhoria social e estética para a cidade, porém, 

para conseguir a manutenção da cultura local é preciso conceder à população residente e usuária 

total participação nas discussões sobre as intervenções a serem implementadas pelo poder 

público e por seus associados. ” (LIMA, ano 04, mar. 2004) 

  

Vale ressaltar que as diretrizes de projeto para uma área delimitada têm efeitos em 

outras regiões fora dessa área, pois mesmo a ação mais pontual pode gerar reflexos em outros 

locais do meio urbano e que de preferência tivessem um maior saldo de impactos positivos do 

que negativos. É preciso conhecer os anseios da comunidade e o município não deve intervir 

com pontos de vista pessoais de governantes e nem somente para o aspecto econômico na 

questão do projeto. Por isso é imprescindível um levantamento cuidadoso e multidisciplinar do 

local, e que considere as atividades sociais, a vocação do lugar e dos espaços determinando 

equipamentos e programas sociais. 

Os vazios urbanos em uma cidade são descontinuidades urbanas, pois são espaços que 

não possuem nenhum projeto ou oferta de uma atividade para a sociedade, por serem terrenos 

vazios, mas oferecem uma nova possibilidade de possuir um projeto articulador, pois é presente 

nesse vazio, a expectativa do novo. Pode-se considerar, em alguns casos, como uma área 

possível de ser rearticulada a um território fragmentado, trazendo novas conexões e novos 

atrativos para a região assim como uma nova função em um espaço degradado como por 

exemplo as pedreiras e locais de extração mineral após o fim de seu uso. 

A reestruturação adquiriu abrangência na análise geográfica, pois aborda questões do 

espaço que será implementado as diretrizes de projeto, urbanísticas ou paisagísticas como terá 

efeito também nas demais localidades da cidade. Segundo (Villaça, 2001, p. 19), a 

reestruturação se trata de:  

 

“O que comumente se chama de estruturação urbana não é estruturação (ou 

reestruturação) urbana, mas estruturação (ou reestruturação) regional, pois aborda o elemento 

urbano da estrutura regional, o processo de urbanização enquanto processo do espaço regional, 

seja de uma região, de um país, de vários países ou do mundo”. (VILLAÇA, 2001, p.19) 
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Por isso, o termo estruturação urbana está associado às contradições, continuidades e 

descontinuidades, ações e reações associadas ao processo de ocupação do espaço. Como a 

forma do uso do solo urbano passando a ser utilizado para atender a uma nova lógica. Casos 

em que há uma comunidade carente de cidadania, educação, lazer e atenção, a geografia e a 

infraestrutura também podem ser requisitos para a estrutura de permanência e de transformação 

do lugar. Com isso, o termo está orientado por objetivos estratégicos para o desenvolvimento 

urbano com ações materiais combinadas com intervenções de natureza social e econômica. 

A reestruturação cria condições reais de habitabilidade e recuperação ambiental, por 

meio de espaços públicos, em áreas degradas como exemplos de pedreiras abandonadas, 

conformando-se em desafios no sentido de se converter à cidade aquele grande vazio e o suporte 

mínimo em situações onde só há habitações e ruas. Reintegrar esses espaços ao conjunto da 

cidade traz benefícios como a melhoria do meio ambiente, trazer qualidade ao ambiente urbano 

e condições de habitabilidade. 

Existem áreas que necessitam serem reestruturadas por questões de degradação 

ambiental a exemplo de áreas utilizadas para extração mineral, como pedreiras abandonadas. 

As áreas extrativas após o término de sua função, acabam sendo abandonadas, porém, podem 

representar uma oportunidade de serem reconvertidas em novos usos e valores. A reabilitação 

da área e sua reconversão em novos atrativos pode beneficiar a população, assegurando 

equilíbrio e qualidade do meio e da paisagem. Desde a antiguidade as extrações de recursos 

minerais têm relação com o desenvolvimento do homem e a região, mas que tais atividades 

acarretam em impactos na paisagem, no solo e na cobertura vegetal. 

Essas pedreiras com a sua recuperação ambiental e paisagística, podem se integrar no 

meio social e urbano e estar a serviço da população e da região com um propósito útil, pois esse 

processo pode significar uma mudança favorável para o local. Os exploradores já devem prever 

a recuperação desses espaços e o seu possível uso futuro nas fases iniciais do processo de 

extração, pois são áreas que as atividades alteram bastante o relevo e a paisagem, a vegetação 

e o solo. Segundo (MARQUES, 2012, p. 38), “A relação entre esses espaços de caráter ímpar, 

com os instrumentos de ordenamento do território para consignação de um uso posterior, pode 

resultar na criação de novos atrativos, acrescentando valor ao espaço e à região”. Grande parte 

de pedreiras recuperadas utilizavam apenas a revegetação como medida para mitigar os 

problemas deixados pelo fim da extração, porém atualmente é crescente as alternativas de 

reutilizar o espaço, atribuindo novos usos e soluções criativas acarretando benefício para a 

população. Boas soluções essas para valorizar o lugar e defendendo uma boa imagem das 

pedreiras perante a sociedade, tornando-se uma mais valia econômica, ambiental e 
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sociocultural. Existem alguns princípios no desenvolvimento da recuperação de pedreiras 

segundo MARQUES, 2012, p. 39: 

Restauração: Esse processo prevê a recuperação das áreas afetadas através da 

devolução ao espaço das suas características originais, removendo a perturbação; 

Reabilitação: Esse plano assume a perturbação e através do desenvolvimento de 

ecossistemas alternativos compatíveis e, assim, a devolução de processos naturais ao espaço; 

Reconversão: Esse princípio pretende a atribuição de novos usos ao espaço, distintos 

dos originais, e não induzindo necessariamente ao processo de revegetação. 

As figuras abaixo demonstram as intervenções possíveis no território sobre a 

recuperação de pedreiras à céu aberto: 

 

Figura 00 – Esquemas de recuperação de pedreiras à céu aberto. 

 

Fonte: MARQUES, 2012, p. 40 
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Com isso os espaços recuperados podem ter usos diversificados como áreas de 

proteção de espécies animais ou vegetais, parques urbanos, equipamentos públicos, 

equipamentos desportivos, etc. E essas novas funções vão depender também da qualidade do 

projeto de recuperação e das soluções encontradas para o local. Segundo Marques (2012) é 

possível identificar as potencialidades do espaço da pedreira utilizando os temas como as forças, 

as fraquezas, as oportunidades e as ameaças que o local possui, tornando esses, elementos de 

informação para a futura intervenção.  

1) Forças: podem ser consideradas como a localização estratégica da pedreira como 

por exemplo o objeto de estudo desse trabalho entre o Loteamento Denise Fontes e o Conjunto 

Manoel do Prado Franco, com diversos acessos para o local; espaço com forte caráter de 

identidade para a região; previsão de melhoria das acessibilidades/mobilidades;  

2) Fraquezas: estado atual de degradação do espaço; acumulação de lixo e entulhos em 

partes do local; não abrange serviços ou comércios nas suas proximidades; degradação dos 

sistemas vegetais.  

3) Oportunidades: reestruturação do local em um espaço que a população e 

comunidade se encontram carentes; a recuperação do espaço pode resultar num projeto atrativo, 

promotor e divulgador da cidade; trazer qualidade de vida para o morador da cidade e dos 

municípios circunvizinhos; desenvolvimento de novos habitats, animais e vegetais, no local; a 

concepção de um novo espaço em um vazio urbano na cidade com as caraterísticas excepcionais 

da pedreira;  

4) Ameaças: uma zona que induz ao descaso, degradação e sujeira; um espaço 

depreciativo para a cidade e população; segurança desfavorável para o espaço.  

Tendo em vista o que foi dito acima, a reestruturação desses espaços de pedreiras, 

atribuindo-lhes um novo uso transformando-os em um novo atrativo para a cidade pode ser um 

indutor para o interesse turístico no município, assim como, pode estimular o comércio local e 

desenvolvimento de novas atividades de consumo e serviços na região. Já no caráter urbanístico 

a intervenção tem o reforço de trazer a proximidade da cidade com os vazios urbanos existentes 

e a importância de novos usos desses espaços para os anseios da população. Seguindo as 

diretrizes de ordenamento do território e as características previstas para o local informadas no 

plano diretor do município é possível promover uma atividade em um vazio urbano degradado, 

trazendo benefícios para o entorno e para a cidade. 

As estratégias da reestruturação urbana e paisagística da pedreira podem se estruturar 

nas seguintes diretrizes: 
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Requalificar o espaço urbano em declínio, devolvendo-o ao serviço da população e 

satisfazendo as suas necessidades; promover parceiras com outros produtos locais, de alimento, 

agrícolas, artesanato, etc.; dinamizar a área como um espaço de lazer, educação, cultura e 

serviços; promover parcerias com empresas turísticas locais, para a oferta de atrativos na 

cidade. 

É importante na reestruturação que haja uma leitura do tecido urbano atual, das 

qualidades desse espaço urbano para servir de base para o planejamento e desenho ambiental. 

Três instâncias podem ser inseridas como a viária com conexões, articulações e ciclovias; a 

espacial com a criação de espaços livres, verdes e públicos; e da estético-paisagística com a 

ligação do urbano-rural. Pois os vazios urbanos acabam ocasionando a descontinuidade e a 

desarticulação do espaço físico com a cidade e o estudo em questão analisa três ações como 

abordagens para reverter esse quadro na região da pedreira: interromper os processos que 

degradam o local, a estruturação urbana; e a recomposição ecológica com o desenho da 

paisagem. 

Tais diretrizes também englobam o padrão de organização do espaço do entorno da 

pedreira, com assentamentos humanos, áreas livres, áreas de esporte e de lazer. Parques como 

locais de encontro e civilidade. O próprio rio divide a parte estruturada da cidade com o 

loteamento com pouca infraestrutura e sob o ponto de vista da distribuição dos espaços públicos 

essa área ficou desprovida de qualquer área livre pública. Por isso o cenário é que a região é 

excluída dos olhos da administração pública e a ocupação dos loteamentos periféricos 

descontrolada posteriores ao traçado original, pois se adequam as condições topográficas. 

Ou seja, a falta de organização urbana, a degradação ambiental e consequente 

influência na qualidade de vida da população são alguns fatores que trazem em um panorama 

com a situação da paisagem local desarticulada, com pouca diversidade e fraca imageabilidade 

para a cidade. Para a reestruturação da paisagem é importante captar a água da chuva até o leito 

do rio, por canaletas ao longo da calçada; as vias como elementos estruturadores na reconexão 

das estruturas urbanas; desenho e arborização para o parque e as vias novas; compatibilização 

dos sistemas de pavimentação, redes de eletricidade e telefonia, drenagem urbana, águas 

servidas, abastecimento de água, calçamentos ecológicos com tratamento adequado e que 

permitam a drenagem e mobilidade dos pedestres e ciclistas, com conforto e segurança. 

É previsto que as áreas verdes sejam como papel organizador do espaço local, com a 

função de área de lazer e implantação de equipamentos ou edifícios públicos e como ponto 

referencial na paisagem, conferindo identidade para o bairro. O Processo de reestruturação 

segundo (RODRIGUES, 1986, p. 64, apud LOPES, 2014, p. 11), trata de “um programa de 
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integração física de comunidades urbanas ao conjunto dos sistemas de serviço da cidade”. Para 

isso, o autor sugere uma análise do cotidiano das pessoas nos espaços de uso coletivo e sua 

apropriação para que o projeto siga duas funções: a correção a médio prazo das disfunções 

urbanas do espaço físico no cotidiano da população e promover atividades aglutinadoras como 

o de comércio, serviço, lazer e habitação, como também espaços públicos atrativos e dinâmicos. 

A estruturação paisagística como um parque pode ser considerado um local de 

animação que qualifica a área, estimulando um sentimento de identificação nos seus moradores. 

Equipamentos de educação e lazer que possam ser instalados, podem funcionar como pontos 

de atração justamente para estimular as pessoas a circularem, e assim, garantir a animação e 

segurança para o local. Por isso são objetivos estratégicos de desenvolvimento urbano em que 

as ações de natureza material sejam combinadas em sua execução por intervenções de natureza 

social e econômica, como também a articulação e valorização dos vazios urbanos existentes na 

malha urbana, transformando-os em espaços que possam contribuir com a cidade e que haja 

uma política de ocupação do espaço que ocorra a médio prazo. 

Neste sentido, verifica-se que as áreas extrativas abandonadas após a o fim da sua 

atividade podem ter uma contribuição com a cidade adotando um novo projeto e criação de 

novas soluções e espaços atrativos em favor da população local. E é esse caminho que o presente 

trabalho visa, com um estudo e análise da geografia do lugar em que uma pedreira localizada 

no município de Laranjeiras, Sergipe, possui com o restante da cidade, com seu entorno 

imediato e áreas contíguas. Para isso é importante entender um pouco da história do lugar e 

como os elementos que compõem a configuração urbana da cidade se relacionam com o objeto 

de estudo, no caso a Pedreira de Laranjeiras. 
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2. ANÁLISE DO ESPAÇO DA PEDREIRA DE LARANJEIRAS – SE 

2.1 A geografia do lugar  

A área da Pedreira, como objeto de estudo, está situada no município de Laranjeiras, 

localizado na Zona Litorânea do estado de Sergipe, mais detalhadamente na microrregião do 

Baixo do Cotinguiba e na mesorregião do Leste Sergipano, cuja distância é de 20 quilômetros 

da capital Aracaju, com acesso pela rodovia BR-101.  

Segundo o censo do IBGE, com dados de 2010, o município possui uma população 

aproximada de 27 mil habitantes com uma área aproximada de 163 mil km², sendo que apenas 

3,30 km² é constituído da área urbana, e o restante de área rural predominando a cultura da 

cana-de-açúcar, segundo informações do Plano Diretor da cidade de 2008. Assim como possui 

o bioma da Mata Atlântica na maior parte da região. A sede municipal é formada pelos bairros 

Centro, Comandaroba, Manoel do Prado Franco e Quintalé, e o município ainda possui 

pequenos povoados espalhados pelo território. Segue abaixo imagens da localização da cidade 

na região nordeste, no estado e na sede municipal. 

  

Figura 01 – Localização da cidade na região nordeste, no estado e na sede municipal. 

 

Fonte: Imagem extraída da Dissertação de Mestrado de Lícia Cotrim, 2011, p.50, acessado em 02.08.2014 

 

A cidade possui uma arquitetura colonial em suas ruas, igrejas e prédios históricos 

preservados e tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) 

assim como o núcleo que deu a origem à cidade, o qual surgiu às margens do Rio Cotinguiba 

importante rota marítima para o comércio e as embarcações em seu antigo porto. Seu centro 

histórico situa-se numa região repleta de morros e colinas, muitas ruas construídas com pedras-

sabão e com a infraestrutura para o turismo ainda em desenvolvimento. Vale destacar que o 

centro da cidade é o local onde possui uma maior interação de atividades com a população, 

possuindo comércio, serviços e lazer, como também a maior parte das atividades culturais. 
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Sua terra é rica em compostos de calcário e o solo predominante argiloso. Segundo 

Cotrim (2011), a principal fonte de renda do município gira em torno do setor secundário, no 

qual, algumas indústrias são instaladas na região por causa da rica predominância dos minérios 

como matéria-prima para a produção de cimento e da cana-de-açúcar. Sejam elas: fábrica de 

cimento do grupo Votorantim (CIMESA), uma usina de açúcar e álcool (Usina São José do 

Pinheiro), uma indústria de adubos químicos de amônio e ureia ligada à PETROBRAS 

(Fertilizantes Nitrogenados do Nordeste – FAFEN) e outra indústria química (Liquid Carbonic 

do Nordeste). Segue abaixo imagem satélite de parte do município nos primeiros anos do século 

XXI e vista aérea do centro histórico às margens do Rio Cotinguiba.  

 

Figuras 02 e 03 – Imagem satélite do município e vista área do centro histórico. 

 

Fonte: Imagens extraídas da Dissertação de Mestrado de Lícia Cotrim, 2011, p.30; p.50, acessado em 02.08.2014 
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2.1.1 Localização da Pedreira 

A pedreira localiza-se acima do Loteamento Denise Fontes, na área urbana de 

Laranjeiras e possui diversos acessos de diferentes direções com pouca infraestrutura. Existe, 

na maior parte do seu entorno, residências e poucos pontos comerciais como será visto no mapa 

de uso e ocupação do solo no capítulo que trata do mapeamento e análise da área deste trabalho. 

Têm-se dois acessos a partir da Rodovia Valter Franco, outro a partir da ponte próxima ao 

Mercado Municipal e a Universidade Federal de Sergipe do Campus de Laranjeiras, assim como 

pela entrada do Conjunto Manuel do Prado Franco pela Avenida Contorno Norte que passa em 

frente à pedreira. Segue abaixo imagem satélite com os acessos possíveis à região. 

 

Figura 04 – Vista aérea da localização da Pedreira e acessos disponíveis, 2014.  

 

Fonte: Imagem Satélite extraída do Google Earth, modificada pelo autor, 2014. 

 

Na próxima imagem estão representadas as principais instituições ou equipamentos 

que se destacam na região. Vale salientar que a Avenida Contorno Norte está em obras sendo 

pavimentada e fará uma ligação da Rodovia Contorno Norte à entrada do Conjunto Manoel do 

Prado Franco. É importante citar que o Loteamento Denise Fontes é próximo ao centro da 

cidade, e boa parte dos moradores desse loteamento o utilizam pela quantidade de serviços. 
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Figura 05 – Vista aérea da localização da Pedreira e principais instituições do perímetro urbano, 2016.  

 

Fonte: Imagem satélite extraída do Google Earth, modificada pelo autor, 2016.1 

 

2.1.2 Histórico 

O Loteamento Denise Fontes foi construído pela Prefeitura de Laranjeiras, em terras 

desapropriadas, onde antes funcionava uma fazenda. Ao tempo que algumas famílias tomaram 

posse legalmente do local, já que a prefeitura doou alguns lotes, outros foram postos à venda, e 

recentemente outras se apossaram de uma área onde antes funcionava uma atividade de 

mineração. Com a ocupação, na região da pedreira, houve uma degradação visível da área, 

como retirada de mata nativa, depósito de lixo e problemas relacionados à infraestrutura. 

A Pedreira de Laranjeiras pode ser considerada como um espaço potencial de 

paisagismo, arquitetura e urbanismo, porém vale ressaltar que atualmente é um local onde 

houve o encerramento das atividades de extração de recursos minerais e fora abandonada. 

Atualmente a área é de certa forma lembrada pela população, mas virou um ambiente de 

depósito de lixo, principalmente de peças de carros, às vezes a área acaba servindo de 

esconderijo para ladrões e está sendo ocupada/invadida em suas margens por residências de 

pessoas de baixa renda. 

                                                 
¹CAIC. Disponível em: http://www.laranjeiras.se.gov.br/sysclientes/images/secretarias/laranjeiras/reformadocaic.jpg, acessado em abr. 2016. 

²UFS. Disponível em: http://s2.glbimg.com/AKhGvDYOrmuM-UtFmQ92ciJV_kw=/620x465/s.glbimg.com/jo/g1/f/original/2014/02/19/laranjeiras1.jpg, 

acessado em abr. 2016. 

³Mercado Municipal. Disponível em: http://4.bp.blogspot.com/-PxF81mrxVWc/UuZJoZGSGLI/AAAAAAAAAbc/UGoBhQ_MA0U/s1600/DSC01042.JPG, 

acessado em abr. 2016. 

⁴Igreja Nosso Senhor do Bonfim. Disponível em: https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/52/00/10/520010b2c8ad0eb62d437d2794c3a301.jpg, acessado em 

abr. 2016. 

⁵Igreja Bom Jesus dos Navegantes. Disponível em: http://www.sergipetradetour.com.br/dbimages/conteudoanexo/amp_142990190246.jpg, acessado em abr. 2016. 
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Apesar de ser uma boa área, referente à sua proximidade com o perímetro urbano, essa 

região acaba sendo esquecida, pois, não foi urbanizada quando o loteamento foi feito pela 

prefeitura que tinha que obedecer a lei do parcelamento do solo 6799/79, e demorou-se muito 

para implantar infraestrutura básica. Atualmente a região contempla pouca infraestrutura 

urbana (apenas com rede de água, energia e parte de esgotamento sanitário para algumas casas) 

porém algumas residências recentes despejam em um vazio urbano ao lado do loteamento. 

Segue abaixo imagem aproximada da pedreira e do Loteamento em questão com a seguinte 

legenda: em vermelho a delimitação da região da antiga extração, em amarelo a parte do 

paredão de pedra calcária amarela, em azul o vazio urbano no qual parte das casas despejam o 

esgoto, sendo esta última a região que os moradores gostariam que fosse transformado em um 

parque agregando a delimitação da região da pedreira que será descrito no capítulo mais adiante.  

 

Figura 06 – Vista aérea aproximada da Pedreira e do Loteamento Denise Fontes no Município de Laranjeiras.  

 

Fonte: Imagem satélite extraída do Google Earth, modificada pelo autor, acessado em 02.08.2015 
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Foi verificado, por análises em campo, que existe no entorno uma boa quantidade de 

crianças brincando na rua, moradores que se sentam nas calçadas quando há sombra e grupos 

de estudantes que voltam para suas casas. Uma população que se insere na categoria de pessoas 

de baixa renda e acabam sofrendo não só com o pouco investimento na área como também pela 

exposição do sol por estar localizada em região de clima Tropical e não existir um projeto 

paisagístico para contribuir com a amenização climática. 

Segundo o diagnóstico paisagístico e urbanístico feito pelo próprio autor em estudo no 

ano de 2014, a área possui: desorganização visual do ambiente; falta de infraestrutura 

(pavimentação, esgotamento, iluminação) para casas do entorno; inserção dos lotes na área da 

pedreira; ausência de equipamentos públicos que atendam a comunidade dos conjuntos; acesso 

ao local é dificultado pela ausência de placas que sinalizem os nomes das ruas; não existe 

transporte público para essa área; vulnerabilidade sócio econômica dos moradores; muitas das 

casas estão inacabadas, na maioria dos casos por falta de recursos. Segue abaixo algumas 

imagens fotografadas pelo autor localizadas na região de contorno em vermelho da figura 

anterior que delimita a antiga área de extração. 

 

Figuras 07, 08, 09 e 10 – Levantamento Fotográfico, 2014. 

 

Fonte: Imagens fotografadas pelo autor no entorno da pedreira e antiga área de extração, datadas de 02.08.2014 
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2.1.3 Dados do Plano Diretor 

O Plano Diretor Participativo do Município de Laranjeiras de Maio de 2008, é um 

importante instrumento para a gestão do uso do solo do município e os diferentes atores que 

agem no território para o desenvolvimento da cidade. As diretrizes, mapas e artigos são 

referentes a estudos produzidos por profissionais habilitados que analisam todo o território do 

município e o divide em regiões para o crescimento das diferentes funções que cada uma possui.  

O Plano possui dados em sua legislação sobre a localização do terreno no qual a 

pedreira está inserida e as respectivas zonas e diretrizes que abrangem a área da pedreira, 

servindo de mais informações para as diretrizes de reestruturação da região conforme pode ser 

observado no Anexo 01. Das diferentes zonas dentro do perímetro urbano, a imagem demonstra 

que a pedreira está localizada na Zona de Dinamização I na cor azul, como também a 

hierarquização das vias e o mapa do perímetro urbano localizados no Anexo 02. Será citado o 

que essa zona constituí e as regulamentações específicas da região da pedreira. 

De acordo com dados do Plano Diretor, na seção do uso e ocupação do solo, definiu 

os tipos de usos conforme pode ser observado no Anexo 03. Na zona da pedreira é priorizado 

o uso residencial coletivo, assim como atividades de comércio, serviços e lazer diversificados 

e industrial de pequeno porte. No artigo 30 e 47 do mesmo anexo têm-se o incentivo das 

atividades em níveis de incômodos e que na seção das atividades incômodas do Anexo 04, traz 

a lista com os diferentes níveis e os respectivos itens que poderiam ser implantados na região 

com as observações necessárias à sua aprovação. São atividades que podem ser incentivadas na 

região da Pedreira, como por exemplo, habitações multifamiliares, academias de ginástica e 

esporte, quadras de esporte, cinemas, teatros, hotéis, bares, restaurantes dentre outros. 

Por fim, o Anexo 05, trata no Capítulo IV Da Circulação Urbana, no qual a faixa de 

domínio da Avenida Contorne Norte como via coletora é de no mínimo 20,00 (vinte metros) e 

para as vias locais de 12,00m (doze metros), passeios respectivamente 3,50m e 1,50m. 

 

2.2 Mapeamento e Análise da Área 

Foram identificados dois principais acessos à cota mais baixa da pedreira, um pela Rua 

“L” e outro pela Avenida Contorno Norte. Na rua “L” também é possível subir na cota mais 

alta do morro da pedreira já que atrás do paredão desse morro encontra-se várias residências. É 

importante entender esses acessos, pois são áreas que até mesmo a população não invadiu, pois 

são caminhos já delimitados da antiga extração. Segue abaixo imagem satélite e imagem 

fotográfica do acesso à rua “L”. 
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 Figura 11 – Identificação aérea e fotográfica dos acessos, 2014.   

 

Fonte: Imagem extraída do Google Earth, modificada pelo autor, acessado em 10.08.2014 

 

O acesso pela Avenida Contorno Norte é o local mais usado para quem deseja entrar 

e utilizar a pedreira. Alguns moradores utilizam para jogar lixo, caçar passarinho ou até mesmo 

pegar lenha ou entulhos para cozinhar, segundo análises em campo. Em um possível uso futuro 

para essa área é possível considerar esses dois caminhos para serem a porta de entrada por 

exemplo para um parque urbano, como também os acessos de máquinas e pessoas para a 

limpeza do terreno. 

  

Figura 12 – Identificação aérea e fotográfica dos acessos, 2014.  

 

Fonte: Imagens extraídas do Google Earth, modificada pelo autor, acessado em 10.08.2014 
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As curvas topográficas encontradas variam entre 5,00, 7,00, 11,00, 18,00 e no topo da 

pedreira 21,00m, considerando a parte mais baixa do terreno como nível 6,00. Com base na 

Topografia, e a delimitação da área no AutoCAD em vermelho da imagem a seguir, obteve-se 

uma área total de: 34.170,25m². Segue abaixo imagem do levantamento topográfico do local 

com as curvas de nível do entorno imediato à pedreira seguida de uma visão mais aproximada 

do perímetro considerado da pedreira e da antiga extração mineral com os pontos em vermelhos 

marcando os locais fotografados para registro da situação visual do local. 

 

Figura 13 – Vista aérea em AutoCAD das curvas de nível, 2014.  

 

Fonte: Imagem extraída da Planta do Município de Laranjeiras em AutoCAD, modificado pelo autor, 2014. 

 

 Figura 14 – Vista aérea aproximada da pedreira com indicação numérica das fotografias, 2014.  

 

Fonte: Imagens extraídas do Google Earth, modificada pelo autor, acessado em 10.08.2014. 
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Figuras 15, 16, 17 ,18, 19 e 20 – Levantamento fotográfico do local, 2014.   

 

Fonte: Imagens fotografadas pelo autor, tiradas em setembro de 2014. 

 

É possível ver nitidamente o abandono e o grande vazio que essa área possui na zona 

urbana de Laranjeiras, como também possui parte de vegetação densa e outra mais rarefeita e 

uma poça de água de chuva que as vezes se acumula no local. Para ampliar o entendimento da 

área, será demonstrado, a seguir, os mapas temáticos elaborados na região em estudo e da 

abrangência que um parque urbano inserido em uma antiga pedreira poderia ter. 
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2.2.1 Leitura de Uso e Ocupação do Solo 

 

Figura 21 – Mapa Temático de Uso e Ocupação do Solo, 2016. 

 

Fonte: Imagem elaborada e cadastrada pelo próprio autor, 2016. 

 

Conjunto Manoel do 

Prado Franco 

Loteamento 

Denise Fontes 

Esc. 1:5.000 
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É possível identificar no Loteamento Denise Fontes abaixo da pedreira que a 

predominância do uso do solo é residencial. Este mapa temático demonstra claramente um 

único ponto comercial referente à uma mercearia/padaria no loteamento e poucos lotes mistos 

que possuem habitação e serviços, que nesses casos seriam venda de roupas, pequenos bares ou 

manicures. Os únicos elementos institucionais desse loteamento contam apenas com igrejas 

católicas e evangélicas. Já no Conjunto Manoel do Prado Franco existe um maior número de 

edificações institucionais, assim como escolas, posto de saúde e pequenas praças. 

É nítido a falta de dinamização do loteamento em seu uso do solo, pela maior 

predominância de residências, alguns lotes vazios, a falta de vários comércios, lotes mistos, 

áreas institucionais, pouco espaço público (ruas e calçadas) e a ausência de áreas verdes como 

praças para descanso comparada ao do conjunto acima da pedreira. Pois as áreas verdes que 

existem no loteamento, são considerados vazios urbanos, pois não são atrativas para a 

população por estarem abandonadas, sem equipamentos, ou mobiliários urbanos como a 

extensa área verde a baixo da pedreira que serve de passagem de esgoto a céu aberto. Vale 

ressaltar que uma área residencial assim é considerada mais tranquila em relação a outras áreas 

com comércios e lotes mistos ao redor, e que a apropriação do espaço público se dá pelas 

crianças jogando futebol de rua, ou algumas pessoas que sentam na calçada para conversar com 

os vizinhos ou familiares. Já no Conjunto Manoel do Prado Franco há uma diversidade maior 

de comércios e serviços e a presença de áreas verdes e por possuir uma gama maior de 

atividades, acaba sendo uma região mais heterogênea e atrativa. 

Os equipamentos educacionais são o CAIC – Coronel José Sizinho da Rocha, a Escola 

Municipal Alcino Manoel Prudente e uma pequena escola de ensino fundamental de bairro, 

com o contorno em negrito no mapa, localizada acima entre a pedreira e a Escola Municipal. A 

cor rosa claro está como área não cadastrada pelo fato de ser o centro da cidade abaixo do rio e 

os loteamentos que foram considerados distantes da área de influência da pedreira, influência 

essa de percepção dos moradores se conheciam o lugar e a abrangência que um parque urbano 

inserido em uma pedreira poderia ter nessa área. 

Durante o cadastro do mapa de uso e ocupação do solo feito in loco, lote por lote, foi 

identificado que antes não haviam edificações mistas no Loteamento Denise Fontes até janeiro 

do ano de 2016, porém com a análise frequente no local e a aplicação das entrevistas que serão 

abordadas mais à frente neste trabalho identificou-se a criação de lotes de uso misto e a 

atualização do mesmo neste mapa. Porém a atenção ainda dos moradores é a ida ao centro da 

cidade, nas ruas de comércio, nas praças da catedral e bares na região mais movimentada.  
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2.2.2 Mapa Figura - Fundo 

 

Figura 22 – Mapa Temático de Cheios e Vazios ou Figura-Fundo, 2016. 

 

Fonte: Imagem elaborada e cadastrada pelo próprio autor, 2016. 
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Esse mapa é importante por ser possível visualizar o que é adensado/ocupado e o que 

não é construído. Mesmo havendo a presença de lotes vazios no loteamento, há a invasão ilegal 

das terras com habitações improvisadas no entorno da pedreira, provavelmente pelo custo da 

terra ser elevado e os terrenos vazios serem caros nas condições de quem fosse morar no 

loteamento. Importante considerar que a ocupação é densa com um grande número de terrenos 

ocupados com habitações e com um número menor de lotes vazios. 

 O Loteamento Denise Fontes pode ser considerado uma área mais fragmentada 

comparada a área mais uniforme construída do bairro acima da pedreira. É visível que o 

município contém ainda bastante espaço não construído, por ser uma região de morros e 

terrenos bastante acidentados, porém há a possibilidade de haver um planejamento estratégico 

para essa área, como também ao longo da Avenida Contorno Norte que passa em frente à 

pedreira.  

No Conjunto Manoel do Prado Franco é visível que parte de seu desenho urbano na 

entrada do bairro, foi planejado e que gradativamente no eixo de oeste para o leste as quadras 

vão se fragmentando e residências se encontram distantes dos equipamentos que a população 

necessita. O adensamento é proposital pela oferta de serviços que o bairro possui, pois nas 

quadras acima da pedreira encontram-se mais residências por estarem mais próximas aos 

equipamentos urbanos. No Loteamento Denise Fontes parte do loteamento possui quadras e 

ruas desenhadas geometricamente, porém não foi um espaço planejado pois não houve a 

implantação de áreas de lazer, uso do solo incentivado para ter uma diversidade no uso como 

comércio e serviço e acaba que algumas casas invadem locais ao longo das vias que contornam 

o loteamento por situarem perto do centro da cidade, pois alegam que como o loteamento é 

próximo ao centro da cidade é só atravessar o rio. 

Por isso é importante que a prefeitura tenha um controle desses espaços vazios e 

construídos na cidade, que precisam ser monitorados para entender como a cidade acaba sendo 

“desenhada” pelos próprios moradores construtores, nos quais as condições das construções em 

sua maioria residências não atendem questões de conforto ambiental. A percepção das 

proximidades das manchas para os serviços e espaços atrativos na cidade, como as extensas 

áreas vazias podem fazer parte de um plano geral de crescimento e desenvolvimento da cidade 

e a pedreira no centro desses locais como um elemento possível de integração e ligação com a 

cidade e a região. Com isso a importância de analisar junto com os gestores da cidade o plano 

diretor e o uso e ocupação do solo para a região. 
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2.2.3 Mapa de Espaços Públicos e Equipamentos 

 

Figura 23 – Mapa Temático de Espaços Públicos e Equipamentos, 2016. 

 

Fonte: Imagem elaborada e cadastrada pelo próprio autor, 2016. 
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Neste mapa é possível fazer uma relação com as áreas verdes do mapa de uso e 

ocupação do solo. Pois algumas áreas que deveriam ser consideradas praças, neste mapa são 

considerados espaços de equipamentos comunitários abandonados com a cor laranja mais 

escuro. A cor laranja mais claro são os equipamentos comunitários utilizados atualmente como 

espaços de lazer, escolas, creche, unidade de saúde, fórum ou associação de moradores. E as 

vias na cor preta são os espaços públicos da comunidade, em conjunto com as pequenas praças 

ou corredores verdes. 

Os equipamentos educacionais estão localizados em sua maior parte no centro da 

cidade que não foi cadastrado e no Conjunto Manoel do Prado Franco. Porém dos três já citados 

no mapa de uso do solo na página 29, apenas o CAIC que não está sendo utilizado. Grandes 

deslocamentos da comunidade para poder colocar um filho na escola é apenas uma das 

dificuldades dos pais, pois, muitos estudam no centro da cidade e se deslocam em alguns casos 

alugando combes ou pequenos ônibus antigos para as crianças poderem estudar. Ou seja, é a 

falta de oferta de escolas, por parte do poder público, próximas aos bairros, creches pela 

quantidade de crianças, entender que tipo de pessoas moram nessa região e o transporte delas. 

A área laranja que se limita com o Rio Cotinguiba é uma área que seria destinada a um 

espaço público como uma praça, porém o local está vazio e possui pouquíssima vegetação, e 

nenhum mobiliário urbano. Já a área verde abaixo da pedreira tem um certo desnível e é uma 

área que poderia ter infraestrutura para ampliação do loteamento, assim como um futuro parque 

urbano por desejo dos morados, atualmente é como um corredor de drenagem, coberto por 

vegetação, a céu aberto do esgoto que vem de algumas residências. Já na área mais urbanizada, 

perto do CAIC e da Escola Municipal, possui algumas áreas verdes, porém não estão totalmente 

com qualidade e precisariam de uma revitalização de suas praças. 

Nos corredores verdes em alguns trechos visíveis no mapa e pequenas praças de bairro, 

não significam que todas possuem vegetação, pois as praças com um formato mais triangular 

próximos à pedreira são apenas equipamentos ou mobiliários urbanos como uma pequena 

quadra, bancos e mesas de concreto para jogos ou para conversar, mas totalmente inutilizáveis 

na maior parte do dia pela exposição ao sol. Os caminhos verdes são importantes elementos na 

estrutura urbana pois trazem ao observador marcos e identidades, direcionáveis na malha 

urbana, produzindo nesses eixos atratividade para comércios e serviços variados que 

dinamizam paralelamente a esses caminhos. 
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2.2.4 Mapa de Gabarito de Altura 

 

Figura 24 – Mapa de Gabarito de Altura, 2016. 

 

Fonte: Imagem elaborada e cadastrada pelo próprio autor, 2016. 
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O entorno da pedreira possui a predominância de residências térreas e poucas 

residências de dois pavimentos espalhadas pela malha analisada. Talvez as condições 

econômicas dos moradores não sejam suficientes para uma verticalização abrangendo toda a 

região. E a topografia tem uma relação de algumas edificações ainda serem térreas e as outras 

terem mais pavimentos. Porém o maior gabarito analisado foi de até três pavimentos mesmo a 

legislação permitindo edificações de até quatro pavimentos. 

Cabe aqui supor que a horizontalidade do lugar pode estar definida também com a 

topografia do lugar, pois é uma região de ladeira e algumas casas se beneficiam na parte superior 

possuindo vistas e ventilação. Mas como dito as condições econômicas dos moradores também 

condizem com a pouca presença de residências de dois ou três pavimentos, e que na maioria 

das vezes os moradores que estão a mais tempo conseguem construir mais um andar ao longo 

do tempo em relação aos moradores mais novos. 

Outra questão é a de que a rua serve como um local de descanso para a população do 

Loteamento já que quando no período da tarde a luz do sol incide em algumas residências, 

ocasionam sombra às calçadas e ruas. O Conjunto Manoel do Prado Franco também não difere 

nesse quesito pois o acesso às ruas de cada quadra são também em ladeira, e parte das 

residências com dois ou três pavimentos possuem comércio ou serviços no térreo e moradia no 

pavimento superior. Esse conjunto possui um número grande de residências térreas, porém 

existe um número significativo das residências com gabaritos maiores e por ser um bairro 

constituído por mais tempo do que o loteamento citado anteriormente. Segue abaixo algumas 

imagens do padrão das alturas das residências do loteamento abaixo da pedreira. 

 

 Figuras 25 e 26 – Fotografias da altura das residências, 2016.   

 Fonte: Imagens fotografadas pelo autor, tiradas em março de 2016. 

 

Vale ressaltar que no mapa a seguir, existe a falta de vias que conecte o loteamento 

diretamente com a malha urbana da cidade o que dificulta a mobilidade e a acessibilidade dos 

moradores pela precariedade das calçadas, visto nas duas imagens acima. 
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2.2.5 Mapa de Hierarquização Viária 

 

Figura 27 – Mapa de Hierarquização Viária, 2016. 

 

Fonte: Imagem elaborada e cadastrada pelo próprio autor, 2016. 
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Neste mapa a região da pedreira é delimitada por via coletora e vias locais residenciais. 

A via coletora que está sendo pavimentada tem previsão de sua seção transversal ser com 

23,00m com 3,00m de cada lado para calçadas, quatro faixas de rolamento de 3,50m e 

acostamento em ambos os lados de 1,50m. Já as vias locais têm o total de 10,00m com calçadas 

de 2,00m em cada lado e duas faixas de rolamento de 3,50m, para os carros. A região abaixo 

da pedreira tem previsão de unir as vias locais do loteamento com rua à direita que segue em 

direção à via coletora. 

A pavimentação da rua é de paralelepípedo, porém boa parte das vias locais do 

loteamento não possuem pavimentação e infraestrutura adequada. As crianças brincam nas ruas, 

moradores sentam nas calçadas para passar o tempo e conversar, e são poucos os carros que 

passam pela área, não há arborização e em alguns trechos as calçadas são bastante estreitas. Um 

caminhão abastece a mercearia do loteamento tendo acesso pela Av. Contorno Norte, porém 

não utiliza toda a extensão do loteamento para seu deslocamento por causa da curta largura das 

ruas. Já no Conjunto Manoel do Prado Franco apenas a via com o cinturão verde é um pouco 

mais movimentada por possuir escola, sorveteria, mercearia, padaria, porém as vias locais 

residenciais são mais calmas e possui atividades semelhantes ao do loteamento citado. 

Vale ressaltar que a configuração atual do Loteamento Denise Fontes possui o 

problema de haver apenas duas entradas para acesso ao loteamento uma pela ponte que 

atravessa o Rio Cotinguiba e outro pela Av. Contorno Norte. Seria interessante a ampliação de 

conexões do sistema viário passando pelo vazio urbano abaixo da pedreira. As imagens a seguir 

demonstram o trajeto contornando o Loteamento Denise Fontes, desde a entrada da ponte perto 

do Mercado Municipal, passando pela frente da pedreira, pela via perpendicular à da avenida, 

voltando ao início do percurso. Será descrito algumas características desse registro fotográfico. 

 

Figura 28 – Vista aérea da localização da Pedreira e indicação numérica para fotografias, 2016.  

Fonte: Imagem Satélite extraída do Google Earth, modificada pelo autor, 2016. 
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Figuras 29, 30, 31 ,32, 33 e 34 – Levantamento fotográfico do local, 2016. 

  

Fonte: Imagens fotografadas pelo autor, tiradas em março de 2016. 

 

Os registros fotográficos mostram como está a situação atual do local, com base nisso 

será descrito uma breve citação de cada figura: 1- A vista do vazio urbano com potencialidade 

de uma praça de entrada, ao lado do rio, primeira cena urbana de quem passa pela pequena 

ponte de acesso restrito apenas para veículos pequenos. 2- Logo após essa área a vista da rua 

dos quais os moradores transitam para usufruir dos serviços do centro da cidade. 3- A subida 

íngreme da rua e vista de algumas casas pertencentes já ao Loteamento Denise Fontes, e calçada 

apenas de um lado da via. 4- A rua do meio do loteamento na qual boa parte dela tem pouca 

pavimentação e infraestrutura, assim como a ausência de. 5- A rua se encontra na parte lateral 

esquerda da pedreira e possui, além de calçadas estreitas, o despejo de esgoto de casas à céu 

aberto, descendo à rua gerando desconforto e problemas de saúde, semelhante à imagem 6. 

A seguir as fotografias com o restante do percurso e a breve descrição de cada uma 

delas para percepção do local de estudo. 
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Figuras 35, 36, 37 ,38, 39 e 40 – Levantamento fotográfico do local, 2016. 

  

Fonte: Imagens fotografadas pelo autor, tiradas em março de 2016. 

 

A imagem 7, com a vista para o paredão da pedreira pela Av. Contorno Norte. A seguir 

a figura 8, com a vista de parte da rua em areia e pedra, e para o início do vazio urbano no qual 

os moradores têm o desejo que se torne um parque para a população e para a comunidade. A 

figura 9, mostra o abandono da área descrita no item anterior, com o córrego de esgoto das 

tubulações de algumas residências que despejam nesse local. A imagem 10, vista da rua sem 

calçadas e edificações presentes na testada da rua. Já na imagem 11, é visível o destino final do 

esgoto das residências, à céu aberto, na esquina de uma rua juntamente com a figura 12, que 

mostra o canal sem tratamento nessa parte mais baixa do Loteamento, causando doenças aos 

moradores.  

É importante esse registro para entender a situação local vivenciada dia a dia pelas 

famílias e elaborar diretrizes para a reestruturação da área, que necessita de soluções projetuais 

e investimentos em infraestrutura e equipamentos públicos que gerem conforto aos cidadãos. 
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3. CASOS CORRELATOS 

 

Este capítulo trata de projetos urbanísticos, arquitetônicos e paisagísticos nacionais e 

internacionais que trabalharam em áreas degradadas ou com o seu entorno de habitações 

precárias com o foco na inclusão social e a transformação do lugar. Em todos os casos foram 

observados dois aspectos: a questão social, em como a população se apropriou do local e sobre 

as questões do projeto, como é o traçado urbano, partido paisagístico e a relação do espaço e a 

natureza. 

 

3.1 Favela da Maré 

O Complexo da Maré é um conjunto de favelas, agrupados de bairros, e conjuntos 

habitacionais de baixa renda, localizado no estado do Rio de Janeiro. Pelo censo do IBGE de 

2010 existem cerca de 130 mil habitantes na região, considerado um dos maiores conjuntos de 

favela do estado. São comunidades que se estendem ao longo da Avenida Brasil e a Via 

Vermelha como importantes pontos de acesso à cidade que a partir da criação da primeira 

avenida citada no complexo, houve a ocupação das primeiras famílias da Maré expandindo ao 

longo da Baía de Guanabara. Atualmente são 16 comunidades com características distintas, 

com diferentes formas de ocupação, costumes e culturas diversas, e isso contribui para uma 

riqueza e diversidade cultural existente na Maré. 

 

 Figura 41 – Vista aérea de parte do Complexo da Maré. 

 

Fonte: Trabalho de sociologia, Favelas Cariocas, http://pt.slideshare.net/, acessado em 24 de abril, 2016. 
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A área era um extenso manguezal, e o local foi adensado pela transferência de famílias 

que moravam em palafitas para conjuntos habitacionais, como também de diversas famílias de 

outros locais advindos de área de risco, aterrando o manguezal com atuação do Projeto Rio, do 

Governo Federal, sendo urbanizada no início do século XX. São grupos sociais que precisam 

inventar suas condições de existência a cada dia. Segue abaixo algumas imagens do final da 

década de 70 e início dos 80 e como era a configuração espacial das casas em palafitas. 

 

 Figura 42 – Imagens da década de 70 da Favela da Maré e casas em palafitas.  

 

Fonte: Trabalho de sociologia, Favelas Cariocas, http://pt.slideshare.net/; http://www.ocotidiano.com.br/, ambos 

acessados em 24 de abril, 2016. 

 

As comunidades existentes possuem comércio, mesmo que de pequeno porte. Mas que 

ainda existem problemas que estão sendo solucionados como a quantidade de escolas e 

insegurança no bairro, por facções criminosas que frequentemente disputavam território para 

tráfico de drogas contra a polícia. Na imagem a seguir serão demonstradas as subdivisões do 

complexo em comunidades, a proximidade com outros bairros como Ramos, Bonsucesso e 

Cordovil, como também das principais vias da região, o Aeroporto Internacional Tom Jobim e 

a Ilha do Fundão como cidade universitária da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 
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Figura 43 – Mapa aéreo localizando as comunidades e o entorno. 

 

Fonte: g1.cglobo.com, acessado em 24 de abril, 2016. 

 

Não serão comentadas as características de cada comunidade, mas sim, as mudanças 

sociais e territoriais como um todo que houveram nessa região a partir das pesquisas a seguir. 
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Vale ressaltar que no exemplo da Favela da Maré, houve um estudo de caso por parte 

de Vicente Del Rio, sobre a intervenção no complexo, discutindo conceitos e a elaboração de 

uma proposta para urbanização e estruturação do assentamento e construção de novas áreas 

habitacionais conjugadas. Tem-se como característica a urbanização, estruturação e o 

crescimento que a favela obteve com a aplicação de um desenho urbano. Os projetistas fizeram 

um estudo morfológico do assentamento, com temas como linhas e formas de crescimento, 

tipologias habitacionais, de quarteirões e de vias, densidades, relações público-privado e 

estruturação geral. Concebendo proposta de novos modelos físico espaciais para os elementos 

urbanos e fortalecimento da estrutura interna do assentamento e suas relações com a cidade. 

  

 Figura 44 – Estrutura Suporte composta de módulos para comércio, serviços (térreo) e apartamentos. 

 

Fonte: DEL RIO, Vicente, 1990, p. 137. 

 

Formas de urbanização, estruturação e crescimento mais participativos e respeitos com 

a comunidade, para o seu patrimônio sócio cultural. Foram estudadas características do 

assentamento de forma a compreender seu desenvolvimento, suas razões e vantagens e 

desvantagens para os moradores, levando em conta considerações como o contexto existente e 

o assentamento: número de residências, número de família, estratégias para intervenção: 

urbanização e crescimento, misturas sociais no conjunto, faixa de renda/salários mínimos 

plantas e mapas analíticos, categorias de tipologia da forma construída, tipologia da forma não 

construída, crescimento do assentamento e articulação dos elementos. Elaborados mapas de 

uso, de altura e de figura fundo com a relação público privado. Tipologias de lotes criados, com 

comércio em no térreo e moradia no pavimento superior, serviços, circulação e vias, projetadas 

com calçadas de três metros, ruas de acesso com seis metros, vias coletoras com nove metros, 

arteriais, quinze metros marginal vinte e cinco metros, quarteirões e setores com espaços 

abertos e barreiras. 
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 Figura 45 – Perspectiva de cenário físico espacial e esquema setorial de quarteirões. 

 

Fonte: DEL RIO, Vicente, 1990, p. 138 e 141. 

 

A partir de 1990 houve transformações na região, por causa do crescimento 

populacional e das dificuldades dos moradores foram criados órgãos para atender melhor aos 

cidadãos, como a Redes de Desenvolvimento da Maré, na qual, é uma instituição da sociedade 

civil que foi resultado a partir de um longo processo de envolvimento dos fundadores com o 

movimento comunitário no conjunto de favelas da Maré e para com a cidade. Segundo o site 

da instituição eles tem uma missão, de promover o desenvolvimento territorial através de 

projetos que articulem diferentes atores sociais comprometidos coma transformação estrutural 

da Maré, produzindo conhecimentos e ações relativas aos espaços populares, interferindo-se, 

assim, na lógica de organização da cidade e combatendo as formas de violência. Com essa 

estratégia de atuação, a instituição busca desenvolver projetos com temáticas na educação, arte 

e cultura, mobilização social, segurança pública, desenvolvimento local, comunicação, combate 

à violência, e geração de trabalho e renda. O Complexo conta ainda com a escola Corpo de 

Dança da Maré, Museu da Maré, Parque ecológico Municipal, Vila Olímpica, Centro de Artes 

e Cultura Popular, Observatório das Favelas, Lonna Cultural Herbert Vianna, Biblioteca 

Popular Municipal Jorge Amado, Ação Comunitária do Brasil na Vila do João, academia de 

jiu-jitsu e estúdios de gravação musical, contando também com escolas de tempo integral, posto 

de saúde, creches, Batalhão da Polícia Militar, Companhias de Água, Esgoto e Limpeza Urbana. 

As ações culturais, feitas pela população local, foram e são extremamente importantes 

na questão social e o desenvolvimento para a comunidade, transformando os equipamentos 

culturais, tanto na escala arquitetônica como na escala humana. É a constante conscientização 

da população através da arte, usando edificações de antigas fábricas abandonadas e 
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transformadas como por exemplo no Morro do Timbau, constituindo também um território 

cultural, conectados com espaços livres públicos. É a mescla de diferentes atores, que 

transformam o território de uma forma híbrida de funções, com processos de atividades 

combinadas e misturadas inseridas na heterogeneidade da realidade que nos cerca. Com a 

população reurbanizando e reconstruindo a cidade à sua maneira. Segue abaixo imagem do 

mapa localizando alguns dos equipamentos culturais da região como também imagens de outros 

espaços já citados. 

 

Figura 46 – Localização dos principais equipamentos culturais na Maré, sobre foto aérea. 

   

Fonte: Imagem elaborada pelo autor, com base em VAZ, Lilian Fessler, p. 10. 
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3.2 Projeto Arena do Morro – Herzog & de Meuron 

 

 Figura 47 – Imagem aérea do Ginásio Poliesportivo Arena do Morro. 

 

Fonte: http://www.archdaily.com.br/, acessado em 25 de abril, 2016. 

 

Localizado em Natal, Rio Grande do Norte, é o primeiro projeto segundo os autores 

de um ginásio poliesportivo inserido dentro da proposta para o plano urbano “Uma visão para 

Mãe Luiza”, que desenvolveram junto como Centro Sócio Pastoral Nossa Senhora da 

Conceição em 2009. A Mãe Luiza tem a sua comunidade localizada entre a reserva natural do 

Parque das Dunas e a zona costeira comercialmente desenvolvida. O estudo urbano do escritório 

foi identificar atividades pouco desenvolvidas ou inexistentes no bairro, mostrando espaços 

disponíveis entre a malha urbana construída, distribuindo novas atividades dentro das áreas com 

potencial para desenvolvimento. Segundo os arquitetos, a proposta inclui uma espinha 

(passarela) de novos edifícios e intervenções, formando uma sequência de atividades públicas, 

perpendicular à rua principal da Mãe Luiza, até ao mar. O projeto pioneiro dentro dessa 

proposta é o ginásio, contendo uma quadra poliesportiva cercada por arquibancadas para 420 

pessoas, salas multiuso para dança e educação, um terraço com vista para o mar, assim como 

vestiários e banheiros. 
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Figura 48 – Modelo do projeto urbano “Visão para Mãe Luiza”. 

 

Fonte: https://arcoweb.com.br, acessado em 25 de abril, 2016. 

 

É o passo inicial de uma proposta urbana que pretende prover a comunidade de espaços 

coletivos de recreação, esporte, cultura e educação. Com uma grande cobertura metálica de cor 

branca estendendo por todo o perímetro do terreno, juntamente com placas onduladas de 

alumínios e suas salas circulares para dança e educação com vedação de blocos vazados de 

concreto empilhados, faz o projeto se destacar na paisagem do bairro, tornando-o um símbolo 

de identidade para o local, integrado ao entorno, resultante de sua qualidade visual-estética e de 

seus elementos construtivos. 

 

Figura 49 – Vista aérea do ginásio se destacando no entorno. 

 

Fonte: https://arcoweb.com.br, acessado em 25 de abril, 2016. 
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Figuras 50 e 51 – Vista parcial do ginásio em uma das ruas locais e vista para o mar dentro do edifício. 

 

Fonte: http://www.archdaily.com.br/, acessado em 25 de abril, 2016. 

 

O ginásio é um edifício permeável, naturalmente ventilado, que transforma e traduz o 

impacto do seu ambiente natural e urbano num destino público e foco para atividades 

desportivas, culturais e de lazer. Houve a participação comunitária no processo, discutindo o 

futuro e desenvolvimento da comunidade, informando as carências delineadas pelos 

participantes que o local possuía e apontando a criação de novos espaços coletivos. Esse ginásio 

implantado em uma comunidade pobre teve o importante papel de dar continuidade ao local, e 

os moradores sentem que é um equipamento público que pertence a eles, inclusive os padres 

que conseguiram a construção do ginásio e colocam a seguinte frase: “Este ginásio é o encontro 

entre a solidariedade e o sonho. O Centro Sócio Pastoral Nossa Senhora da Conceição, em 

nome da comunidade de Mãe Luiza, agradece à Sra. Nicole Miescher, presidente da Fundação 

Ameropa, e ao escritório Herzog & de Meuron a arte, a solidariedade e o amor que tornaram 

este ginásio possível. Em memória do Padre Sabino Gentili. Natal/RN, 09 de abril de 2014. ” 

Segue abaixo imagem da quadra interna e da placa de homenagem: 

 

Figura 52 – Imagem interna da quadra do Ginásio Poliesportivo Arena do Morro e placa de homenagem. 

 

Fonte: http://www.archdaily.com.br/; próprio autor, acessado em 25 de abril, 2016. 
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É importante destacar que, no estudo que fizeram da área, eles identificaram 

contradições importantes no cotidiano do bairro, como a disponibilidade de infraestrutura (há 

pontos de ônibus, a escola, vias carroçáveis) e a qualidade paisagística do entorno em meio à 

pressão imobiliária, acessos deficitários ao miolo da comunidade e ausência de equipamentos 

coletivos. Além de que a repercussão do projeto já rendeu bons frutos ao entorno para o 

estabelecimento do plano maior, com a transformação da rua verde, via principal bifurcada em 

espaços ajardinados, pequeno comércio e vias projetadas para o tráfego de pedestres, 

paralelamente à avenida, um passeio ao longo ao longo de todo eixo longitudinal de Mãe Luiza. 

 

3.3 Medellín 

 

Figura 53 – Estrutura do teleférico inserida na comunidade e ao fundo o Parque Biblioteca Espanha. 

 

Fonte: http://www.archdaily.com.br/, acessado em 25 de abril, 2016. 

 

Medellín é uma cidade colombiana, capital da maior província de Antioquia, 

localizada no noroeste do país. A cidade tem como referência a sua transformação, com a 

urbanização de favelas, construção de escolas e novos espaços públicos e de lazer, mas para 

isso, dois aspectos são fundamentais para entender tais processos: primeiro a participação 

popular com a sociedade discutindo suas prioridades; e a segunda, a adoção de concursos 

públicos de projetos como instrumentos de definição das melhores soluções arquitetônicas para 

a cidade. Soma-se os trabalhos de planejamento urbano da cidade realizados pelo arquiteto e 

urbanista colombiano Gustavo Restrepo e conjuntos habitacionais integrados com teleféricos e 

equipamentos públicos que dinamizam os bairros e trazem qualidade de vida para os cidadãos.  
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Foi graças ao projeto urbanístico de vanguarda conhecido como Projeto Urbano 

Integrado (PUI), que privilegiou o desenvolvimento social priorizando setores da cidade com 

mais necessidade. Planos como integração, mobilidade, redução de crimes e pobreza, 

governança, lazer e cultura fazem parte do plano diretor. Iniciativas essas, com a visão de uma 

cidade para pedestres e transporte coletivo para melhor mobilidade urbana. O uso de sistemas 

de transporte urbano rápidos, como ônibus, teleféricos e linhas de metrô, integrando a 

comunidade das favelas com o centro da cidade. 

  

Figura 54 – Sistemas de transporte público em Medellín. 

 

Fonte: http://morarkallas.com.br, acessado em 25 de abril, 2016. 

 

Construções de escolas e bibliotecas com a inclusão social dos habitantes das favelas 

e a integração urbana transformaram uma antiga imagem da cidade que era associada ao 

narcotráfico em cidade inovadora. É um projeto que começa a difundir uma paisagem peculiar, 

com teleféricos hipermodernos, ligando ao centro da cidade, possuindo também colégios com 

espaço de convivência para os moradores e bibliotecas públicas de alto nível que brotam em 

meio a favelas transformando as comunidades, como também cuidados com a calçada, ciclovias 

e escadas rolantes em terrenos íngremes dos bairros. Foi também o incentivo de fortalecer o 

comércio interno, juntamente com o turismo, transformando a população em protagonista dos 

processos de mudanças na cidade catalisando assim, benefícios para todos. É a união do setor 

público e privado mobilizando e viabilizando projetos inovadores. 
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Figura 55 – Metrô elevado, e escadas rolantes inseridas na comunidade. 

 

Fonte http://www.vitruvius.com.br, acesso em 25 de abril, 2016. 

 

São proibições de muros cegos e artefatos de segurança ofensivos como cacos de vidro 

e arame farpado que ajudam a tornar essa cidade com o pensamento da prática urbanística, 

visando a construção dos equipamentos urbanos e espaços públicos de melhor qualidade, 

melhorando a vida do cidadão e diminuindo homicídios ou formas de repressão na região. 

Escolas, parques e bibliotecas construídas em terrenos adjacentes a estrutura de transporte 

público, como metrô, ônibus e teleférico estão sempre juntos aos edifícios públicos, pois foi 

resultado de um planejamento, projeto e desenho institucional. Medellín possui ainda a Empresa 

Pública de Serviços Unificada (EPM), grande empresa colombiana com orçamento anual na 

casa dos 3 bilhões de dólares, servindo a cidade com eletricidade, água, telefonia, gás, esgoto, 

coleta de lixo. Planejamento, sensibilidade social e força do investimento público são os 

resultados das mudanças de Medellín. 

Isso deve-se ao fato de que houve êxito nos projetos, por existir um plano ordenador 

que garantiu a coesão das diferentes intervenções arquitetônicas e urbanas na cidade, 

articulando planos parciais ou locais dentro da malha maior que é a cidade, como progressos 

mantidos ao longo do tempo. São ações estratégicas do plano de desenvolvimento urbano e 

ordenamento territorial que levou temas para a região como cidade solidária e igualitária, 

desenvolvimento e bem-estar para toda a população, desenvolvimento econômico e inovação, 

urbanismo e meio ambiente para as pessoas, cidade com projeção regional e global, cidade para 

a visão com população empreendedora com alternativas de financiamento às pessoas mais 

vulneráveis da cidade para saírem do ciclo de pobreza. 
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As regiões carentes da cidade também receberam investimentos em infraestrutura, com 

a iluminação de ruas, calçadas acessíveis, espaços de convivência, parques, centros de serviços 

para o cidadão, segurança e bibliotecas. São moradores transitando no espaço público, 

juntamente com turistas que gostam de ver no local as mudanças ocorridas em antigas áreas 

esquecidas pelas gestões passadas. 

 

Figura 56 – Medidas socioeducativas recuperando áreas carentes da cidade. 

 

Fonte: http://morarkallas.com.br, acessado em 25 de abril, 2016. 

 

Investimento da prefeitura com espaço público, tirando Medellín do momento de 

degradação que a cidade passava na época. É importante entender que a cidade era ponto de 

peregrinação pelo fato que na região possuía 80% do tráfico de cocaína nas américas. É o fato 

de que os cartões postais de Medellín se deslocaram para setores da cidade que passaram por 

grandes transformações, pois eram áreas que antes as suas imagens eram afastadas e não eram 

expostas ao resto do mundo. Com isso a cidade consegue se distanciar do ranking das cidades 

mais violentas da América Latina, por causa da aplicação de uma arquitetura e urbanismo 

orientado à integração social em uma rede de espaços públicos vulneráveis. Isso faz com que a 

cidade deixe de se associar-se com seus índices de insegurança para construir um novo 

horizonte, introduzindo sistemas de teleféricos associados a espaços públicos inovadores com 

uma arquitetura considerando o entorno natural e construído. A cidade se reinventa através de 

intervenções espaciais que capitalizam as vontades de mudança e da riqueza cultural, 

convertendo-se em destinos turísticos bastante visitados, fazendo referência como o “Modelo 

Medellín”. Isso demonstra como a vontade política, a integração social e a arquitetura 

transformam uma cidade. 
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3.4 Pedreira de Campinas – Pedreira do Chapadão 

 

Figura 57 – Vista do Memorial Ulisses Guimarães, feita em aço, no paredão da Pedreira do Chapadão. 

 

Fonte: www.campinascomcriancasoficial.com.br, acessado em 26 de março, 2016. 

 

O Parque Octavino Alves de Lima, também chamada de Praça Maior ou mais 

popularmente de Pedreira do Chapadão, está localizada em área residencial de classe média 

alta, no bairro Jardim Chapadão em Campinas, São Paulo. A pedreira foi revitalizada em 17 de 

julho de 2013 e inaugurada em 15 de dezembro do mesmo ano e foi inserido elementos para 

parques com usos recreativos e contemplativos, como quadras poliesportivas, academia ao ar 

livre, dentre outros. O parque tem como elementos estruturadores do espaço um curso d’água, 

vegetação e uma parede vertical de pedra de uma antiga pedreira, que proporciona uma enorme 

variedade de vistas. São marcantes as composições dos elementos pedra, água e vegetação e 

acrescentando elementos típicos dos parques modernos, como playground e pista de cooper. A 

utilização de pedreiras é comum em projetos de parques modernos e contemporâneos 

internacionais, já no Brasil pode-se tirar exemplo também neste parque e no Parque das 

Pedreiras em Curitiba. 

As atividades presentes no parque são a de contemplação, recreação infantil, obras de 

arte, esportes, eventos musicais dentre outros. Já na sua configuração há a presença de relevo 

plano e parede de pedra, lago, nascente d’água, arvoredo, gramado, rede de caminhos, recantos 
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sinuosos. Suas figuras complementares ou seu programa de equipamentos são: 1) gerador, 2) 

escultura com Memorial Ulisses Guimarães, 3) sanitários, 4) lixo reciclável, 5) 

entrada/administração, 6) quiosque, 7) playground, 8) ruínas, mirante, ponte, pista de cooper, 

estacionamento, escultura, bebedouros, bancos, cercamento, pátio com piso de paralelepípedos. 

Segue abaixo imagem do mapa da pedreira e fotografia aérea da região. 

 

Figura 58 – Vista aérea da implantação geral da Pedreira do Chapadão. 

 

Fonte: MACEDO; SAKATA, 2002, p. 91. 

 

Figura 59 – Vista aérea do Parque Ulisses Guimarães. 

 

Fonte: http://www.skyscrapercity.com, acessado em 26 de março, 2016. 
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A qualidade do projeto e tratamento paisagístico formam um ambiente integrado em 

um espaço que antes estava degradado. O sentimento de identidade para os moradores é visível 

nas imagens abaixo com os belos cenários que o parque proporciona na altura dos olhos 

humanos e o seu uso frequente pelos moradores como mais um cartão postal da cidade. 

 

Figuras 60 e 61 – Vistas da arborização do parque, seus caminhos sinuosos e cascata. 

 

 

Fonte: http://jorgeschneider.com.br, acessado em 26 de março, 2016. 

 

Durante muitos anos a área estava abandonada e degradada, mas a prefeitura com o 

orçamento de R$ 1,3 milhão fez a reforma na pedreira e sua revitalização para uma nova opção 

de lazer na cidade. A programação cultural está atraindo várias pessoas e seguranças privados 

rondam o parque 24 horas por dia com sempre uma viatura da guarda municipal. Sãos esses 

elementos de iluminação cênica, quiosques para piqueniques, praça de alimentação, pistas de 

skate e áreas para circo-escola dentre outras atividades culturais.  
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Com isso para a sua manutenção deve-se ter a parceria do governo com a população 

em cuidar desse espaço e conservar o local sempre limpo para que sua ocupação garanta uma 

qualidade de vida para a população. Os trabalhos de recuperação foram realizados pelo 

Departamento de Parques e Jardins, ligado à Secretaria de Serviços Públicos. É um local 

também para a prática de esportes como futebol, basquete e vôlei, como também a prática de 

corrida e caminhada com uma pista de acessibilidade por todo o parque. 

  

Figuras 62 e 63 – Vistas internas do parque com destaque para os lagos e transeuntes. 

 

Fonte: https://i.ytimg.com; http://comurb.com.br, acessado em 26 de março, 2016. 

 

Vale ressaltar que no parque as árvores existentes foram podadas e houve o plantio de 

mais de 500 mudas de árvores nativas, mais de 4 mil metros de grama esmeralda, como também 

20 mil mudares de flores e plantas ornamentais. Estacionamento para cerca de 60 veículos, 

novos banheiros e lagos recuperados, que recebem água da cascata artificial, com a colocação 

de peixes e as pontes sobre os lagos, foram algumas das intervenções também aplicadas ao 

projeto. O parque se tornou um novo cartão postal para a cidade. 

 

Figuras 64 e 65 – Imagens da população e crianças usufruindo do lazer e programas educacionais do parque. 

   

Fonte: www.campinascomcriancasoficial.com.br, acessado em 26 de março, 2016. 
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3.5 Parque do Paraná - Ópera de Arame 

 

Figura 66 – Vista da Ópera de Arame no Parque das Pedreiras, Curitiba, Paraná. 

 

Fonte: https://micheleraggio.files.wordpress.com, acessado em 26 de março, 2016. 

 

O Parque das Pedreiras está localizado em Curitiba, Paraná, e está inserido onde antes 

funcionava uma antiga pedreira ao norte da cidade, aberto em 1990, sendo que o parque foi 

projetado de forma a tirar o máximo proveito da paisagem do local. Ponto turístico do bairro 

Abranches, que abriga inúmeras famílias de descendentes de poloneses, o parque é formado 

pelo Espaço Cultural Paulo Leminski, um auditório natural, cercado por uma parede de pedra 

de trinta metros de altura, formando uma concha acústica, e pela Ópera de Arame, de 1992, um 

edifício de estrutura metálica singular, de linhas contemporâneas, que acabou se transformando 

em um dos pontos turísticos da cidade. Com uma vegetação do local mantida, apenas algumas 

áreas próximas aos edifícios do teatro e da administração houve intervenções que deram um 

tratamento mais elaborado nesses locais. 

Com um traçado moderno em seu paisagismo as atividades presentes no parque são de 

contemplação e eventos culturais. Sua configuração é dada pelo relevo plano e paredes de rocha, 

presença de lago, cascata, gramado, recantos sinuosos e edificações. As figuras complementares 

identificadas no mapa abaixo são: 1) pórtico, 2) a Ópera de Arame, 3) mirante, 4) palco para 

apresentações, 5) campo de futebol, além de outros equipamentos presentes, como centro 

cultural, auditório, loja, heliporto, administração, restaurante, sanitários, passarela, bancos, 

lixeiras, estacionamento e cercas ao redor do terreno. 
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Figura 67 – Vista aérea da implantação geral do Parque das Pedreiras, Curitiba, Paraná. 

 

Fonte: MACEDO; SAKATA, 2002, p. 101. 

  

O parque das pedreiras é um espaço cultural, no qual existe uma harmonia da arte 

humana com a arte da natureza. O palco para eventos ao ar livre pode abrigar grandes eventos 

e apresentações, e o Espaço Cultural Paulo Leminski, onde são expostas, obras, fotos e histórias 

do poeta e intelectual Paulo Leminski. A Ópera de Arame é um teatro de forma circular, com 

estrutura tubular, totalmente transparente, com capacidade de 2.400 espectadores, no meio da 

cratera de uma pedreira desativada, rodeado por lagos, cascatas e uma vegetação abundante, 

criando uma paisagem inusitada. 

 

Figura 68 – Vista da Ópera de Arame e do Palco para apresentações ao ar livre. 

 

Fonte: http://www.curitiba-parana.net, acessado em 26 de março, 2016. 
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4. DEFINIÇÃO DE DIRETRIZES 

 

Neste capítulo será abordado os resultados da pesquisa a metodologia adotada como 

também a análise dos dados obtidos. As diretrizes urbanas e paisagísticas que o local necessita 

para a reestruturação de sua área como também a elaboração dos possíveis cenários na 

paisagem. Por isso foi importante entender as necessidades dos moradores, e propor soluções 

com base nessas informações obtidas pelas entrevistas. 

 

4.1 Resultados da pesquisa 

Os resultados da pesquisa foram obtidos mediante a aplicação de entrevistas na região 

de abrangência que um elemento urbano, como um parque urbano, poderia ter inserido na área 

da pedreira. Nessas entrevistas, foi feita uma pesquisa de percepção para compreender os 

anseios da população da área. A análise dos gráficos elaborados a partir dos dados obtidos 

nestas entrevistas com os moradores, são essenciais como informações para entender a 

população, a região e a aplicação de uma futura intervenção no espaço pelo poder público.  

Outro ponto importante foi a percepção visual através do trajeto com fotografias para 

entender o espaço urbano, que se iniciou desde quem passa pela ponte do rio Cotinguiba, 

entrando no loteamento contornando a pedreira e descendo pela via que se limita com o vazio 

urbano que abriga o esgoto a céu aberto despejado pelas residências, voltando ao início do 

trajeto. As imagens mostradas nas páginas 40-41 deste trabalho, demonstram a falta de cuidado 

e descaso do poder público com essa região de Laranjeiras, além de que, na análise dos dados 

obtidos será citado os comentários de quem realmente vive no local e que sofrem com as 

problemáticas e consequências que essas áreas abandonadas causam na vida da população. 

 

4.1.1 Metodologia Adotada 

A metodologia adotada foi a aplicação de questionários aos moradores do Loteamento 

Denise Fontes, próximo à pedreira e no Conjunto Manoel do Prado Franco, conforme modelo 

de entrevista elaborado pelo autor encontrado no Apêndice 01, no final deste trabalho. A 

quantidade de entrevistas foi calculada com base no método estatístico de amostra aleatória 

simples segundo BARBETTA, 1999. Elaborando-se três cálculos para uma amostragem 

simples da região, em um primeiro momento conforme a figura abaixo, foi considerado um 

cálculo para os lotes da região de contorno vermelho no mapa, outro para a região de contorno 

preto, e pôr fim um com a soma das duas áreas que será explicado o porquê que se adotou este 

último cálculo. 
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Figura 69 – Vista aérea dos lotes para fórmula do cálculo mínimo da amostra, 2016. 

Fonte: Imagem extraída do AutoCAD, elaborada e modificada pelo autor, 2016. 

 

Assim, considerando essa configuração do espaço foi adotado o método da frequência 

relativa que pesquisa na sequência uma casa sim outra não, e algumas lado a lado, por 

necessidade do tamanho da amostra. Segundo BARBETTA, 1999, em seu livro Estatística 

Esc. 1:5.000 
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Aplicada às Ciências Sociais, o tamanho da amostra foi calculado a partir do método estatístico 

de “Amostra Aleatória Simples”, que aplica o seguinte cálculo: 

 

N = tamanho (número de elementos) da população;                      

n = tamanho (número de elementos) da amostra; 

nₒ = uma primeira aproximação para o tamanho da amostra; 

Eₒ = erro amostral tolerável; 

 

nₒ = 𝟏/𝑬ₒ²  ;  n = (𝑵 𝒙 𝒏ₒ)/(𝑵+𝒏ₒ) 

 

Com uma taxa de margem de confiabilidade da amostra que varia entre 1% e 5%, 

nestes cálculos foram utilizados a margem de 4%, conforme será descrito a seguir. Desta forma 

o cálculo foi realizado em um primeiro momento para o contorno vermelho, considerando as 

400 habitações do entorno imediato conforme o mapa da página anterior, com o erro amostral 

de 4%, obtendo-se assim 244 domicílios para as entrevistas. Porém a abrangência de uma futura 

intervenção na área demandou a pesquisa com a soma dos 744 domicílios da região do contorno 

preto. Por isso, no segundo momento, calculou-se as habitações inseridas na região vermelha 

somadas com a da região preta, obtendo um valor de 1144 residências, com o erro amostral de 

4% e o resultado da amostra para 404 entrevistas. Porém vale ressaltar que esse valor seria uma 

quantidade muito grande de entrevistas aplicadas, dada a exiguidade do tempo para este 

trabalho, com isso considerou as 1144 residências, mas, aumentou-se o erro amostral para 8% 

obtendo-se um valor de 137 entrevistas favorecendo a aplicação das mesmas na região. 

Vale destacar que os moradores citaram em seus comentários informações além das 

perguntas elaboradas no questionário, contribuindo assim na coleta de dados os anseios e 

dificuldades que aquela população almejava. Os entrevistados foram escolhidos de forma 

aleatória e em horários diversos, porém com uma maior frequência no horário do final da tarde 

entre as 4:00-6:00 horas durante a semana, principalmente às sextas-feiras, pelo fato de ter uma 

maior quantidade de pessoas usufruindo o espaço público, no caso as próprias ruas e calçadas 

do bairro. Alguns entrevistados que moram a mais tempo como a Dona Maria da Glória, cita 

que criou a associação de moradores e informando que chegou até entregar o projeto de uma 

praça para o bairro à prefeitura, cita também alguns pontos que são perigosos à noite, como a 

ponte de acesso ao loteamento. A seguir será demonstrado e explicado os gráficos do resultado 

das entrevistas. 
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4.1.2 Análise dos dados 

Com o questionário foi possível constatar informações como a média de idade do 

público alvo, o tempo que moram no bairro, o grau de escolaridade, algumas atividades que 

exercem, os benefícios que um parque pode trazer para o bairro, dentre outros que ajudaram na 

elaboração do programa de necessidades com alternativas apresentadas, mas com a 

possibilidade de abertura de outros equipamentos citados pelos entrevistados que gostariam que 

existissem na comunidade, como será visto a seguir. 

 

Figuras 70 e 71 – Gráfico da quantidade dos entrevistados por sexo e gráfico da faixa etária dos entrevistados.  

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Com os gráficos acima tem-se que 67% dos entrevistados foram do sexo feminino e 

33% para o sexo masculino, sendo que 55% dos entrevistados possuem a faixa etária de 22 a 

45 anos de idade e apenas 8% acima de 60 anos. Já no gráfico abaixo, tem-se o resultado da 

quantidade em porcentagem de pessoas pelo tempo que moram no bairro, sendo que 41% dos 

entrevistados possuem de 3 meses a 10 anos que estão residindo no local. Mas é relevante 

informar que existem moradores que estão na região a mais tempo, com cerca de 31 a 60 anos, 

formando 14% dos entrevistados, conforme o gráfico a seguir. 

  

Figura 72 – Gráfico do tempo que moram no bairro 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Sobre o grau de escolaridade, 47% possuem o 2º grau, seguido de 20% para o 1º grau, 

18% com o 3º grau, 12% analfabetos e 3% completaram apenas o primário. O primeiro grau se 

refere aos 9 anos do ensino fundamental, subdivididos em anos iniciais (1º ao 5º ano) e anos 

finais (6º ao 9º ano). Já o segundo grau é composto pelos três anos do ensino médio (1º ao 3º 

ano). E por último o terceiro grau equivale ao ensino superior, com os cursos de graduação 

existentes em faculdades ou universidades. 

 

Figura 73 – Gráfico grau de escolaridade 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Uma das perguntas do questionário foi que atividade o morador exercia, e com isso 

obteve-se alguns exemplos de trabalho e emprego como comerciantes, almoxarife, professora, 

empregada doméstica, cabelereira, manicure, diarista, vigilante, artesão, mecânico, auxiliar de 

enfermagem, zeladoria de igreja, serviço social e vendedora ambulante, dentre outros. No 

gráfico abaixo 25% possuem emprego formal, seguido de 21% para donas de casa e 15% para 

estudantes. Vale ressaltar que os valores são próximos das pessoas aposentadas, com 

desempregados e com emprego informal. 

 

Figura 74 – Gráfico de atividades exercidas 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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O gráfico abaixo é a respeito da relação de quantas pessoas moram por quantas pessoas 

trabalham na mesma casa. Ou seja, por exemplo o valor de 5-2, é referente a de cinco pessoas 

que moram na mesma casa, duas trabalham. E o resultado foi que a maior parte dos 

entrevistados o valor obtido foi de 4-1. 

 

Figura 75 – Gráfico da relação de quantas pessoas moram por quantas pessoas trabalham na mesma casa. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Os próximos gráficos destacam que 58% dos entrevistados saem no final de semana e 

cerca de 22% vão para o centro da cidade, seguida de 20% para casa de parentes. E o desejo de 

ter um parque no bairro foi unânime dentre todos. 

 

Figuras 76, 77 e 78 – Gráfico de sair no fim de semana, onde costuma ir e se deseja ter um parque no bairro. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Outras análises foram a de que 92% não utilizam a pedreira, porém os 8% utilizam 

para catar lenha do lixo dos caminhões, caçar passarinho, jogam lixo, amarram animal ou tiram 

pedra para alicerce de casas. Já o gráfico ao lado, 52% acham que os benefícios que um parque 

pode trazer é a de lazer, seguida de 30% que pode trazer uma melhoria na paisagem. 

 

Figuras 79 e 80 – Gráfico quantidade de pessoas que utilizam a pedreira e que benefícios um parque pode trazer. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Sobre como iriam até o parque, 126 pessoas disseram que iriam a pé, e 4 de moto 

empatado com bicicleta. Sendo que a frequência de ir ao parque foi cerca de 60% dos moradores 

iriam aos fins de semana, 37% durante a semana e 3% iriam nas férias.  

  

Figuras 81 e 82 – Gráfico de como as pessoas iriam até o parque e com que frequência iriam. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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  Entre os problemas que os moradores alegaram, cerca de 60% disseram que a pedreira 

por estar abandonada causa insegurança para a população, por ser esconderijo de bandidos e 

local para uso de drogas e 40% pela quantidade de lixo que a área possui. Outros problemas 

foram relatados pela população como degradação do meio ambiente, animais que possam trazer 

doenças, etc. Sobre os ambientes que gostariam que existisse no parque, a maioria gostaria de 

um posto policial, quadra de esportes, espaço infantil, lanchonete, pista de caminhada, espaço 

de ginástica, banheiros, dentre outros. Alguns programas foram adicionados pela sugestão da 

população como ponto de ônibus, pista de vaquejada, salão de festas, posto de saúde, cinema, 

piscina, creche. Com base nisso, trata-se de uma população pobre que vive em uma área que 

necessita de uma melhoria na infraestrutura, carente de equipamentos urbanos e espaços 

públicos voltados para o lazer. Segue abaixo a lista com os programas de necessidades. 

 

Figura 83 – Gráfico dos ambientes que gostariam de ter em um parque. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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4.2 Cenários 

Irá ser tratado dois tipos de cenários para o objeto de estudo deste trabalho: um, o que 

poderia acontecer se não houver intervenção na área e a sua consequência para a região; e o 

outro, se houvesse uma intervenção seguindo as análises, metodologia e anseios da população 

descritos nos capítulos anteriores. O estudo de cenários é uma estratégia de pensar a partir de 

prospecções traçando cenários para se saber como ficará uma determinada situação. Esse 

método de prospecção de cenários é comum na administração de Empresas. Na prospecção é 

importante se pensar nas incertezas, assim é necessário ter escolhas estratégicas. 

Para intervenções em áreas degradadas é de fundamental importância se pensar quais 

são os cenários que teremos: se nada for feito (como ficaria?), ou se fizer um projeto para a 

população (qual será o resultado?). Essa é uma forma de se pensar no futuro de uma determinada 

área. Pode-se prever o crescimento populacional no município e na região em estudo e deduzir 

em cima de um cenário de retração no sentido econômico e problemas de moradia, a ocupação 

de favelas em áreas de risco na pedreira, sendo necessário a prevenção com soluções e diretrizes 

que evitassem a produção da imagem urbana degradada e abandonada.  

A prospecção de cenários é estudar o caso de diferentes formas. No caso da área em 

estudo que é a área da antiga Pedreira de Laranjeiras é necessário pensar nos cenários de como 

a área poderá ficar no futuro se não for feita nenhuma intervenção e como será a mesma área 

caso haja alguma intervenção. Esse método de cenários foi observado talvez pela primeira vez 

na arquitetura da paisagem quando o Central Park foi projetado na área com o resultado de se 

pensar a necessidade de implantação de uma grande área verde em Nova Iorque.  

Para a concepção dos cenários do Parque da Pedreira de Laranjeiras, tem-se como 

referência a proposta do Central Park em Nova Iorque, realizada por Frederick Law Olmsted, 

e representações para desenho paisagístico do livro Residential Landscape Architecture: design 

profcess for the private residence (Arquitetura paisagística residencial – Processo de design 

para residências privadas) de Norman K. Booth e James E. Hiss, 2012. A imagem a seguir 

demonstra a proposta para o plano conceitual no projeto paisagístico do Central Park. 
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Figura 84 – Plano conceitual com propostas de cenários para o Central Park em Nova Iorque. 

 

Fonte: http://40.media.tumblr.com, acessado em 25 de abril, 2016. 

 

Frederick Law Olmsted foi um arquiteto paisagista, jornalista e botânico norte-

americano que ficou conhecido por ser o vencedor do concurso, em parceria com Calvert Vaux, 

para conceber o parque urbano Central Park na cidade de Nova Iorque, no distrito de Manhattan. 

Pode-se dizer que esse parque foi uma façanha da arquitetura paisagística e da engenharia, pois 

não foi um espaço natural e sim uma arte paisagística fenomenal feita pelo próprio homem, pois 

até o mesmo o sistema de água das cascatas é controlado. A falta de um parque fez com que os 

líderes das comunidades na época reivindicassem uma extensa área verde na cidade, cerca de 

340 hectares, não só para promover o dever cívico como também competir com os parques da 

Europa, sendo que poucos habitantes foram retirados ou desapropriados que habitavam a área 

antigamente. 

O arquiteto segue uma linha orgânica no desenho do parque, com caminhos sinuosos 

para possibilidades de perspectivas visuais de quem passa pelo local e para quem permanece 

nos jardins ao ar livre. Vale destacar que houve a preocupação das conexões viárias com os 

carros que atravessam o parque de um lado ao outro transversalmente, com um nível da rua 

mais baixo que a do parque minimizando efeitos de poluição sonora. 
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Figura 85 – Masterplan do Central Park em Nova Iorque, com detalhe ampliado, modificado pelo autor. 

 

 

Fonte: https://upload.wikimedia.org, acessado e modificado pelo autor em 25 de abril, 2016. 

 

A proposta visava uma série de vistas pitorescas como cenas de quadros, como um 

visitante passa por uma galeria, passando de uma paisagem à outra com um desenho sinuoso 

em seus caminhos. Conseguiram transformar um lugar ermo em um livro de pintura, com a 

criação de cascatas e riachos, colinas e planícies. Segue abaixo fotografia de uma área antes da 

criação do parque e ao lado como os paisagistas propuseram trabalhar o espaço formando 

possíveis cenários para a futura paisagem. 

 

Figuras 86 e 87 – Cenário da paisagem antes da intervenção e depois da intervenção proposto por Olmsted. 

 

Fonte: Documentário: Desconstruindo Nova Iorque, https://www.youtube.com, acessado em 25 de abril, 2016. 
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4.2.1 Cenário sem intervenção 

Para se pensar na área do parque da Pedreira de Laranjeiras fazendo prospecção de 

cenários é importante se pensar em duas possibilidades do que pode acontecer com a área se 

não fizer nada ou se fizer. Se nada for feito, a imagem a seguir demonstra o que pode ocorrer 

com a área da Pedreira de Laranjeiras.  

 

Figuras 88 e89 – Situação das invasões na Vila Pedreira, Porto Alegre. 

 

Fonte: http://www.pucrs.br/eventos/chis/, acessado em 25 de abril, 2016. 

 

Um espaço totalmente degradado, acarretando um lugar mais abandonado do que já é, 

e com surgimento de problemas habitacionais, de saúde e sociais, com a possibilidade de se 

tornar uma área de invasão. Isso ocorreu na área de uma antiga pedreira abandonada no estado 

do Rio Grande do Sul, como aparece nas fotos anteriores que são da Vila Pedreira situada no 

bairro Cristal na cidade de Porto Alegre. Era um antigo local de extração de pedras, que com o 

tempo e as novas regulamentações foi abandonado. Atualmente mais de mil famílias moram no 

local, seja sobre ou na base do paredão de pedra, entre eles, muito ex-funcionários da antiga 

pedreira.  

O local se encontra em situação de risco geológico e sem a intervenção adequada das 

autoridades órgãos competentes. As habitações precárias, os locais de possíveis desabamentos 

e a falta de urbanismo faz urgir uma reação de projeto no local. Durante três dias, uma equipe 

organizada pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da PUCRS (Pontifica Universidade 

Católica do Rio Grande do Sul) e a URBEGO – IFHP (The International Federation for 

Housing and Plainning) ou ‘A Federação Internacional para Habitação e Planejamento’, 

composta por jovens profissionais técnicos do poder público e moradores da Vila Pedreira se 

reuniram com um objetivo específico: propor soluções viáveis de projeto para a Vila Pedreira. 
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Figura 90 – Situação local da Vila Pedreira, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. 

 

Fonte: http://www.pucrs.br/eventos/chis/, acessado em 25 de abril, 2016. 

 

4.2.2 Cenário com intervenção 

Cabe demonstrar nesse capítulo as possíveis propostas de cenários da região em 

estudo, com base nas descrições de Olmsted sobre o parque verde urbano como cenário de uma 

paisagem idealizada para a recreação e contemplação de todos os indivíduos, assim como as 

definições das representações no projeto paisagístico. Foi elaborado um plano conceitual, 

inicialmente com um plano de massas, e zoneamento das atividades e posteriormente a 

implantação geral, com perspectivas, todas desenhadas e coloridas à mão, conforme Apêndice 

02. Mesmo não sendo um anteprojeto, fez-se um estudo preliminar de massa e ocupação do 

espaço e que toda a fundamentação teórica descrita no trabalho viabiliza para os arquitetos 

paisagistas e a prefeitura a produção de um trabalho mais elaborado de um projeto paisagístico 

a nível de projeto executivo como produto final para o local. 

Na etapa de análise houve alguns pontos levados em consideração como a direção dos 

ventos, localização de elementos pré-existentes, vias que passam no local, relações com os 

vizinhos, áreas planas e íngremes passíveis de serem aproveitadas, vegetação existente, dentre 

outros. O zoneamento foi a fase onde se experimentou as possibilidades de locação dos 

elementos dos programas e vegetação, com vista também na relação de acessibilidade, 

harmonia e funcionalidade entre os espaços, o usuário e a paisagem circundante. 

Teve-se o conhecimento de que nem toda a superfície do terreno precisa ser 

fisicamente utilizada por volumes vegetais e que no paisagismo deve-se ter uma ordem criada 

quando os elementos são agrupados, por exemplo materiais e espécies vegetais. Essas últimas 

se forem agrupadas é importante que sejam espécies vegetais similares incorporando um 
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elemento dominante que chame atenção para um ponto focal, estabelecido por contraste, 

tamanho, forma, cor e/ou textura.  

Assim como um elemento dominante, deve haver também um espaço dominante e que 

a composição tenha unidade visual, para manter o equilíbrio entre variedade e repetição, 

formando diferentes espaços conectados ao conjunto. A vegetação das herbáceas podem ser 

utilizadas como elemento de conexão visual entre o conjunto arbustivo e arbóreo. 

Para o zoneamento dos espaços têm-se 3 diretrizes: 1) Elementos de referência visual 

e paisagística; 2) Elementos de transição entre espaços utilitários; 3) Áreas para receber a 

vegetação que vai compor o espaço do parque. Com isso fez-se um estudo de manchas, bolhas, 

setas e croquis para os locais de atividades, padrões de circulação, explorando várias relações e 

diagramas em formas de círculo. Nesse sentido, demonstra espaços destinados a funções e 

atividades específicas, as relações entre espaços e funções, fluxos, direções visuais, do vento, 

do sol, limites e barreiras e pontos focais, com o tema visual constante para estabelecer ordem. 

A sobreposição de formas e alinhamentos trazem uma força compositiva, evitando-se 

sempre ângulos agudos. Para BOOTH, 2012, as composições onde as formas individuais se 

identificam com clareza podem ser lidas como conjuntos fortes, sempre havendo uma forma 

dominante na composição e a localização dos arranjos que devem estar relacionados com a 

forma de composição com a qual se trabalhou e os ângulos de visão dos usuários. 

 

4.3 Diretrizes Urbanas 

Com base nas análises feitas na pedreira de Laranjeiras com o seu entorno e das 

pesquisas feitas com a população, este capítulo trata das diretrizes urbanas que servirão de base 

para os possíveis cenários para a área de estudo. Com a avaliação do questionário com os 

moradores é importante a implantação de uma área verde de lazer próxima as suas residências, 

melhorando assim a paisagem local e ambiência, com sombreamento. E por isso as diretrizes 

aqui descritas serão claras por se tratar de um elemento urbano integrador dos espaços 

fragmentados. Para isso deve-se: 

1) pavimentar as ruas das habitações com piso intertravado ou paralelepípedo, evitando 

o capeamento em asfalto, devido ao clima de Laranjeiras; 

2) canalizar o esgoto a céu aberto para subterrâneo com as ligações das casas que 

despejam no vale; 

3) retirar o lixo e entulho; 

4) calçar adequadamente as vias degradadas e articular/conectar com as vias existentes.  

5) projeto de urbanização constando com infraestrutura viária; 
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6) ligar a malha viária local ao projeto global da cidade; 

7) coletar o esgoto e levar o abastecimento de água para todos os moradores; 

8) implementar passeios públicos, ciclovia e iluminação adequada; 

9) permitir a convivência dos moradores e usos múltiplos de atividades na área; 

10) fazer a drenagem urbana e compatibilizar com os sistemas de pavimentação, 

calçamento ecológico permitindo uma melhor mobilidade e acessibilidade aos pedestres; 

11) desenvolver novas atividades de serviços e consumo que possam ser atrativos para 

a região ao contemplar um parque. 

12) realocar as famílias que estão sob risco de segurança da topografia do terreno, para 

os lotes vazios do Loteamento Denise Fontes. 

 

4.4 Diretrizes Paisagísticas 

Para as diretrizes paisagísticas, foram propostas: 

1) os eixos e articulações do sistema viário com arborização adequada para a região, 

privilegiando as espécies autóctones; 

2) a criação dos espaços livres, verdes e públicos assim como um cenário harmonioso 

da intervenção do homem com a paisagem; 

3) o arranjo dos elementos paisagísticos, materiais e a arborização devem ter equilíbrio 

entre variedade e repetição, harmonia e contraste na sua composição, pois irão servir tanto de 

componentes para gerar ordem ao desenho da paisagem como também para o desenvolvimento 

de novos habitats, animais e vegetais no local; 

4) definição das áreas de estar e circulação, paginação de piso, distribuição dos espaços 

e equipamentos enriquecendo assim a paisagem. Tratamento paisagístico que traga benefícios 

físicos e psíquicos no ser humano; 

5) a intervenção deve garantir uma unidade paisagística local, criar uma identidade 

para o bairro, através da inserção de arborização, de novos equipamentos e de elementos de 

mobiliário urbano com sinalização e comunicação visual padronizados;  

6) elaborar a integração dos espaços livres com os espaços edificados;  

7) estimular o envolvimento e a responsabilidade das comunidades situadas no entorno 

da área no processo de implantação, operacionalização e gestão do parque público. 

É todo um processo que traga benefícios para a área, com a valorização do morador e 

como um indutor da redução da violência que se instala no local, melhorando assim a segurança. 

Cabe aqui citar alguns elementos que podem compor esse cenário, em um futuro parque para o 
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município de Laranjeiras, como destaca o livro Rio Cidade: O urbanismo de volta as ruas, 1996, 

p. 119, por exemplo:  

 

“[...] o piso de alerta para cegos, com textura diferenciada, projetado em torno das 

peças de mobiliário urbano, início de rampas e travessias; o orelhão com altura padrão para 

usuários deficientes e não deficientes; as pavimentações diferenciadas para ciclovias e calçadas; 

os postes multiuso; as rampas para pedestres, ergonomicamente normatizadas; os abrigos para 

pontos de parada de ônibus, com mapas e informações sobre trajetos e sinalizações enfáticas nas 

travessias, além de inúmeros novos modelos e detalhes para meios-fios, golas e protetoras para 

árvores, lixeiras, bancos e mesinhas, frades e defensas, placas de rua e elementos decorativos 

diversos, tais como esculturas e relógios, que, em conjunto, contribuem para a constituição da 

imagem urbana do bairro [...]”. (RIO CIDADE, 1996, p.119) 
 

Tendo em vista o que foi dito acima, será demonstrado nas figuras a seguir, os tipos 

de mobiliários e pavimentação criados em espaços urbanos do Rio de Janeiro. Tais elementos 

podem ser analisados e serem estudados na criação de novos equipamentos para a 

implementação em parques verdes de lazer ou na imagem do desenho urbano. Pois, até mesmo 

o tratamento das pedras portuguesas na composição artística do desenho na pavimentação pode 

promover identidade ao local e a articulação dos diferentes espaços existentes na cidade. E 

pode-se tomar com os casos correlatos lições de reestruturação urbana e paisagística, como as 

lições de Medellín, propostas a partir de uma visão de planejamento de cidade e de tomar como 

base o concurso público para os projetos de uso público e de vida coletiva. 

 

Figuras 91, 92, 93 e 94 – Mobiliário urbano e composição artística de desenho da pavimentação. 

Fonte: RIO CIDADE, 1996, p.118-123. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A busca do homem na paisagem, por matéria prima para fabricação ou composição de 

produtos visando o crescimento econômico, seja para si ou para a cidade que subsidia tal 

composto, acaba gerando muitos impactos negativos na natureza. Isso é sentido tanto pelas 

pessoas, como os animais, em exemplos de áreas de extração de minério abandonadas como 

pedreiras inativas. A tendência desses espaços vazios próximos à malha urbana, de se tornarem 

espaços degradados é muito alta, pois uma série de fatores como lixo, ou área de invasão por 

pessoas de baixa renda para construírem suas habitações ou esconderijo para bandidos, tornam-

se alguns dos problemas enfrentados pela população que convive no entorno desses espaços. 

Por isso, tem-se a necessidade de transformar esses espaços livres, para adquirirem um 

papel fundamental como elementos estruturadores da paisagem, articulando tais áreas no tecido 

da cidade e anulando os eventuais problemas que surgem ou poderiam surgir para os moradores. 

A reestruturação urbana e paisagística são pontos que podem trazer diretrizes positivas para que 

uma área antes degrada venha a ser estabelecida como uma área renovada com futuras 

intervenções que visem o bem-estar da população afetada e à cidade em seu conjunto. Por isso 

a região da Pedreira de Laranjeiras foi o alvo de estudo do presente trabalho, pois sofre com as 

principais problemáticas de um espaço abandonado e está sujeito à reestruturação local urbana 

da comunidade e da paisagem. 

As pesquisas e análises feitas na pedreira com mapas temáticos, registros fotográficos 

e entrevistas com a população demonstraram como a área carecia de uma visão mais próxima 

das reais dificuldades da comunidade local. Tais informações serviram como elementos para 

direcionar as possíveis soluções que os moradores necessitavam. O Loteamento no entorno da 

área de estudo possui dificuldades como a falta de infraestrutura visível na área, degradação 

ambiental, desarticulação com a malha viária, falta de espaços e equipamentos públicos de lazer 

e recreação, segurança e atividades que dinamizem a área.  

As pesquisas dos casos correlatos serviram de base para a metodologia adotada, com 

projetos que trataram da questão de degradação ambiental, social, e relação das soluções de 

projeto com a paisagem e a cidade. Por isso, todas as análises do território, os anseios e perfil 

social dos moradores do entorno da pedreira foram importantes para a elaboração de um estudo 

de cenários que o local poderia possuir. Foram elaborados cenários com impactos negativos e 

positivos, sendo que este último, atribuiu-se o tema de parque urbano, pois se tratava de uma 

comunidade carente de espaço público com vegetação para recreação, lazer e contemplação. 
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ANEXO 01 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 01, Anexo 01 – Mapa de Macrozoneamento do Município de Laranjeiras. 

Fonte: Imagem extraída do Plano Diretor de Laranjeiras, modificada pelo autor em 2014. 
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ANEXO 02 

 

Figuras 02, 03 e 04, Anexo 02 – Mapas de Zoneamento, Sistema Viário e Perímetro Urbano de Laranjeiras. 

 

Fonte: Imagem extraída do Plano Diretor de Laranjeiras, modificado pelo autor, 2014. 
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ANEXO 03 

 

Figuras 05, 06 e 07, Anexo 03 – Atividades priorizadas na Zona Urbana de Dinamização e no sistema viário.  

Fonte: Imagem extraída do Plano Diretor de Laranjeiras, modificado pelo autor, 2014. 
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ANEXO 04 

 

Figuras 08, 09, 10, 11, 12, 13 e 14, Anexo 04 – Atividades incômodas. 
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Fonte: Imagem extraída do Plano Diretor de Laranjeiras, modificado pelo autor, 2014. 
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ANEXO 05 

 

Figuras 05, 06 e 07, Anexo 05 – Da Circulação Urbana 

 

Fonte: Imagem extraída do Plano Diretor de Laranjeiras, modificado pelo autor, 2014 
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