


Glauco de Paula Cocozza
Lucimara Albieri
(Organizadores)

SISTEMAS
DE ESPAÇOS

LIVRES EM
CIDADES MÉDIAS
BRASILEIRAS



Copyright © 2022 (Editora Sibipiruna)

Projeto gráfico da capa:  
Editora Sibipiruna

Foto da capa:  
Wilton de Araújo Medeiros

Editoração eletrônica:  
Fabio Fraissat

Revisão: 
Editora Sibipiruna

Editora responsável: 
Simone Cléa dos Santos Miyoshi 

 
Todos os direitos reservados pela Editora Sibipiruna. Nenhuma parte 
desta publicação poderá ser reproduzida, seja por meios mecânicos, 
eletrônicos, seja via cópia xerográfica sem a autorização prévia da 

Editora.

EDITORA SIBIPIRUNA 
Endereço: Alameda Europa, 1892 – 38406-401 – Uberlândia MG  

Telefone: 34 99194-7992 
www.editorasibipiruna.com.br

S623 Sistemas de espaços livres em cidades médias brasileiras 
   [recurso eletrônico] / organizadores Glauco de Paula 
   Cocozza e Lucimara Albieri. — 1. ed. — Uberlândia : 
   Sibipiruna, 2O22.

Dados eletrônicos (pdf). 

Inclui bibliografia.
ISBN 978-65-8152O-O7-6

   1. Arquitetura paisagística urbana - Brasil. 2. Espaços 
públicos - Brasil. 3. Espaços abertos - Brasil. I. Cocozza, 
Glauco de Paula. II. Albieri, Lucimara. III. Título.

CDD 712.O981



Comissão Científica
Gutemberg dos Santos Weingartner – UFMS
Karen Schwabe Meneguetti – UEM
Leonardo Loyola Coelho – Escola da Cidade

Conselho Editorial
Prof. Dr. Daniel Gonçalves Cury 
Prof. Dra. Elenita Pinheiro de Queiroz Silva
Prof. Dra. Gabriela Marques de Sousa
Prof. Dr. Giliander Allan da Silva
Prof. Dra. Kátia Gisele de Oliveira Pereira
Prof. Dr. Leandro Silva Moro

Agradecimentos: à FAPEMIG pelo suporte financeiro 
para a realização deste trabalho.



SUMÁRIO

Apresentação  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Notas Introdutórias Sobre Sistema de Espaços Livres e Cidades 
Médias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Parte I – Descrições e Caracterizações do SEL . . . . . . . . .27

A Constituição dos Espaços Livres na Cidade de Erechim-Rs: 
Uma Análise a Partir do Estudo da Paisagem  . . . . . . . . . . . 28

Urbanização e Fragmentação: o Sistema de Espaços Livres e o Rio 
Paraíba do Sul na Cidade de Campos dos Goytacazes/RJ . . . . .50

Sistema de Espaços Livres em Uma Unidade de Paisagem: o 
Centro Consolidado de Chapecó-SC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Parte II – Possibilidades de Abordagem Analítica . . . . . . .92

O Estudo da Forma Urbana em Uberlândia-MG: Reflexos da 
Legislação Urbana na Produção e Configuração de Sistema de 
Espaços Livres Intraurbanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

A Conectividade e Multifuncionalidade da Paisagem de Santa 
Maria – RS/Brasil: Perspectivas Ecológicas . . . . . . . . . . . . 117

Legislação e Vulnerabilidade dos Espaços Livres à Ocupação 
Urbana: o Caso de Campina Grande, PB  . . . . . . . . . . . . . 143

Parte III – O Sentido do ‘Público’ no SEL: Produção, 
Apropriação e Consumo da Natureza e da Paisagem  . . .165

Sistema de Espaços Livres e Natureza: Produção e Apropriação 
em Palmas-TO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166

Parques Contemporâneos em Anápolis (GO): Aproximações 
Teóricas a Partir da Imagem da Paisagem . . . . . . . . . . . . . 184

Estruturação de Espaços Públicos: Planejamento Urbano e 
Transformação Social em Passo Fundo-RS  . . . . . . . . . . . . 209

Sobre os Autores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230



Sistemas De Espaços Livres Em Cidades Médias Brasileiras6

PREFÁCIO

Fábio Mariz Gonçalves 
FAUUSP

Paisagens são sempre únicas, mutáveis e distintas, tanto 
em sua materialidade quanto em sua localização, significados 
e dinâmicas. Por isso mesmo, compreendê-las é tão difícil, 
exigindo atenção, sensibilidade, tempo e método. Nosso país tem 
muitas paisagens, nosso território é vasto e diverso, abrigando 
diferentes sistemas naturais, peculiares e complexos.

Depois de mais de cinco séculos de ocupação por povos 
vindos de diferentes culturas, marcamos o território brasileiro de 
variadas formas, derrubando florestas, represando, assoreando, 
canalizando e poluindo rios, extinguindo espécies nativas e 
introduzindo espécies exóticas. Construímos estradas, portos, 
fábricas e cidades, alteramos e comprometemos os sistemas 
naturais de forma descuidada e irreversível. 

Nossas paisagens hoje são testemunhos eloquentes dessa 
história. Contudo, não são apenas fruto, consequência ou lugar 
dessas transformações, também são parte indissociável desses 
mesmos processos. A construção das paisagens se dá paralela, 
conjunta e dialeticamente com as forças que as transformam.

Por essa mesma razão, é errado acreditar que só teremos 
paisagens melhores, ambientalmente equilibradas, quando o 
país for socialmente mais justo e politicamente maduro. O que 
sabemos é que só chegaremos a esse país sonhado construindo 
concomitantemente paisagens melhores, pois espaço e 
sociedade são indissociáveis. É essa a convicção que move os 
pesquisadores da Rede QUAPÁ. A construção das paisagens, a 
qualificação dos territórios é caminho para a transformação das 
próprias sociedades que as habitam.

Desde o início do século XXI, universidades de todo o mundo 
alertam governos e sociedades de que o meio ambiente está no 
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limite da ruptura, que os complexos sistemas que permitiram 
séculos de climas regulares estão mudando. A Organização das 
Nações Unidas em várias conferências mundiais informa que, 
como consequências das nossas ações pregressas irresponsáveis, 
enfrentaremos nas próximas décadas, regimes climáticos mais 
extremos, com verões mais quentes, invernos mais rigorosos, 
secas mais prolongadas e chuvas mais intensas.

No momento em que as universidades brasileiras, o ensino 
e a pesquisa estão sendo atacadas, é ainda mais importante que 
as pesquisas mostrem seu compromisso ético, seu engajamento 
crítico e propositivo para a construção de paisagens e cidades 
mais justas, inclusivas, diversas e equilibradas. Cidades capazes 
de superar os desequilíbrios históricos e de enfrentar a crise 
ambiental que se anuncia.

Esse livro reúne um conjunto de pesquisas desenvolvidas 
nos últimos anos acerca das paisagens e dos sistemas de 
espaços livres de algumas cidades de porte médio no Brasil. 
Estudos de paisagens exigem conhecimento sistematizado, mas 
também a vivência sensível e cotidiana. É da vivência do espaço 
que emergem as questões e o conhecimento. As pesquisas 
apresentadas foram realizadas por professores, estudantes de 
graduação e de pós-graduação que vivem, estudam e conhecem 
as cidades sobre as quais trabalharam.

O Brasil é dividido em 5.568 municípios, sendo que cerca 
de 300 municípios (5,2%) têm mais de 100.000 habitantes. 
Segundo o Ministério da Educação, temos 42 programas de pós-
graduação em arquitetura e urbanismo e 47 em Planejamento 
Urbano e Regional1, e cerca de 800 cursos de graduação em 
arquitetura e urbanismo em funcionamento (cerca de 70 
públicos). Contudo, nem todos os municípios de porte médio 

1 Fonte Sucupira, disponível em https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/
public/consultas/coleta/programa/quantitativos/quantitativoAreaAvaliacao.
jsf;jsessionid=7FMnmumARVgc3rHT9yDmQ4o7.sucupira-215 

 Acessado em 07/01/2022. 

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/quantitativos/quantitativoAreaAvaliacao.jsf;jsessionid=7FMnmumARVgc3rHT9yDmQ4o7.sucupira-215
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/quantitativos/quantitativoAreaAvaliacao.jsf;jsessionid=7FMnmumARVgc3rHT9yDmQ4o7.sucupira-215
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/quantitativos/quantitativoAreaAvaliacao.jsf;jsessionid=7FMnmumARVgc3rHT9yDmQ4o7.sucupira-215
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contam com cursos de arquitetura e urbanismo, muitos nem 
mesmo têm arquitetos e urbanistas trabalhando nas suas 
administrações municipais.

Pela diversidade dessas cidades e pela desigualdade da 
distribuição dessas escolas e dos profissionais, é fundamental 
que as graduações situadas nos municípios de porte médio 
assumam o desafio de contribuir com a qualificação da gestão 
e das políticas públicas desses municípios2. Suas experiências 
devem ser avaliadas, seus acertos divulgados e multiplicados 
nas cidades em que façam sentido. Nas cidades de porte médio, 
a aproximação entre as escolas e as administrações municipais 
costuma ser menos difícil, a extensão universitária é mais 
facilmente viabilizada. 

As especificidades dos projetos de espaços livres não 
são adequadamente tratadas na maior parte dos cursos de 
arquitetura e urbanismo no país. São igualmente pouco 
compreendidas nas estruturas administrativas das nossas 
cidades.

Esse livro traz estudos de nove cidades de porte médio, 
em sete estados brasileiros, em biomas distintos, em contextos 
econômico-produtivos diferentes. Todos os estudos buscam 
caracterizar os Sistemas de Espaços Livres – SEL, demonstrando 
a importância dos espaços livres urbanos, conceituando e 
recortando o objeto. Os trabalhos mostram o desafio, seu 
caráter sistêmico, sua interdisciplinaridade e a necessidade de 
melhores políticas ambientais, sociais e da melhoria da gestão 
desses espaços. Todos os trabalhos visam contribuir para o 
aprimoramento da gestão pública, para a construção de cidades 

2 Minas Gerais com 853 municípios, 33 com mais de 100.000 hab., tem 
seus mais de 50 cursos distribuídos em cerca de 30 cidades (10 em BH). 
Rio Grande do Sul, com cerca de 40 cursos (6 em Porto Alegre) distribuídos 
por 22 cidades, tem 20 cidades com mais de 100.000 hab.. O estado de 
São Paulo tem 70 municípios com mais de 100.000 hab., algo como 135 
cursos em 50 cidades. Fontes: https://www.ibge.gov.br/ , https://emec.mec.gov.br/ 
e https://www.abea.org.br/ Acessados em 07/01/2022.

https://www.ibge.gov.br/
https://emec.mec.gov.br/
https://www.abea.org.br/
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mais capazes de enfrentar os desafios, os problemas históricos 
e os desafios futuros das cidades brasileiras.

O livro organiza as pesquisas pelos seus temas, mostrando 
as linhas de pesquisas mais recentes no campo; a reivindicação 
da centralidade do Sistema de Espaços Livres – SEL na 
caracterização da morfologia urbana; sobre a avaliação das 
ações do poder público (políticas e marcos regulatórios) e dos 
demais agentes urbanos na constituição da morfologia urbana 
e seu SEL; o papel do SEL na vida pública, no funcionamento 
dos sistemas naturais e no enfretamento das transformações 
sociais e ambientais.

Sua publicação mostra a força, a qualidade e o 
amadurecimento de núcleos de pesquisa nessas cidades, com 
contribuições originais, contrapondo-se à produção das grandes 
capitais, reivindicando ajustes nas escalas e pautas, mostrando 
suas especificidades e desafios. Mais do que produto acabado, o 
livro é um convite à pesquisa como desafio intelectual, político 
e ético. 

Os organizadores e os pesquisadores envolvidos apresentam 
importante contribuição à reflexão crítica, ativa e sensível nesse 
momento tão difícil da construção do nosso país, das nossas 
cidades e paisagens.
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APRESENTAÇÃO

Glauco de Paula Cocozza
Lucimara Albieri

O livro Sistema de Espaços Livres em Cidades Médias 
Brasileiras é resultado de um encontro de pessoas que têm 
ao menos um forte interesse em comum, a compreensão dos 
Espaços Livres Urbanos. O livro é fruto de alguns anos de 
pesquisas e reflexões no tema, sob diferentes olhares, diferentes 
perspectivas de investigação e com múltiplas formas de analisar 
o espaço urbano. O livro nasceu de questionamentos que nós 
mesmos fazíamos sobre a escassez de referências bibliográficas 
que nos representassem, que analisassem fatos e situações que 
vivemos em nossas cidades, em nossas realidades urbanas, e que 
retratassem outra face dessa categoria de cidades brasileiras. 

Pode-se dizer que esses questionamentos se originam no 
ano de 2006, quando o grupo QUAPÁ (Quadro do Paisagismo) 
da FAUUSP (Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade de São Paulo) estruturou uma rede nacional de 
pesquisadores de diferentes cidades, com o objetivo de estudar os 
Sistemas de Espaços Livres (SEL) nas cidades brasileiras, desde 
capitais, cidades litorâneas e muitas cidades no interior. Desde 
então, muitos encontros, inúmeras publicações em congressos 
e revistas, e muitas perguntas de pesquisa ocorreram com essa 
temática, impulsionando as trocas e o debate sobre que tipo 
de sistema e como são os espaços livres existentes nas nossas 
cidades.

Sendo assim, este livro adota o Sistema de Espaços Livres 
em Cidades Médias como eixo condutor das investigações e das 
discussões realizadas em seus capítulos, visto que o debate 
sobre seus elementos tem suscitado soluções de planejamento 
que visam o desenvolvimento sustentável no âmbito das cidades. 
Tais discussões direcionadas às cidades médias permitem traçar 
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relações reflexivas mais apropriadas às suas peculiaridades, 
sobretudo quanto ao porte e às dinâmicas urbanas.

Os capítulos do livro são resultados das inquietações 
investigativas sobre o tema, ao apresentar como são os espaços 
livres em nossas cidades, como definem a paisagem urbana, 
como se configuram, como são apropriados pela população, 
como são geridos e como se relacionam. 

Todos os capítulos do livro foram escritos por pesquisadores 
e professores de universidades públicas e privadas que vivem 
em cidades médias, e têm seu foco de estudo voltado para essa 
realidade, muito distinta em termos estruturais das grandes 
metrópoles, foco de estudo das principais universidades 
brasileiras. Portanto, este livro é resultado de um esforço coletivo 
no âmbito da graduação e de Programas de Pós-Graduação 
de diversas instituições de ensino superior, em seus distintos 
grupos de pesquisa que abrigam o arcabouço comum de 
investigação aqui apresentado, contando com a contribuição de 
órgãos de fomento à pesquisa em projetos específicos e em bolsas 
de iniciação científica, mestrado e doutorado que viabilizam a 
evolução científica no Brasil. Além disso, foi realizada a revisão 
do livro por pares com a atuação de pesquisadores de outras 
instituições de ensino, externos ao grupo dos autores, na forma 
de comissão científica, ampliando ainda mais a troca de saberes.

As cidades investigadas representam modestamente a 
diversidade regional brasileira, sem a pretensão de esgotar o 
grande leque que compõe o panorama urbano em nosso país. 
Na região nordeste, tem-se Campina Grande no interior da 
Paraíba, passando por Palmas na região norte, a última capital 
planejada, além de Anápolis em Goiás na região centro-oeste. 
Na região sudeste, abarca-se Uberlândia em Minas Gerais e 
Campos de Goytacazes no Rio de Janeiro. Localizadas na região 
sul, apresentam-se Chapecó em Santa Catarina, e Santa Maria, 
Passo Fundo e Erechim no Rio Grande do Sul.
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O livro é composto por 09 capítulos organizados em três 
partes. O primeiro capítulo é de cunho introdutório sobre o SEL 
e sobre as cidades médias objetivando situar o leitor quanto às 
questões teórico-conceituais acerca do objeto de investigação 
do livro.

A Parte I – Descrição e Caracterização do SEL agrupa 
os capítulos sobre Erechim, Campos de Goytacazes e Chapecó. 
Como o título define, tais capítulos buscam apresentar uma 
descrição e caracterização dos SELs pautados no método do 
grupo de pesquisadores do QUAPÁ. 

Erechim-RS, uma cidade planejada na ponta sul do Brasil 
é analisada a partir do estudo da paisagem e compreende a 
constituição dos Espaços Livres na cidade, sua relação com a 
morfologia urbana e os seus principais agentes de produção. O 
capítulo aponta que existe desarticulação nos espaços livres que 
surgiram a partir de processos de parcelamento do solo, bem 
como falta de infraestrutura básica para apropriação social. 
Como contribuição ao planejamento da cidade, identifica que a 
linha férrea desativada e sua área de domínio possui um grande 
potencial enquanto articuladora dos demais espaços livres, em 
conjunto com o sistema viário que conectando-se às praças e 
largos intrabairros conformariam um Sistema de Espaços Livres 
mais qualificado para Erechim.

A cidade de Campos dos Goytacazes-RJ tem como 
paisagem uma extensa planície cortada pelo Rio Paraíba do Sul, 
dividindo o território em dois subdistritos, Campos e Guarus. 
Historicamente, Campos recebeu mais investimentos e maior 
infraestrutura, porém com a extinção de inúmeros recursos 
hídricos, canalizados e aterrados. Guarus, contudo, manteve 
grande riqueza nesse aspecto, possuindo inúmeras lagoas e 
brejos com grande potencial subaproveitado. Esta dicotomia 
consolidou uma cidade que se apresenta predominantemente 
horizontal, com mancha urbana espraiada e um sistema de 
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espaços livres que não atendem às demandas socioambientais 
da população. 

O capítulo que trata de Chapecó-SC analisa a estruturação 
do Sistema de Espaços Livres – SEL a partir de metodologia de 
análise da paisagem delimitada pela Sub-Bacia do Lajeado São 
José, a qual abrange Chapecó e pequenas porções dos municípios 
de Guatambú e Cordilheira Alta no Oeste Catarinense. Os 
espaços livres foram sistematizados (de acordo com o caráter) e 
analisados (de acordo com seus atributos). A análise do sistema 
de espaços livres e sua articulação com as funções potenciais 
na estrutura urbana se refletem nas práticas sociais locais e 
demonstram os conflitos socioespaciais construídos no território 
a partir das práticas de gestão do território e da aplicação da 
legislação urbanística local.

A Parte II – Possibilidades de Abordagem Analítica, 
composta pelos capítulos sobre Uberlândia, Santa Maria e 
Campina Grande, apresentam métodos distintos de investigação 
aplicados ao SEL.

O capítulo de Uberlândia-MG apresenta uma análise da 
relação entre a legislação urbana e os espaços livres presentes 
nos novos loteamentos da cidade, focando na sua produção, 
configuração e a distribuição. O capítulo apresenta as 
características do sistema de espaços livres e suas principais 
características de uso e predominância tipológica. Por fim, o 
trabalho apresenta as tipologias de espaços livres encontrados 
nos loteamentos analisados e suas características espaciais.

O capítulo sobre a cidade de Santa Maria-RS apresenta 
diversas analises acerca das limitações da legislação urbana no 
que se refere ao entendimento da paisagem e ao tratamento 
conferido ao seu sistema de espaços livres, em especial os 
de lazer e recreação e das áreas prioritárias à conservação e 
preservação. A metodologia foi baseada nas espacializações de 
mapas temáticos com o uso de geotecnologias e a aplicação do 
método de análise da paisagem através do tratamento de dados 
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multicritério que, atrelados às métricas espaciais da paisagem, 
resultam em um eficiente modelo de tabulação e gestão de dados 
para o planejamento ecológico da paisagem. Por fim, foi criado 
um cenário com perspectivas ecológicas para a área urbana 
que, no âmbito do planejamento ecológico da paisagem, delimita 
áreas de sensibilidade e corredores verdes e azuis emergentes. 

O capítulo de Campina Grande-PB, se debruça sobre a 
expansão e adensamento das médias cidades brasileiras, onde 
os espaços livres tornam-se mais susceptíveis à ocupação e 
vulneráveis às decisões dos agentes (re)produtores do espaço 
urbano. O capítulo analisa e compreende como as legislações 
urbanísticas e ambientais vigentes que incidem nos espaços 
livres urbanos estão relacionadas com a vulnerabilidade desses 
espaços à ocupação por meio do método de avaliação e análise 
de atributos utilizando-se o Sistema de Informação Geográfica 
(SIG).

A Parte III – O sentido do ‘público’ no SEL: produção, 
apropriação e consumo da natureza e da paisagem, 
engloba os capítulos sobre Palmas, Anápolis e Passo Fundo, 
trazendo discussões críticas sobre processos contemporâneos 
de produção e possibilidades de apropriação e de gestão dos 
espaços públicos no âmbito do SEL.

O capítulo de Palmas-TO, a mais nova capital planejada 
brasileira, versa sobre a relação do homem com a natureza na 
sociedade capitalista atual, onde a produção e apropriação dos 
espaços livres vegetados são cooptados pelos empreendimentos 
imobiliários e transformados em mercadoria. Tal relação engendra 
valores sociais embasados na individualidade, na exclusividade 
e no status que resultam no preterimento das classes sociais de 
menor renda. Como exploração empírica deste fato, foi realizada 
a investigação na cidade de Palmas-TO demonstrando como 
as estratégias de valorização imobiliária por meio da natureza 
têm dado distinção a certos empreendimentos com localização 
específica aprofundado a segregação socioespacial.
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Anápolis-GO é apresentada através de uma análise da 
inserção dos parques contemporâneos desdobrando-se em uma 
importante reflexão sobre a fragmentação da cidade, a segregação 
socioespacial, a mercantilização da paisagem e o esvaziamento do 
significado de público. Ao mesmo tempo descritivo e analítico, o 
texto apresenta como os parques recentemente implantados são 
objetos da práxis técnico-ambiental no serviço de ecossistemas 
e do discurso acerca do ‘ambiental’ e do ‘sustentável’. Busca, 
também, inserir a atividade projetual recente nas aproximações 
teóricas sobre a arquitetura e o urbanismo contemporâneos, 
apresentando dicotomias e contradições sobre seus resultados. 
Assim, as características fragmentadas não são rejeitadas, 
ao contrário, são reconhecidas nas sínteses adaptativas nas 
contingências de surgimento desses espaços livres em sistema.

Passo Fundo-RS é relatada pela forte experiência da gestão 
pública da cidade na implantação de um amplo programa de 
estruturação de espaços públicos, vinculado a estratégias de uso 
e apropriação do espaço. O trabalho descreve as ações realizadas 
e analisa à luz das teorias contemporâneas de planejamento 
urbano, destacando a importância do planejamento integrado 
para o sucesso destas ações.
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Considera-se como espaços livres de edificação todo e 
qualquer espaço ao ar livre, podendo ser de propriedade pública 
ou privada, de acesso restrito ou não, presentes em uma 
aglomeração urbana, qualquer que seja seu porte (MAGNOLI, 
2006; MACEDO, 2012). Ainda segundo os autores, enquadram-
se tanto os espaços vegetados quanto os não vegetados, em 
seus diferentes recortes escalares, dimensões, qualificações 
estéticas, localização e classificação funcional.

A rede de pesquisa em que os autores deste livro atuam 
partem do pressuposto que os espaços livres se articulam 
de maneira sistêmica, conformando um sistema segundo a 
concepção de Morin (2008), em que se apresentam como objeto 
complexo que estabelece relações entre seus elementos, entre 
seus subsistemas e com outros sistemas, exprimindo, ao 
mesmo tempo, noção de unidade, multiplicidade, totalidade, 
diversidade, organização e complexidade (QUEIROGA et al., 
2011; MACEDO et al., 2018). 

Entende-se, também, que cada Sistema de Espaços Livres 
(SEL) é constituído por uma heterogeneidade espacial que define 
uma determinada configuração, condicionada pelos aspectos 
físicos, históricos, legais, econômicos e principalmente culturais 
de determinada região. Fazem parte deste sistema todos os 
espaços livres e as relações que estruturam sua organização, da 
escala intraurbana à regional.

Essas relações sistêmicas estabelecem vínculos funcionais 
e organizacionais independentemente de seus elementos 
estarem conectados fisicamente. O vínculo físico é apenas uma 
das inúmeras relações existentes que se dá, geralmente, pelo 
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sistema viário (MACEDO et al., 2018). Assim, todas as estruturas 
urbanas, cujo espaço é essencialmente não construído – como 
as vias, os recuos, as praças, os parques, os jardins – poderão 
compor um sistema urbano com grandes potencialidades para 
o desenvolvimento sustentável das cidades.

Os espaços livres urbanos formam um sistema, 
apresentando, sobretudo, relações de conectividade, 
complementaridade e hierarquia. Entre seus múltiplos 
papéis, por vezes sobrepostos, estão a circulação, a 
drenagem, atividades do ócio, convívio público, marcos 
referenciais, memória, conforto e conservação ambiental 
etc. O sistema de espaços livres de cada cidade 
apresenta um maior ou menor grau de planejamento e 
projeto prévio, um maior ou menor interesse da gestão 
pública num ou noutro subsistema a ele relacionado 
(Queiroga e Benfatti, 2007, p. 86).

Os SELs são formados por distintas categorias espaciais 
que revelam a configuração de nossas cidades, os períodos 
de expansão, os processos de transformação, a relação com a 
paisagem local e a constituição da esfera pública ao longo dos 
anos. Os elementos que formam o SEL urbano possuem caráter 
primordialmente ambiental, de práticas sociais e de circulação 
ou ainda associados à edifícios públicos e à infraestrutura 
urbana, seja para a realização da esfera de vida pública, seja 
para o enfrentamento das questões ambientais.

Segundo Macedo et al. (2018), a classificação é bastante 
útil para as análises e formulações de políticas voltadas ao 
SEL, porém seus elementos possuem caráter dinâmico e podem 
abarcar uma multifuncionalidade permanente, cíclica ou 
efêmera. Estes se moldam às novas realidades e necessidades 
contemporâneas. Uma praça sem muito uso pode ser tornar o 
principal espaço de encontro com a adição de alguns eventos 
temporários e transformar a esfera pública local. Uma área de 
forte dinâmica ambiental pode se tornar um parque com um 
forte caráter social. Um antigo pátio de manobras ferroviárias 
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pode virar uma grande praça urbana ou um lugar com grande 
potencial artístico e cultural. Todo sistema é dinâmico, é 
dialético, é relacional, é histórico e contemporâneo, e reflete as 
práticas da sociedade em diferentes espacialidades.

Nenhum sistema é determinantemente fechado ou aberto, 
estabelecendo relações de troca com toda a complexidade dos 
outros sistemas urbanos, sendo parte estruturante da urbe. 
Como exemplo, é possível entender o sistema de áreas verdes, 
que engloba praças, parques, canteiros, é um subsistema do 
SEL, incorporando ao desenho das cidades especificidades que 
criam padrões urbanísticos e estruturais próprios e hierárquicos.

Apesar do SEL não ser formado apenas por áreas vegetadas, 
ele abriga grande parte das áreas verdes urbanas. O papel social 
e ambiental das áreas verdes tem ganhado destaque no campo 
da pesquisa e do planejamento urbano frente às mudanças 
climáticas, à degradação ambiental e ao avanço da urbanização 
que, muitas vezes, provoca piora na baixa qualidade de vida 
urbana.

A compreensão do SEL também abre possibilidades de 
investigação sobre a paisagem, uma vez que “a paisagem é 
constituída pela expressão morfológica da transformação do 
espaço físico face às mudanças sociais e/ou ambientais em um 
determinado espaço-tempo” (MACEDO et al., 2018, p.21).

Diferentes abordagens moldaram o que hoje entendemos 
sobre esses espaços, desde a construção de uma ideia de sistema, 
de como a população se apropria desses espaços e como ele 
estrutura e define a forma urbana. Assim a elucidação sobre 
elementos que compõem o sistema de espaços livres, a partir 
da compreensão e contextualização dos processos de origem, 
dos agentes produtores, dos padrões de acessibilidade ao meio 
urbano, das dinâmicas de prática social, bem como dos atributos 
perceptivos, paisagísticos e socioculturais, auxiliam para a 
efetiva sistematização em prol da qualidade de vida nos núcleos 
urbanos. Neste sentido, os estudos do planejamento e da forma 
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urbana da cidade contemporânea por meio da compreensão 
do SEL enquanto elemento estruturador e organizador do 
espaço urbano apresenta-se como uma abordagem relevante de 
investigação.

Uma importante constatação, embora possa parecer obvio, 
é que toda cidade apresenta um sistema de espaços livres, 
independentemente de seu porte e localização. Esses sistemas 
apresentam relações e conexões, contínuas ou descontínuas, 
que estruturam os tecidos urbanos. Em síntese, todo sistema 
é resultado de diferentes processos e das diferentes práticas de 
apropriação do espaço urbano, portanto, não há um padrão, 
mas modelos que caracterizam as distintas realidades urbanas. 
Isso implica em um caráter amplo e diversificado quando se 
trata do contexto brasileiro.

O contexto urbano brasileiro é diversificado e de 
alta complexidade, com diferentes paisagens e condições 
socioeconômicas, pertencentes a biomas e sob condições 
climáticas distintas, próprios de um país continental e com um 
histórico de ocupação tão peculiar. Sendo assim, o SEL também 
se apresenta de maneira diversa nas cidades brasileiras.

Importante salientar que as cidades médias possuem 
um papel fundamental na rede urbana brasileira e há muitos 
anos vêm sendo objeto de estudos em diferentes áreas como na 
geografia, na arquitetura e na economia. Portanto, entender o 
SEL nas cidades médias é uma importante contribuição para o 
avanço de pesquisas neste universo específico.

Motta e Mata (2009) alertam que as cidades médias têm 
apresentado maior crescimento do Produto Interno Bruto e 
da urbanização em relação as outras categorias de cidades do 
Brasil nos últimos anos. Os autores também afirmam que

A importância das cidades médias reside no fato de que 
elas possuem uma dinâmica econômica e demográfica 
própria, permitindo atender às expectativas de 
empreendedores e cidadãos, manifestadas na qualidade 
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de equipamentos urbanos e na prestação de serviços 
públicos, evitando as deseconomias das grandes 
cidades e metrópoles. Desta forma, as cidades médias 
se revelam como locais privilegiados pela oferta de 
serviços qualificados e bem-estar que oferecem (MOTTA 
E MATA, 2009, s/p).

A cidade média tem ganhado novos olhares e maior 
visibilidade nas últimas décadas, culminando em um fórum de 
debate próprio, que conta com diversos pesquisadores brasileiros 
que se debruçam em trabalhos acadêmicos, para compreender 
e conceituar as características de uma cidade média. É notório, 
também, o aumento no número de cursos de graduação e pós-
graduação em arquitetura e urbanismo, geografia, história e 
outras áreas que se relacionam no pensamento urbanístico, 
possibilitando a formação de novos grupos de pesquisa com foco 
nos espaços livres, áreas verdes e paisagem na cidade média.

Devido à heterogeneidade social, cultural, demográfica e 
econômica do território brasileiro, há uma certa complexidade 
para se definir cidades médias que repercute na falta de um 
consenso conceitual e classificatório. As realidades são muito 
distintas, seja do ponto de vista das características das cidades, 
seja do ponto de vista do nível do ritmo de transformações 
econômicas, demográficas e sociais sofridas que condicionam a 
novos enquadramentos classificatórios.

A tentativa de enquadramento classificatório das cidades 
surge no Brasil na década de 1970 com enfoque no montante 
populacional direcionando o enquadramento para o porte da 
cidade (MAIA, 2010) que, no caso de interesse deste livro, seria 
a cidade de porte médio, a cidade de dimensão intermediária. 
Segundo Soares (2005), na referida década, Andrade e Lodder 
(1979) definiram um intervalo entre 50 mil e 250 mil habitantes 
como critério de classificação e mais recentemente, autores 
como Andrade e Serra (2001) consideram entre 100 mil e 
500 mil habitantes. Santos (1994) também sugere 100 mil 
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como limite mínimo para cidades médias considerando sua 
capacidade funcional. Soares (2005) relata algumas disparidades 
numéricas internacionais, onde a ONU, em 1994, adotou o 
intervalo entre 100 mil e um milhão de habitantes, enquanto 
a União Internacional dos Arquitetos, em 2004, definiu entre 
20 mil e dois milhões de habitantes. Porém, segundo Motta & 
Mata (2009), pode-se considerar que atualmente no Brasil há 
um certo consenso sobre o intervalo entre 100 mil e 500 mil 
habitantes no contexto brasileiro, ainda que outros autores 
defendam o limite mínimo de 50 mil e com certas ressalvas a 
serem destacadas a seguir.

Quando se contextualiza as cidades com este intervalo de 
contingente populacional, Corrêa (2007) e Maia (2010) afirmam 
que devem ser abarcadas as dinâmicas das cidades médias a 
fim de estabelecer critérios mais alinhados às suas realidades, 
uma vez que cidades que possuem a mesma quantidade de 
habitantes no interior do estado de São Paulo, da Bahia ou da 
Amazônia, por exemplo, possuem dinâmicas e exercem papéis 
muito distintos no território que ocupam. Amorim Filho (2007) 
destaca vários aspectos e processos que tipificam as cidades 
médias além de sua demografia, com destaque para os tipos 
de interações funcionais, variedade de bens e serviços, relações 
dinâmicas com o espaço rural e diferenciações específicas 
intraurbanas.

Sposito (2010) chama a atenção para a complexificação 
da classificação – assim como das dinâmicas urbanas – de 
cidades inseridas em regiões metropolitanas. Segundo a autora, 
o parâmetro de enquadramento, portanto, deve combinar o 
tamanho demográfico a outras variáveis para entender seu papel 
na rede urbana. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
(IPEA/IBGE/UNICAMP, 2001) também reconhece que o fator 
demográfico por si só é insuficiente para qualificar de maneira 
definitiva e absoluta a hierarquia entre as cidades.
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Sendo assim, Sposito (2010) as define como centros 
regionais importantes em função dos elos que fazem entre 
outras cidades, dando ênfase na relevância das relações que 
são estabelecidas por meio delas na rede de cidades.

Cidades médias são aquelas que desempenham papéis 
de ligação, de intermediação entre as pequenas e as 
maiores cidades, sem desprezar o tamanho populacional 
como primeiro nível da análise, pois como já destacado, 
existe a estreita relação entre quantidade e qualidade 
das dinâmicas e processos (SPOSITO, 2010, p.6).

Segundo Corrêa (2007), há uma combinação particular 
que pauta a diferenciação entre cidades pequenas, médias e 
grandes: o tamanho demográfico, as funções urbanas e a 
organização de seu espaço intraurbano. Especificamente sobre 
cidades médias, o autor destaca (i) a presença de uma elite 
empreendedora que estabelece relativa autonomia econômica 
e política e cria interesses locais e regionais, por vezes 
competindo com cidades grandes e centros metropolitanos em 
alguns setores de atividades; (ii) localização relativa, isto é, uma 
inserção muito bem estabelecida com a dinâmica local (o autor 
faz a ressalva sobre considerar cidades que são essencialmente 
centros portuários ou industriais como médias mesmo que haja 
enquadramento populacional, tendo em vista que a tomada de 
decisões e acumulação de capital não são estabelecidos em seu 
local de concepção); (iii) interações espaciais em escala regional 
e extrarregional (nacional e/ou internacional).

Neste sentido, entende-se que as cidades médias, para 
além de seu contingente demográfico, desempenham um papel 
de suporte e sustentam uma determinada estrutura econômica, 
política e social na rede urbana. No caso deste livro, são 
apresentadas cidades entre cerca de 100 mil habitantes até as 
que estão nos limiares superiores demográficos para passarem 
a ser consideradas como cidades grandes, com características 
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que denotam relações relevantes e singulares em seu contexto 
regional (Tabela 01).

Tabela 01 – Cidades que fazem parte dos estudos dos 
SELS neste livro.

Cidade UF
Estimativa 

2021 
(pessoas)

Censo 2010 (pessoas) Densidade 
demográfica 
municipal 

2010 (hab/
Km²)

REGIC
Total

Urbana 
na sede 

municipal

Uberlândia MG 706.597 604.013 584.102 
(96%) 146,78 Capital 

Regional B

Campos dos 
Goytacazes RJ 514.643 463.731 356.608 

(76%) 115,16 Capital 
Regional C

Campina 
Grande PB 413.830 385.213 355.082 

(92%) 648,31 Capital 
Regional C

Anápolis GO 396.526 334.613 325.583 
(97%) 358,58 Capital 

Regional C

Santa Maria RS 285.159 261.031 246.465 
(94%) 145,98 Capital 

Regional C

Palmas TO 313.349 228.332 217.340 
(95%) 102,90 Capital 

Regional B

Passo 
Fundo RS 206.103 184.826 179.548 

(97%) 235,92 Capital 
Regional B

Chapecó SC 227.587 183.530 165.255 
(90%) 293,15 Capital 

Regional B

Erechim RS 107.368 96.087 90.152 
(93%) 223,11

Centro 
Sub-

regional A

Fonte: elaboração dos autores (2021) a partir de IBGE (2010, 2020 e 2021).

O IBGE (2020) classifica a hierarquia dos centros urbanos 
na rede de cidades brasileiras segundo os seguintes grandes 
níveis: Metrópoles, Capitais Regionais (A, B e C), Centros Sub-
Regionais (A e B) e Centros de Zona (A e B). Tal classificação leva 
em conta a função de gestão (empresarial e pública) que uma 
cidade exerce sobre as outras, assim como sua capacidade de 
atratividade para suprir bens e serviços.
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Com exceção de Erechim, classificada como Centro 
Sub-Regional, as demais cidades analisadas neste livro são 
consideradas Capitais Regionais B ou C. As capitais regionais 
“são centros urbanos com alta concentração de atividades de 
gestão, mas com alcance menor em termos de região de influência 
em comparação com as Metrópoles” (IBGE, 2020), enquanto os 
Centros Sub-Regionais possuem menor nível de complexidade 
nas atividades de gestão e menor área de influência em relação 
às capitais regionais (IBGE, 2020, p.11).

Mota e Matta (2009) apontam que, segundo dados do IBGE, 
as cidades médias têm crescido mais do que cidades de outros 
portes no Brasil em termos de nível de urbanização e de produto 
interno bruto (PIB). Em outras palavras, suas taxas percentuais 
de crescimento populacional superam as das cidades grandes, 
assim como elas estão ampliando cada vez mais sua participação 
no PIB nacional, enquanto as cidades grandes estão em queda 
nesta participação.

Há, portanto, um quadro de mudança de tendência de 
urbanização e de funções urbanas nas redes de cidades nos 
últimos anos, designado por Mota e Matta (2009) como fase 
de expansão do crescimento econômico das cidades médias. 
As cidades médias têm tido elevado crescimento econômico 
e têm absorvido um contingente populacional significativo 
que repercute sobremaneira nas questões socioespaciais. 
Neste sentido, o presente livro procura retratar resultados de 
caracterização, possibilidades de abordagem investigativa e 
reflexões sobre o espaço urbano no contexto de cidades médias 
cujas peculiaridades das dinâmicas urbanas implicam, também, 
no entendimento de seus SELs.



NOTAS INTRODUTÓRIAS SOBRE SISTEMA DE ESPAÇOS LIVRES E CIDADES MÉDIAS
 

25Sistemas De Espaços Livres Em Cidades Médias Brasileiras

Referências

AMORIM FILHO, O. B. Origens, evolução e perspectivas dos estudos 
sobre as cidades médias. In: SPOSITO, M. E. B. (Org.). 

Cidades médias: espaços em transição. São Paulo: Expressão Popular, 
2007. p. 69-87.

ANDRADE, T., LODDER, C. Sistema urbano e cidades médias no 
Brasil. Rio de Janeiro: IPEA/INPES, 1979 (Coleção Relatórios de 
Pesquisa, 43).

ANDRADE, T. A.; SERRA, R. V. (Orgs.). Cidades Médias Brasileiras. 
Rio de Janeiro: IPEA, 2001.

CORRÊA, R. L. Construindo o conceito de cidade média. In: SPOSITO, 
M E B. Cidades médias: espaços em transição. Expressão Popular: 
São Paulo, 2007. p. 23-34.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Sinopse do 
censo demográfico 2010 Brasil. População nos censos demográficos, 
segundo a situação do domicílio, 1960/2010. Disponível em: < https://
censo2010.ibge.gov.br/sinopse/index.php?dados=8>. Acesso em: 27 
set. 2021.

________. Regiões de influência das cidades: 2018. Rio de Janeiro: 
IBGE, 2020. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/
visualizacao/livros/liv101728.pdf>. Acesso em: 27 set. 2021.

_________. População: panorama: estimativa de população em 2021. 
Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/>. Acesso em: 27 set. 
2021.

IPEA/IBGE/UNICAMP. Caracterização e tendência da rede urbana 
no Brasil: estudos básicos para a caracterização da rede urbana. 
Vol. 2. Brasília: IPEA, 2001. Disponível em: < https://www.ipea.gov.
br/portal/images/stories/PDFs/livros/livros/livro_caracterizacao_
tendencias_v02.pdf>. Acesso em 24 set. 2021.

MACEDO, S.S. Os sistemas de espaços livres na constituição da forma 
urbana contemporânea no Brasil: produção e apropriação (QUAPA-
SEL II). Paisagem e Ambiente. São Paulo, n.30, p.137-172, 2012.

MACEDO, S.S.; QUEIROGA, E.F.; CAMPOS, A.C. de A.; GALENDER, 
F.; CUSTÓDIO, V. Os sistemas de espaços livres e a constituição da 
esfera pública contemporânea no Brasil. São Paulo: EdUSP, 2018.

https://censo2010.ibge.gov.br/sinopse/index.php?dados=8
https://censo2010.ibge.gov.br/sinopse/index.php?dados=8
https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livros/livro_caracterizacao_tendencias_v02.pdf
https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livros/livro_caracterizacao_tendencias_v02.pdf
https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livros/livro_caracterizacao_tendencias_v02.pdf


Sistemas De Espaços Livres Em Cidades Médias Brasileiras26

Glauco de Paula Cocozza, Lucimara Albieri
 

MAGNOLI, Miranda M. Espaço livre: objeto de trabalho, Paisagem e 
Ambiente. São Paulo, n° 21, 2006. p.175-197.

MAIA, D. S. Cidades Médias e Pequenas do Nordeste: Conferência 
de Abertura. In: LOPES, D. M. F.; HENRIQUE, W. (Orgs.) Cidades 
Médias e Pequenas: Teorias, Conceitos e Estudos de Caso. Salvador: 
SEI, 2010. p.15-41.

MOTTA, D.; MATA, D. da. A importância da cidade média. Desafios 
do Desenvolvimento/IPEA, Rio de Janeiro, ano 6, ed. 47, s/p, fev. 
2009. Disponível em <https://www.ipea.gov.br/desafios/index.
php?option=com_content&view=article&id=1002:catid=28>. Acesso 
em: 24 nov. 2021.

QUEIROGA, E.F.; BENFATTI, D.M. Sistemas de espaços livres urbanos: 
construindo um referencial teórico. Paisagem Ambiente: ensaios n. 
24, p. 81 - 88. São Paulo: 2007.

QUEIROGA, E.F. et alii. Notas gerais sobre os sistemas de espaços 
livres da cidade brasileira. In: Campus et alii. (orgs). Sistemas de 
espaços livres: conceitos, conflitos e paisagens. São Paulo: FAUUSP, 
2011. p. 11-20.

SANTOS, Milton. A urbanização brasileira. São Paulo: Hucitec, 1994.

SOARES, B.R. Cidades médias: uma revisão bibliográfica. In: ALVES, 
A.F.; FLÁVIO, L.C.; SANTOS, R.A. dos (Orgs.). Espaço e território: 
interpretações e perspectivas do desenvolvimento. Francisco Beltrão: 
UNIOESTE, 2005, p. 273-285.

SPOSITO, M. E. B. Desafios para o estudo das cidades médias In: 
Seminário Internacional de la Red Iberoamericana de Investigadores 
sobre Globalización y Territorio, 11, 2010, Mendoza. Anais... Mendoza: 
UNCUYO - Universidad de Cuyo, 2010. p. 01-18.

https://www.ipea.gov.br/desafios/index.php?option=com_content&view=article&id=1002:catid=28
https://www.ipea.gov.br/desafios/index.php?option=com_content&view=article&id=1002:catid=28


– PARTE I –
DESCRIÇÕES E 

CARACTERIZAÇÕES DO SEL



Sistemas De Espaços Livres Em Cidades Médias Brasileiras28

A CONSTITUIÇÃO DOS ESPAÇOS LIVRES NA CIDADE
DE ERECHIM-RS: UMA ANÁLISE A PARTIR DO ESTU-

DO DA PAISAGEM

Angela Favaretto  
Andréia Saugo  

Daiane Regina Valentini 
Sonia Afonso 

Andrea Queiroz da Silva Fonseca Rego

O estudo da paisagem e de seus espaços livres tem sido 
evidenciado no panorama do planejamento urbano sustentável 
a partir da abordagem sistêmica de suas dimensões ecológica 
e cultural. Assim, as dinâmicas da paisagem resultam da 
combinação de sistemas biofísicos e antrópicos, de processos 
históricos de cunho naturais e culturais, e podem constituir 
uma abordagem integrativa de um dado espaço geográfico. 

Apesar das políticas públicas ambientais e urbanas 
estruturadas com vistas ao desenvolvimento sustentável já serem 
amplamente difundidas no início do século XXI, as práticas de 
gestão territorial ainda desconsideram a transversalidade dos 
aspectos culturais e ecológicos abordados tanto nas escalas 
abrangentes da paisagem, quanto nas escalas locais, como a 
do Sistema de Espaços Livres urbanos (SELs). Pensar nesse 
sistema de espaços livres como parte da infraestrutura da cidade 
é adotar a multifuncionalidade e a complexidade intrínseca da 
própria paisagem da cidade.

Para compreender a constituição dos Espaços Livres na 
cidade de Erechim-RS, sua relação com a morfologia urbana e 
os seus principais agentes de produção, parte-se dos seguintes 
questionamentos: como são constituídos os Espaços Livres 
em Erechim? Qual suas características e funções? Como os 
espaços livres públicos cumprem com a sua função social e se 
constituem qualitativamente como um sistema integrativo?
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Ao utilizar-se de metodologia qualitativa e exploratória, 
este estudo adota o método de investigação da estrutura da 
paisagem pela análise cartográfica, através da sobreposição de 
camadas de informações e mapas, elaboração e manipulação 
de banco de dados estruturados em Sistemas de Informações 
Geográficas (SIG) e geoprocessamento pelo software livre QGIS 
(QGIS DEVELOPMENT TEAM, 2018). Para isso, utilizou-se de 
material cartográfico produzido pelos autores e pela Prefeitura 
Municipal de Erechim-RS, imagens de satélite, levantamento 
fotográfico e de campo, pesquisa documental e teórica. 

1. CARATERIZAÇÃO DA PAISAGEM: SUPORTE BIOFÍSICO 
E MORFOLOGIA URBANA

Erechim está localizada na região norte do estado de Rio 
Grande do Sul, no Bioma Mata Atlântica, pertencente ao domínio 
morfoclimático araucária (AB’SABER, 2003), em área de planalto 
meridional, com clima subtropical. Seu território está compreendido 
na bacia hidrográfica do Rio Uruguai, com sua maior porção na 
sub-bacia Apuê-Inhandava e uma pequena porção a sudoeste na 
sub-bacia do Rio Passo Fundo, como indica a Figura 1.

Figura 1. Mapa de localização de Erechim com demarcação das bacias hidro-
gráficas.

Fonte: elaboração e edição os autores (2017). Base cartográfica: IBGE, 2010.
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O município foi criado em 6 de outubro de 1908 pelo 
presidente do Estado, Dr. Carlos Barbosa Gonçalves, como 
“Colônia de Erechim”, desmembrado em 1918 de Passo Fundo. 
O início da ocupação de Erechim se deu em 1910, através de 
um Plano de Imigração e Colonização, disponibilizando áreas 
de terra de boa fertilidade e vocação agrícola aos imigrantes 
e/ou seus descendentes de origem europeia. Concomitante à 
colonização teve a consolidação da Rede Ferroviária Federal S. A. 
(RFFSA) ligando o Rio Grande do Sul ao restante do Brasil, cujo 
período de operação foi de 1910 a 1997, quando foi desativada 
(PME, 2011). 

O território municipal de Erechim tem atualmente 
uma área de 430,668km² e, segundo dados do IBGE (2019), 
população estimada em 2019 é de 105 mil habitantes. Com 
cerca de 94,24% da população urbana, a economia baseia-se no 
setor industrial com participação de 37, 53% (ERECHIM, 2017), 
do Produto Interno Bruto (PIB). (ERECHIM, 2017).

Erechim se consolidou como um polo sub-regional e, ao 
longo da história, foi modificando seu território pelo processo 
de desmembramentos de distritos, que se emanciparam e se 
tornaram pequenos municípios de economia rural.

O município pertence ao Conselho Regional de 
Desenvolvimento (COREDE) Norte, da qual polariza atividades 
socioeconômicas de 32 municípios, que na sua maioria tem até 
5 mil habitantes (Figura 2). 



A CONSTITUIÇÃO DOS ESPAÇOS LIVRES NA CIDADE
DE ERECHIM-RS: UMA ANÁLISE A PARTIR DO ESTUDO DA PAISAGEM

31Sistemas De Espaços Livres Em Cidades Médias Brasileiras

Figura 2. Número de habitantes por município do COREDE Norte. 

Fonte: elaboração e edição: os autores (2017). Base cartográfica IBGE, 2010.

Na escala regional predomina a paisagem rural, sobretudo 
formada pela produção de grãos, fragmentos de vegetação 
e relevo ondulado. O COREDE Norte é influenciado pelas 
dinâmicas da divisa com Santa Catarina, com municípios com 
os quais mantém fortes ligações rodoviárias (BR 153 e BR 480). 

Erechim localiza-se numa área de transição entre o topo 
de Planalto e as bordas do Planalto acidentado com vales 
dissecados pelos afluentes da margem esquerda do Rio Uruguai 
(PME, 2011), com altitudes predominantes entre 650m e 800m 
e uma pequena porção entre 550m e 415m. Esta diferença de 
relevo configura ao norte uma paisagem peculiar e singular para 
o Vale do Rio Dourado, que atuou por muito tempo como uma 
contenção urbana, já que concentra as maiores declividades, 
possui ocupações de encostas e de planície aluvial (Figura 3). 
No restante do município o relevo é ondulado, com grande 
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quantidade de nascentes e formações de lagos e banhados 
(Figura 4).

Figura 3. Vista aérea a partir do fim da Avenida Maurício Cardoso, a norte de 
Erechim. À esquerda o Vale do Dourado com topografia acidentada e ocupa-
ção de encosta. À direita, área de planalto com relevo ondulado contendo a 

maior parte da urbanização de Erechim e ao fundo área rural. 

Fonte: ZAGO (2016).

Figura 4. Vista para o planalto ao sul de Erechim a partir da Universidade Fe-
deral da Fronteira Sul. Relevo ondulado com abundância de água superficial. 

Área rural. 

Fonte: Silva (2016).

A produção do espaço urbano de Erechim teve como 
grande propulsor histórico os agentes públicos, principalmente 
ligados à implantação de infraestruturas. 

A malha urbana de Erechim desenvolveu-se a partir de 
um traçado original elaborado em 1914 pelo Eng. Carlos Torres 
Gonçalves, com ruas ortogonalmente distribuídas que convergem 
para praça central, de onde partem avenidas diagonais. Uma 
série de outras praças são dispostas ao longo desses eixos viários 
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com ou sem canteiros centrais, conformando morfologicamente 
a paisagem do núcleo histórico e comercial da cidade (Figura 5). 

Para além desse plano urbanístico original, a expansão da 
malha urbana se intensificou com a industrialização da década 
de 1950 e aconteceu a partir de agentes privados, ocupando 
áreas de borda da urbanização original. Assim, pode-se aferir 
que os padrões de parcelamento do solo urbano se modificaram 
ao longo do tempo: as unidades das bordas são menores 
(voltadas à habitação operária) com sistema viário desconexo, 
com característica geral de espaços suburbanizados de baixa 
densidade populacional e com subutilização da infraestrutura.

 

Figura 5. Vista aérea da área central de Erechim. Em destaque o traçado ra-
dial a partir da Praça Central. Relevo plano contendo no eixo da Avenida uma 
ocupação de uso misto, verticalizada. O gabarito vai reduzindo e o uso tornan-
do-se predominantemente residencial à medida que se afasta do centro. Ao 

fundo urbanização periférica, horizontal e área rural.

Fonte: Motta (2015).

Destacam-se nesse contexto as leis que são mais pertinentes 
para a compreensão da evolução urbana de Erechim e do 
recorte do trabalho: Ato 62 de 24/05/1938 – nova delimitação 
urbana e suburbana; Lei n.º 1659/78 – Distrito industrial; Lei 
1733/81 Plano Diretor; Novo Plano Diretor (Lei 2.595/1994 e 
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suas atualizações, bem como zoneamento e uso do solo urbano 
vigente (Lei 6.256, de 15 de dezembro de 2016).

Quanto à expansão urbana a partir dos anos 2.000, 
destacam-se a densificação de áreas centrais em habitações 
multifamiliares em altura e condomínios em áreas de alto 
potencial paisagístico (Vale do Rio Dourado), onde estão locadas 
áreas habitacionais de alto poder aquisitivo, com abundância de 
áreas verdes e lotes grandes isolados da cidade e bem servidos 
de infraestrutura. 

Para as camadas populares e médias, a porção sul da 
área urbana e ao longo da BR-153 (principalmente a leste), 
constituem-se os principais eixos de desenvolvimento urbano 
habitacional e econômico do município. Nessas porções foram 
implementados corredores de desenvolvimento, voltados 
aos serviços e comércio de médio e grande porte. As áreas 
prioritárias para habitação possuem intenção de adensamento 
médio e abarcam todo o perímetro urbano, inclusive nas bordas 
da expansão.

Apesar da malha urbana oriunda da expansão urbana ser 
predominantemente ortogonal, há também malhas irregulares 
e orgânicas em alguns trechos onde o relevo apresenta maiores 
declividades, com o traçado adequando-se à topografia (Figura 6). 

Do ponto de vista do parcelamento do solo contemporâneos, 
pode-se afirmar que as reservas de espaços livres se mantêm no 
percentual mínimo de 35% das glebas. Nas áreas periféricas da 
cidade, observa-se um padrão de ocupação diferenciado, tanto 
nas áreas públicas (menor largura de vias e passeio público) 
quanto nas áreas privadas (menores dimensões do lote, tipo de 
ocupação e tipos construtivos).

Observam-se também descontinuidades na malha urbana, 
muitas delas oriundas das dificuldades de ocupação em locais de 
fragilidade ecológica, como várzeas, áreas de maior declividade, 
localizadas sobretudo nos pequenos vales dos afluentes do Rio 
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Tigre e do Rio Suzano, associados com grandes fragmentos de 
vegetação. 

A ferrovia destaca-se pelo seu traçado serpenteante através da 
borda de transição entre o topo do planalto e o Vale do Rio Dourado, 
integrando-se à paisagem natural e delimitando a mancha urbana. 
Enquanto isso, a implantação da BR-153 demandou alterações na 
paisagem para adequações do relevo e das linhas de drenagem dos 
rios principais das sub-bacias. (Figura 7).

A cobertura vegetal da área urbana (Figura 8) encontra-
se bastante escassa e fragmentada. Os maiores fragmentos de 
vegetação remanescente estão nas bordas da urbanização, sendo 
mais densas a norte e vão ficando menos densas para sul. Na 
área central, onde está o traçado original, verifica-se existência 
de vegetação em pequenos trechos de miolo de quadra e nos 
canteiros centrais. As APPs encontram-se descaracterizadas e 
sem condições de conformação de corredores ecológicos. 

Figura 6. Mapa de hipsometria da área urbana de Erechim. 

Fonte: elaboração e edição: os autores (2017).
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Figura 7. Mapa de clinografia (declividade) da área urbana de Erechim. 

Fonte: elaboração e edição: os autores (2017).

Figura 8. Mapa de fragmentos de vegetação da área urbana de Erechim. 

Fonte: elaboração e edição: autores (2017).
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2. O SISTEMA DE ESPAÇOS LIVRES PÚBLICOS DE ERECHIM

A partir da sistematização e da análise da paisagem 
urbana de Erechim (Figura 9) identificaram-se as principais 
categorias de espaços livres públicos: a praça, o parque, a rua e 
àqueles associados às faixas de domínio da ferrovia e rodovias 
e, às áreas de preservação permanente (banhados, áreas não 
parceláveis pela declividade, topos de morro, fragmentos de 
vegetação remanescente).

A Praça Jaime Lago, conhecida como a Praça dos 
Bombeiros, tem forma oval e ocupa o espaço de uma rótula na 
Avenida 7 de Setembro. Congrega várias atividades e eventos, 
como shows artísticos, musicais e feiras. Possui equipamentos 
para atividades físicas para adultos e crianças, palco coberto e 
sanitários, além de bancos, lixeiras e de postes iluminação.

Figura 9. Mapa das categorias de espaços livres de Erechim - RS. 

Fonte: elaboração: os autores (2017). Base cartográfica: PME, 2014.
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É muito utilizada durante todos os dias da semana, 
sendo seu uso intensificado nos finais de semana, quando o 
trecho da pista de rolagem de veículos imediatamente lateral 
à praça, é fechado e fica permitida a circulação de pedestres, 
bicicletas, skates, patins e outros veículos não motorizados. 
Nessas ocasiões a pista de rolagem se torna uma extensão da 
praça sendo também ocupada como espaço de estar. A praça é 
bastante arborizada, inclusive os equipamentos para atividades 
físicas e os equipamentos infantis. As calçadas apresentam 
pavimentação em bom estado de conservação. Durante os dias de 
semana há conflitos de uso pela proibição de skates e bicicletas, 
além da grande quantidade de fluxo das vias adjacentes que 
podem causar insegurança (Figura 10). 

Figura 10. Praça Jaime Lago em dia de domingo. Ciclista utiliza a pista adja-
cente que está fechada aos veículos. 

Fonte: Silva (2017).

A Praça da Bandeira é o núcleo do traçado original da 
cidade, em formato oval, rótula para veículos e ponto de encontro 
de duas largas avenidas diagonais com o eixo central da cidade: 
a Avenida 7 de Setembro e a Avenida Maurício Cardoso. Possui 
caráter cívico, não há equipamentos para lazer e recreação, as 
áreas verdes são bastante reduzidas, o seu centro apresenta um 
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chafariz e grande área pavimentada, onde pode-se observar um 
mosaico histórico que retrata elementos naturais, culturais e 
atividades agrícolas que são desenvolvidas no município. O uso 
da praça é bastante restrito em termos de recreação e lazer, mas 
possui uso cívico. Observa sua utilização em manifestações da 
sociedade civil e em datas comemorativas quando é enfeitada e 
abriga eventos promovidos pela prefeitura (Figura 11).

Figura 11. Praça da Bandeira. Ao fundo prédio da prefeitura municipal. 

Fonte: Silva (2017).

A Praça Daltro Filho está localizada fora do eixo central da 
cidade, próxima da Praça da Bandeira. Tem a forma triangular 
e ocupa uma área com relevo irregular, o que possibilitou a 
execução de espaços para atividades distintas. Possui alguns 
equipamentos diferenciados das demais praças, como pista de 
skate, quadra de basquete, pista de bicicleta e circuito para 
atividades caninas (Figura 12).

A praça é muito frequentada, sendo intensificado o 
uso nos finais de semana por pessoas de todas as idades. 
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Possui equipamentos para recreação infantil e para atividade 
física de adultos. Costuma ter apresentação de atividades de 
grupos culturais, como capoeira e danças típicas. Apresenta 
áreas arborizadas e espaços para reunião de grupos e rodas 
de conversa e chimarrão. Há suporte de banheiros e telefone 
públicos e ponto de táxi e espaço esportivo.

Figura 12. Praça Daltro Filho em dia de domingo. 

Fonte: Prefeitura Municipal de Erechim (2016).

O Parque Longines Malinowski é único parque da cidade 
e foi aberto para o uso da população em 2016. Até então, se 
tratava de uma extensa área com vegetação de grande porte, 
completamente cercada e sem acesso público. Situa-se na 
área central da cidade e tem a extensão de 24 hectares, sendo 
que destes a área aberta para a população é de menos de 5 
hectares. Nesta há 5 quiosques com churrasqueiras, sanitários, 
área administrativa, espaço de recreação infantil e espaço para 
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atividades físicas para adultos. É frequentado durante todos os 
dias, com intensificação de uso aos finais de semana, com feira 
aos sábados. Aos domingos muitas famílias se reúnem no local. 
Ao redor do parque tem uma ciclovia e, para estimular seu uso, 
possui internamente um bicicletário que permite a locação das 
bicicletas. Nas calçadas que contornam o exterior do perímetro 
do parque há intensa movimentação de pessoas que realizam 
atividade física, principalmente no início da manhã e ao final da 
tarde. Não foram observados conflitos no local (Figura 13). 

Figura 13. Parque Longines Malinowski em dia de domingo. 

Fonte: Silva (2017).

O Seminário Nossa Senhora de Fátima se encontra à 
margem da Avenida 7 de Setembro e abrange uma ampla 
área aberta, próxima do centro da cidade. É uma propriedade 
privada, porém com acesso concedido para toda a população 
(Figura 14). A área compreende instalações do seminário, uma 
igreja, uma pousada e espaço para eventos. 
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Figura 14. Atividades de lazer nos espaços livres do Seminário Nossa Senhora 
de Fátima em dia de domingo. 

Fonte: Silva (2018).

Com uso semelhante a um parque urbano, há amplo espaço 
para variadas atividades de lazer, como andar de bicicleta, fazer 
piquenique, rodas de conversa, meditação e oração. A área 
recentemente (2017) passou por um processo de reforma que 
resultou na colocação de luminárias, ampliação das calçadas, 
substituição das árvores exóticas por nativas, entre outras 
melhorias. Identifica-se conflito entre veículos e pedestres visto 
que atividades recreativas são realizadas em área de circulação 
de veículos, por serem pavimentadas. 

As vias urbanas são os principais articuladores dos 
espaços livres públicos de Erechim. 

O eixo viário arterial conformado pelas Avenidas Maurício 
Cardoso e Sete de Setembro compreende o maior número de 
espaços livres utilizados pela população, com eixos viários 
arborizados articulados com praças centrais. Porém, quanto 
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mais para a periferia, menor são as caixas viárias, menos 
arborizadas e menor sua articulação com as praças, muitas 
delas carentes de infraestrutura e equipamentos básicos 
para plena apropriação. O final da Avenida Maurício Cardoso 
proporciona visual panorâmica para o Vale do Rio Dourado. 
Mesmo sem infraestrutura é utilizado como espaço de lazer 
passivo. Há conflitos com as entradas e saídas de veículos nas 
residências do local, pois a rua estreita é tomada por carros e 
pessoas (Figura 15).

Outras tipologias viárias são encontradas principalmente 
nas áreas residenciais: as alamedas se caracterizam por baixo 
fluxo viário e abundante arborização. A alameda da porção sul 
da Avenida Sete de Setembro (Figura 16), possui largo canteiro 
central e amplo passeio público, que faz ligação peatonal por 
uma ponte com os bairros que se localizam do outro lado da 
rodovia BR-153. É utilizada diariamente como espaço de lazer 
para caminhadas. Nos finais de semana e feriados o uso é 
intensificado, com outras atividades esportivas como bicicleta e 
patins. Os conflitos de usos se dão na circulação de veículos e 
pedestres, poluição sonora e do ar.

Figura 15. Vista para o Vale do Rio Dourado a partir da Avenida Maurício 
Cardoso. Espaço livre utilizado para contemplar o pôr do sol. 

Fonte: os autores (2017).
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Figura 16. Início da Avenida 7 de Setembro – alameda. 

Fonte: os autores (2017).

Quanto à ferrovia, nota-se que desde sua desativação, em 
1994, encontra-se em processo de ocupação irregular de cunho 
social (Figura 17 e Figura 18). Há trechos ocupados por moradias, 
onde se percebe a invasão da sua faixa de domínio, havendo em 
certos momentos o bloqueio do acesso aos trilhos. Em outros 
trechos a faixa de domínio é livre de edificações e utilizada como 
espaço livre, e se torna uma extensão do quintal das residências 
adjacentes. Há pomar, jardim e áreas comunitárias de descanso 
e lazer com alguns mobiliários, como bancos e churrasqueiras. 
Um uso que ganha destaque, por ser percebido ao longo de toda 
a extensão da ferrovia, são as hortas urbanas. Em apenas dois 
trechos, na porção nordeste, a ferrovia se desenvolve em área 
de mata densa, com notório valor ecológico e paisagístico. Se 
destaca a facilidade de deslocamento a pé através da linha férrea 
pelo relevo plano de onde se encontra, bem como os diversos 
efeitos de visual panorâmica para área urbana de Erechim e 
para o Vale do Dourado. 
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Figura 17. Linha férrea a nordeste de Erechim. Ocupação irregular da faixa 
de domínio. 

Fonte: os autores (2017).

Figura 18. Linha férrea, porção oeste. Faixa de domínio livre de edificações e 
com uso de horta comunitária. Fonte: os autores (2017).

Apesar da apropriação social em grande parte dos trechos 
da ferrovia, todo patrimônio férreo se encontra sem manutenção, 
e não há o reconhecimento do mesmo como um Espaço Livre 
Público. Não há investimento em infraestrutura urbana nem do 
poder público, nem da companhia responsável pela ferrovia. É 
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notória a presença de lixo e entulho, de falta de saneamento, 
degradação das edificações históricas associadas ao patrimônio 
férreo.

De modo geral, é uma prática comum da população 
erexinense levar suas cadeiras para utilizar os Espaços Livres 
da cidade, sobretudo para cultivar a tradição das rodas de 
chimarrão e conversa e o uso mais intenso dos espaços nos 
finais de semana. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho buscou analisar a constituição dos Espaços 

Livres de Erechim, a partir da compreensão dos aspectos 
ecológicos e culturais de sua paisagem urbana.

Com a urbanização, a expansão da malha urbana para 
as áreas adjacentes às rodovias e à ferrovia estruturou o 
fortalecimento dos agentes sociais privados, principalmente os 
ligados à produção agrícola e com a implantação de empresas de 
cunho industrial. Destaca-se o papel do Estado na localização 
dos investimentos públicos, sobretudo da infraestrutura 
urbana, na regulação e na promoção dos diversos interesses, 
que se traduzem através da legislação urbanística, em especial 
na distribuição dos índices urbanísticos do zoneamento urbano 
e na constante ampliação do perímetro urbano. Da mesma 
forma, as áreas prioritárias para habitação possuem intenção 
de adensamento médio e abarcam todo o perímetro urbano, 
inclusive nas bordas da expansão, utilizado com instrumento 
de valorização do capital privado com o espaço como reserva de 
mercado.

Identificou-se que os espaços livres públicos urbanos 
de Erechim são: áreas de Proteção Ambiental, com destaque 
para margens de córregos, nascentes e topos de morro, áreas 
com declividades não possíveis de parcelamento; Espaços 
de uso sustentável, como praças, parques; relacionados à 
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infraestrutura urbana como o sistema viário, as margens da 
ferrovia e rodovias.

Nos espaços livres que surgiram a partir de processos de 
parcelamento do solo a partir da década de 1950 observa-se uma 
completa desarticulação, bem como a falta de infraestrutura 
básica para apropriação social. Do ponto de vista ambiental, os 
principais conflitos são as ocupações e a degradação das APPs 
dos córregos e nascentes.

Assim, pode-se afirmar que os espaços livres de Erechim 
constituem um sistema parcialmente integrado na área central 
consolidada e totalmente desarticulado nas demais regiões 
da cidade. Parcialmente, pois a apropriação do sistema de 
praças e sistema viário é bastante comprometido devido a 
conflitos, principalmente dos pedestres e veículos e pela falta de 
infraestrutura que possibilite apropriação social. 

Do sistema viário observa-se falta de qualidade ambiental 
e grandes extensões para baixas densidades populacionais, 
configurando subutilização da infraestrutura urbana. Da 
ferrovia, observa-se a negação do Espaço livre como forma de 
apropriação social. Essa questão aliada à falta de fiscalização 
de sua faixa de domínio tem contribuído para sua deterioração 
e o desperdício de suas potencialidades paisagísticas, sociais e 
culturais, bem como das conexões com o patrimônio histórico 
municipal. 

Analisando o conjunto de espaços livres públicos 
mapeados, infere-se que um sistema de espaços livres poderia 
ser conformado a partir da interconexão dos Espaços livres 
adjacentes à ferrovia, que tem a forma de um anel periférico 
da cidade, com a avenida principal que se configura como 
eixo central, formado pela Av. Sete de Setembro e a Maurício 
Cardoso, conectando-se às praças e largos intrabairros através 
da requalificação da rede vias urbanas.
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Danielly Cozer Aliprandi 
Antonio Leandro Crespo de Godoy  

Fagner das Neves de Oliveira

O Município de Campos dos Goytacazes fica localizado 
na região Norte Fluminense, a 290 km da capital do Estado, 
conforme Figura 1. A região possui uma área de 9.730.443km² 
e população de 861.084 de habitantes (IBGE, 2010).

Figura 1. Localização dos municípios da região Norte Fluminense e da capital 
do Estado.

Fonte: Aliprandi (2017), sobre IBGE (2010).

Com 4.037,7km² de extensão e população de 463.731 
habitantes, Campos dos Goytacazes figura como município de 
maior território do Estado. Sua população é predominantemente 
urbana (90,30%) e destaca-se na economia da região junto com 
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Macaé e São João da Barra, devido às atividades portuárias e à 
produção do petróleo (IBGE, 2010).

Caetano (2000 apud Aliprandi, 2017) afirma que, a partir 
de 1995, a riqueza da Bacia de Campos transformou-o no 
maior produtor de petróleo do País, com 82% da produção de 
petróleo e 40% da produção do gás natural do País à época. 
Indústria, agropecuária e serviços são suas principais atividades 
econômicas (IBGE, 2010). Como afirma Aliprandi (2017), 
esse contexto atraiu diversas empresas à região, provocando 
movimento pendular de trabalhadores, trazendo crescimento 
populacional e tornando as cidades de Campos dos Goytacazes 
e Macaé polos econômicos regionais. O município é também um 
polo universitário, com três instituições públicas e inúmeras 
instituições privadas.

O perímetro urbano de Campos dos Goytacazes ocupa 
menos de 5% da superfície do município, como podemos 
observar na Figura 2. A cidade apresenta uma mancha urbana 
dividida em duas unidades pelo Rio Paraíba do Sul, espraiada, 
já que continua expandindo suas dimensões mesmo com uma 
grande quantidade de espaços livres de urbanização no interior 
do perímetro urbano, reserva de terras voltadas para expansão, 
segundo o Plano Diretor Participativo de Campos dos Goytacazes 
(2008), descontínua e fragmentada, haja vista o resultado 
que a ação dos proprietários, que mantêm estas terras para 
especulação imobiliária, produz na paisagem (Figura 3). 



Sistemas De Espaços Livres Em Cidades Médias Brasileiras52

Danielly Cozer Aliprandi, Antonio Leandro Crespo de Godoy, Fagner das Neves de Oliveira
Sonia Afonso, Andrea Queiroz da Silva Fonseca Rego

Figura 2. Espaços livres e mancha urbana – município. 

Fonte: Aliprandi (2017) sobre IBGE (2010), Crespo et al. (2010), PDPCG 
(2008), Macedo et al. (2018) e Google Earth (2016).

Figura 3. Espaços livres e mancha urbana – cidade. 

Fonte: Aliprandi (2017) sobre IBGE (2010), Crespo et al. (2010), PDPCG 
(2008), Macedo et al. (2018) e Google Earth (2016).
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1. SUPORTE GEOBIOFÍSICO E FORMA URBANA 
O Rio Paraíba do Sul, que divide a planície goitacá, foi 

presença fundamental na formação de seu núcleo urbano, 
representando elemento estruturante na instalação da Vila de 
Campos (como era chamada) e de toda a vida que se deu nela 
e em seu entorno (ALIPRANDI, 2017). Esta fronteira natural 
também divide o Distrito Sede em dois subdistritos: Guarus e 
Campos.

Segundo Godoy e Aliprandi (2016), dezenas de lagoas 
permeavam a extensa planície em sua formação original. Porém, 
em vários momentos da história, inúmeras delas foram drenadas 
como parte de intervenções urbanísticas, em especial nos 
planos urbanos de 1902 e 1944, que intencionavam melhorar o 
saneamento urbano e expandir a cidade. A maioria das lagoas 
drenadas localizavam-se na margem sul do rio, situação que 
hoje é explicitada pela existência predominante desses corpos 
hídricos apenas na margem norte que, se por um lado não foi 
considerada nas intervenções, manteve elementos do suporte 
geobiofísico. Boa parte das bordas das lagoas são palco de 
conflitos, considerando as tensões geradas pela ocupação de 
suas margens por loteamentos irregulares e a política pública 
municipal de habitação, que teve por escopo, até 2016, a 
remoção dessa população para conjuntos habitacionais.

Embora de grande potencialidade, as margens das lagoas 
não recebem tratamento paisagístico. A ação do poder público 
atuou no sentido da implantação de loteamentos de programas 
habitacionais nas proximidades das mesmas, conforme Figura 
4, que mostra a localização das habitações de interesse social 
predominantemente em Guarus e no entorno das lagoas, e 
Figura 5, que apresenta um exemplo desse caso, sem a devida 
orientação e proteção, o que contribui negativamente para a 
deterioração desses elementos.
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Figura 4. Mapeamento dos tipos morfológicos. 

Fonte: Aliprandi (2017) sobre IBGE (2010), PDPCG (2008) e Google Earth (2016).

Figura 5. Conjunto habitacional implantado as margens de uma lagoa em 
Guarus.

Fonte: João Meyer, 2015.
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Guarus, que em comparação com a margem sul, atrai 
menos investimentos, possui suporte geobiofísico mais rico em 
corpos hídricos e, portanto, áreas de conservação ambiental. 
Fica claro que a desproporcionalidade dos investimentos e da 
atenção de agentes produtores do espaço urbano sempre mais 
voltada para a margem sul é cultural (GODOY E ALIPRANDI, 
2017).

Se, por um lado, este suporte geobiofísico apresenta 
diversas lagoas e espaços livres com potencial para lazer e 
conservação, por outro lado, essas lagoas configuram encraves 
naturais, que limitam a expansão, principalmente pela forma 
desordenada como suas margens são ocupadas. Já na margem 
sul, as inúmeras drenagens e aterros constituíram uma planície 
desprovida de obstáculos, e favoreceu o espraiamento da 
mancha urbana.

Campos dos Goytacazes, por sua característica histórica, 
tem, nas mãos de poucos proprietários de terra, grandes 
porções das áreas de expansão urbana, pois o núcleo original de 
formação da cidade se expandiu, parcelando o solo das antigas 
fazendas de produção de cana-de-açúcar. Vale lembrar que, a 
economia da cidade era baseada na produção e comercialização 
de cana-de-açúcar até a década de 1970.

A mudança no uso da terra, de produção e comercialização 
de cana-de-açúcar para a exploração imobiliária 
de terras, se relacionou ao declínio da economia 
sucroalcooleira e consequente falência de muitas 
usinas. As terras antes utilizadas por essas indústrias 
passaram a fazer parte do perímetro urbano e a serem 
importantes na expansão do mercado imobiliário local, 
compondo um estoque de terras urbanas com fins de 
comercialização futura (ALIPRANDI, 2017, p. 32-33).

Para além do Centro, marco de fundação e primeira 
centralidade da cidade, podemos explicitar o setor geográfico da 
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Pelinca3 como extravasamento dessa centralidade. Atualmente, 
este setor detém o maior preço da terra da cidade, desdobramento 
dos investimentos públicos e privados e do notório status social 
associado a ele (ALIPRANDI, 2017).

A maior densidade na Pelinca, observada na Figura 6, 
pode ser explicada pelo fenômeno da verticalização, situação 
diferente para as áreas periféricas, de densidade semelhante, 
que são caracterizadas por adensamento construtivo horizontal, 
característico do parcelamento do solo e de construções 
irregulares e de baixa renda. As diferenças tipológicas apontadas 
são demonstradas no mapeamento da Figura 06. Essa situação 
define a paisagem da cidade, predominantemente horizontal, 
como ilustra a Figura 7

Figura 6: densidade demográfica.

Fonte: Aliprandi (2017) sobre IBGE (2010).

3 Setor adjacente ao centro antigo a oeste, que hoje é chamada de Região 
da Pelinca, a qual é composta pelos bairros Parque Maria Queiroz, Parque 
Conselheiro Tomaz Coelho, Parque Avenida Pelinca e Parque Tamandaré. 
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Figura 7. Foto aérea da cidade.

Fonte: Aliprandi (2015).

Assim como o setor Pelinca se adensa como extravasamento 
do Centro, a partir de 2010, um novo vetor, sudoeste, intensifica 
a ocupação especialmente por meio de condomínios urbanísticos 
(apresentados na Figura 04 como loteamentos horizontais 
fechados) e grandes empreendimentos como hotéis, shoppings, 
concessionárias de veículos e hipermercados (apresentados na 
Figura 04 como grandes edifícios horizontais).

Este local, que, naquele período (década de 1960), 
figurava fora dos limites de interesse da malha urbana, 
era ocupado apenas por canaviais, teve posteriormente 
a pavimentação da Rodovia do Contorno, que 
redirecionou a BR-101 objetivando amenizar o trânsito 
do centro da cidade. Atualmente, esta área é uma das 
mais cobiçadas pela especulação imobiliária na cidade 
[...] (GODOY, 2015, p. 25).
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Esse fenômeno aumenta significativamente o valor da terra 
e torna “indesejável” a permanência de ocupações irregulares, 
evidenciando o conflito entre antigos moradores deste setor, 
antes considerado periférico, e atuais e pretensos proprietários 
e investidores.

Outro vetor de expansão da cidade localiza-se mais a leste, 
relacionado a rodovias estaduais e federais que ligam a cidade 
à praia e a estruturas portuárias e logísticas nos municípios 
vizinhos. É o vetor de ocupação mais mista, tanto em termos de 
tipologia quanto em padrão de renda, mas é o que mais reforça 
o espraiamento da mancha urbana.

2. SISTEMA DE ESPAÇOS LIVRES – ASPECTOS 
MORFOLÓGICOS

Para melhor compreensão do sistema de espaços livres 
(SEL) da cidade de Campos dos Goytacazes, os elementos que 
o compõem foram classificados de acordo com a categorização 
do grupo de pesquisas Sistemas de Espaços Livres - Rio de 
Janeiro (SEL-RJ): espaços livres de caráter ambiental, que 
são os regulados por legislação ambiental; de caráter urbano, 
que estão inseridos no perímetro urbano e são regulados por 
legislação urbanística; de caráter rural, localizados fora do 
perímetro urbano, podendo ser regulados por legislações 
federais e estaduais (TÂNGARI et al., 2012).

A paisagem campista é predominantemente urbana, 
composta por tecido construído horizontal, com verticalização 
apenas na região mais central. Seu SEL funciona conforme 
representado na Figura 8: a área urbana é cortada pelo Rio 
Paraíba do Sul e possui algumas lagoas, em sua porção norte, e 
alguns canais, em sua porção sul. Embora não possua parques 
urbanos, pode-se identificar a existência de praças e outros 
elementos pontuais pulverizados na mancha urbana (localizados 
na Figura 9).
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Figura 8. Funcionamento do SEL da cidade de Campos dos Goytacazes.

Fonte: Aliprandi (2017).
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Figura 9. Espaços Livres públicos da cidade de Campos dos Goytacazes.

Fonte: Aliprandi (2017) sobre IBGE (2010), PDPCG (2008) e Google Earth 
(2016).

O Rio Paraíba do Sul é elemento estruturador desde a 
formação do primeiro núcleo urbano até os dias atuais quando 
se caracteriza como uma fronteira entre Campos e Guarus, 
tantas vezes mencionados neste artigo pelas suas diferentes 
características de suporte geobiofísico, investimentos e 
tratamento. Em contradição com outros períodos históricos, 
a atual avenida, paralela ao rio a sul, carece de valorização, 
especialmente pela expansão da ocupação de outros setores. As 
práticas esportivas antes tão presentes, como a canoagem, por 
exemplo, ocorrem apenas informalmente.

Também é preciso ressaltar os espaços livres de 
urbanização que, assim como o Rio Paraíba do Sul, são fortes 
estruturadores da paisagem, por serem objeto de especulação, 
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acabam por determinar o ritmo e a direção da ocupação urbana. 
Paradoxalmente, a norte, como já explicitado, os recursos 
hídricos são o que limitam e estruturam a ocupação desta 
porção do território, haja vista seu caráter de encrave natural e 
os conflitos socioambientais existentes.

Para suprir a ausência de opções de lazer no perímetro 
urbano, a população se desloca para fora, para locais como 
serras, lagoas e sítios. Apesar de estar distante a pelo menos 
40km, a praia figura como grande espaço livre público, tanto a 
do município, quanto dos vizinhos, sendo comum existir famílias 
que possuem casa de veraneio nas praias locais e de cidades 
vizinhas, tanto devido à distância, como também relacionado ao 
status social, fazendo com que durante o verão haja um grande 
esvaziamento na cidade. 

Os espaços livres de caráter ambiental do município são 
legalmente instituídos, mas há problemas gerados na relação 
ocupação de baixa renda e lagoas, como já apontado. Quanto 
aos espaços livres de circulação, são cada vez menos arborizados 
devido ao adensamento urbano, a maioria é asfaltada, com 
calçadas irregulares e poucas ciclovias. Em relação aos espaços 
livres privados, há uma tendência à criação de áreas de lazer 
privadas coletivas em condomínios, tanto verticais, quanto 
horizontais.

A cidade apresenta muitos espaços em potencial 
relacionados a sua história de formação. Casarios antigos, 
usinas de cana-de-açúcar desativadas, todos relacionados a 
grandes espaços livres que, juntos falam muito sobre a história 
e a cultura da cidade. Mas esse patrimônio e esse potencial está 
em estado de abandono.

Fica claro que: “A característica mais significativa é a 
ausência de tratamento paisagístico nos espaços livres da 
cidade. Isso tem provocado o abandono de muitos espaços, 
prejudicando sua conservação e suas possibilidades de uso” 
(ALIPRANDI, 2017, p. 359).



Sistemas De Espaços Livres Em Cidades Médias Brasileiras62

Danielly Cozer Aliprandi, Antonio Leandro Crespo de Godoy, Fagner das Neves de Oliveira
Sonia Afonso, Andrea Queiroz da Silva Fonseca Rego

3. SISTEMA DE ESPAÇOS LIVRES – ATRIBUTOS 
PERCEPTIVOS E SENSORIAIS

Existe uma relação entre memória e identidade, isso 
pode ser observado em uma rápida conversa com moradores 
mais antigos de várias localidades. É perceptível o quanto a 
memória, as histórias e as recordações possuem influência na 
relação de proximidade e pertencimento com o lugar, o modo 
como o espaço é preenchido de significado por essas pessoas 
expressa o sentido de territorialidade, que vai muito além 
da questão geográfica. É visível o quanto essa sensação tem 
maior influência na população mais antiga, e isso pode refletir 
na diferença em que os espaços públicos são tratados pelas 
diferentes gerações. A casa como território privado e próprio e a 
rua como um espaço público e pertencente a todos, mantinham 
uma relação de proximidade mais estreita que dificilmente é 
encontrada atualmente: a rua como uma extensão do quintal, 
sendo apropriada e cuidada como sua própria casa.

Nas pesquisas e levantamentos realizados pelo núcleo 
APPA, tem-se observado que o campista, principalmente das 
gerações mais novas, não se reconhece em sua própria cidade 
e tem pouco orgulho de sua identidade, tende a depreciar e 
menosprezar suas origens e a não reconhecer a importância e 
a beleza dos elementos ao seu redor mesmo tendo uma rica e 
importante história, que remonta a época do Brasil colônia, um 
admirável folclore, cultura, gastronomia e recursos hídricos. 

São poucos os espaços de lazer e permanência que são 
reconhecidos pela grande parcela da população e, mesmo 
sendo reconhecidos, tem um baixo nível de uso, principalmente 
pela sensação de insegurança, pouco conforto ambiental e 
infraestrutura. 

Estudos iniciados no grupo de trabalho Usos e 
apropriações: Atributos de pracialidade, comandado pela 
professora Vera Tângari, produzido durante o I Seminário de 
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Pesquisas da Paisagem que aconteceu nos dias 29 e 30 de 
novembro de 2018 no Instituto Federal Fluminense, organizado 
pelo núcleo APPA, apontam que existe uma sensação de 
insegurança muito grande nos espaços livres da cidade. O 
trabalho em questão foi baseado numa tabela de identificação, 
classificação e caracterização dos espaços dotados de 
pracialidade apresentado na dissertação de mestrado de Bruno 
Ragi Mendonça intitulada “Os espaços livres e a estruturação 
da paisagem: uma avaliação das pracialidades no subúrbio 
ferroviário do Rio de Janeiro”.

Pracialidade é um termo cunhado pelo pesquisador 
Eugênio Queiroga que se apresenta como definidor das formas 
de apropriação pública, participativa e espontânea dos espaços 
livres e possibilita uma ampla discussão a respeito de seu 
entendimento e significado. Espaços dotados de pracialidade 
se apresentam como elementos de identidade do lugar, 
sendo solução compensatória à deficiência de espaços livres 
qualificados, pelo menos inicialmente. Segundo o autor: 

Em boa parte não são áreas oficialmente destinadas 
ao ócio, revelando o descaso entre a produção oficial 
da cidade e a demanda de equipamentos públicos 
para os pobres, que mais necessitam locais gratuitos 
para o ócio. A ação do Estado é pífia na constituição 
de áreas livres nos bairros de periferia e nos conjuntos 
habitacionais. São raras as praças efetivamente 
implantadas e mantidas pelo Poder Público nos bairros 
pobres, mas são fundamentais os “espaços livres” 
informalmente constituídos pela própria população 
(QUEIROGA, 2001, p.220).

Ao aplicar os instrumentos na cidade de Campos dos 
Goytacazes foi possível perceber, mesmo que de forma preliminar, 
que os espaços livres de caráter residual e os de circulação 
que detém atributos de pracialidade estão localizados na parte 
mais central e consolidada da cidade, a sul do rio Paraíba 



Sistemas De Espaços Livres Em Cidades Médias Brasileiras64

Danielly Cozer Aliprandi, Antonio Leandro Crespo de Godoy, Fagner das Neves de Oliveira
Sonia Afonso, Andrea Queiroz da Silva Fonseca Rego

do Sul, isso pode apontar algumas questões relacionadas ao 
condicionamento dos espaços, infraestrutura, identidade do 
lugar e outros fatores que precisam ser aprofundados.

Os espaços de permanência, espaços livres destinados 
oficialmente pelo poder público como praças e áreas privativas 
destinadas ao lazer e esportes, estão mais espalhados 
pela mancha urbana da cidade, porém existe uma maior 
concentração também na área mais central, a sul do rio. Esses 
espaços apresentam um alto índice de abandono ou desuso, 
o que incrementa a sensação de insegurança no local, muitos 
são meros espaços de passagem e outros acabam por serem 
gradeados e ter seu acesso controlado com a finalidade de 
solucionar esse problema.

As análises, mesmo que em estágio inicial, apontaram 
também o quanto o Rio Paraíba do Sul não é considerado pela 
população e pelo poder público como um espaço de lazer e de 
nenhum outro tipo de uso que não seja a ligação entre suas 
margens, tendo suas margens sendo, basicamente, destinadas 
a implementação de pontes de travessia e estacionamentos.

O Rio Paraíba do Sul é um elemento forte na paisagem 
campista e, ao mesmo tempo, não o é. Como elemento morfológico 
é indiscutível seus aspectos e sua importância na história e 
na forma urbana, porém na percepção e pertencimento é um 
elemento pouco considerado no dia a dia dos campistas, ou 
melhor, é considerado um obstáculo a vencer e também uma 
fronteira que estigmatiza toda uma parte da população da 
cidade. Suas margens têm tratamentos distintos (Figura 10), 
sendo sua margem a sul (subdistrito de Campos) destinado 
quase que unicamente ao atendimento ao transporte, em quase 
toda sua extensão tem calçadas pouco convidativas ao passeio 
e, no trecho central, possui um terminal rodoviário de estrutura 
pouco atrativa e confortável (Figura 11).



URBANIZAÇÃO E FRAGMENTAÇÃO: O SISTEMA DE 
ESPAÇOS LIVRES E O RIO PARAÍBA DO SUL NA CIDADE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ

65Sistemas De Espaços Livres Em Cidades Médias Brasileiras

Figura 10. Tratamento das margens Rio Paraíba do Sul, trecho entre as pontes 
Leonel Brizola e Saturnino de Brito

Fonte: Google Earth, editado pelos autores (2018).

A margem a norte (subdistrito de Guarus) possui um 
tratamento mais atraente de sua orla, porém a disposição dos 
elementos não direciona o usuário a olhar para o rio. É o caso 
dos quiosques que possuem toda sua parte de atendimento 
ao público voltada para a avenida e, nos fundos, voltado para 
o rio, o setor de serviço e apoio, tornando este elemento mais 
um obstáculo visual para o rio. Esse padrão de disposição dos 
equipamentos pouco incentiva a relação com o rio, que acaba 
sofrendo muito pela falta de interesse, com pouca ou nenhuma 
manutenção. Essa margem possui uma vegetação densa que 
contribui também para o velamento da vista da margem oposta 
(Figura 12).
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Figura 11. Terminal de ônibus.

Fonte: Carneiro (2015).

Figura 12. Quiosque voltado para a rua e vista do Rio Paraíba do Sul velada 
pela vegetação.

Fonte: Aliprandi (2017).
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O que se tem é uma cidade que volta às costas para o Rio, 
seu maior e mais rico recurso natural, quando este podia ser 
valorizado e reconhecido como espaço a ser preservado e palco 
de diversos usos e apropriações públicas. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O resultado desse paradigma de urbanização, fragmentada, 
espraiada e dividida pelo rio é uma mancha urbana cada vez mais 
extensa, com tendências a segregação espacial e a periferização 
das populações de baixa renda. O espaço urbano resultante 
é terreno fértil para a especulação imobiliária, haja vista as 
grandes glebas inseridas no tecido urbano, reservas de terras, e 
a inobservância pelo poder público dos instrumentos previstos 
no Estatuto da Cidade destinados a promoção da função social 
da cidade. 

A planície goitacá, em sua grande extensão territorial, tem 
como principal aspecto tipológico a ocupação horizontal, com 
forte tendência aos condomínios residenciais e urbanísticos, o 
que contribui para o esvaziamento dos espaços livres públicos 
voltados ao convívio que, ao se manterem esvaziados, aumentam 
a sensação de insegurança que, por sua vez, contribui para a não 
ocupação destes espaços, formando, assim, um ciclo contínuo.
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As práticas de planejamento e gestão, sob o enfoque das 
políticas públicas têm gerado ações isoladas de implantação 
de espaços livres sem articulação com suas funções potenciais 
na estrutura urbana, tendo reflexo nas práticas sociais, o que 
aponta para a relevância deste estudo. No contexto urbano, os 
sistemas de espaços livres que estruturam a cidade assumem 
papéis específicos de acordo com a apropriação do território, 
criando e modificando as paisagens urbanas.

Contribuindo para este contexto, objetiva-se compreender 
a estruturação do SEL na Unidade de Paisagem – UP 01, uma 
dentre as seis unidades da paisagem identificadas pelos autores4 
(VILLELA, et. al., 2019). A Figura 1 mostra a inserção da UP 01, 
pertencente à Bacia Hidrográfica do Rio Uruguai, bem como a 
localização e o uso do solo, que abrange a maior parte da área 
urbana consolidada do município de Chapecó.

4 “Unidades de paisagem: escalas e padrões de avaliação da Sub Bacia 
do Lajeado São José em Chapecó-SC”. Trabalho desenvolvido para a 
disciplina Arquitetura da Paisagem, ministrada pela professora Vera 
Tângari no Dinter UFFS – PROARQ em 2016/2.
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Figura 1. (A) Mapa de Uso do solo da UP1 com sistema viário. (B) Localização 
da UP 1 no contexto das demais UPs inseridas da Sub-Bacia do Lajeado São 
José, Chapecó-SC. (C) Contexto da Bacia do Rio Uruguai. (D) Contexto da 

Sub-bacia no município de Chapecó.

1. DO CARÁTER E DOS ATRIBUTOS DOS ESPAÇOS LIVRES

O diagrama abaixo (Figura 2) explicita o método de trabalho 
empregado, elaborado a partir de pesquisa bibliográfica e 
metodológica.
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Figura 2. Diagrama do método de trabalho empregado nesse estudo.

Fonte: autores (2017).

Para a sistematização e análise destaca-se o emprego da 
matriz de classificação dos espaços livres, públicos e privados, 
estruturada pelo grupo SEL – UFRJ, a partir das discussões 
do grupo QUAPÁ-SEL nos Colóquios nacionais de 2008 e 2009 
(TÂNGARI et al., 2012) – Figura 3.
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Figura 3. Diagrama da estruturação da matriz de sistematização e análise dos 
espaços livres públicos e privados.

Fonte: Grupo SEL – UFRJ – Elaboração: autores (2017).

Essa matriz permitiu que os espaços livres fossem 
sistematizados (de acordo com o caráter) e analisados (de acordo 
com seus atributos). Quanto ao caráter, a matriz classifica 
horizontalmente os espaços livres em três níveis: de caráter 
ambiental, de urbanização e rural (REGO et al., 2011; TÂNGARI, 
1999).

A partir da sistematização, realizaram-se as análises das 
estruturas: CARACTERIZAÇÃO; ACESSIBILIDADE; PRÁTICA 
SOCIAL/ATIVIDADE; ATRIBUTOS: Paisagísticos; Perceptivos; 
Socioculturais. Essa estruturação organizou o mapeamento dos 
trabalhos de levantamento de campo e tem a possibilidade de ser 
ampliada ou reestruturada por cada pesquisador de acordo com 
a especificidade da escala ou o contexto da análise. (TÂNGARI 
et al., 2012). 
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2. COMPREENDENDO O SISTEMA DE ESPAÇOS LIVRES NA 
UNIDADE DA PAISAGEM

A seguir apresenta-se o desdobramento da matriz que 
levou a compreensão do sistema de espaços livres.

2.1 Quanto ao caráter
Espaços livres de caráter ambiental: são os restritos à 

urbanização, destinados à proteção integral e uso sustentável. 
Destacam-se as nascentes, córregos, áreas verdes advindas de 
loteamentos, quedas d’água, áreas com vegetação nativa, entre 
outros (Figura 4).

Figura 4. Área verde em loteamento na Avenida Getúlio Vargas.

Fonte: Alexandre M. Matiello (2017).

Espaços livres de caráter de urbanização: relacionam-se à 
permanência, circulação, infraestrutura e residuais. Destacam-
se os espaços de permanência: parques, praças, pátios, 
cemitérios (Figura 5). Como particularidade tem-se os pátios de 
manobras de grandes empresas de logística, abastecimento e 
transporte, bem como de frigoríficos, abundantes no município 
(Figura 6).
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Figura 5. Ecoparque

Fonte: Alexandre M. Matiello (2017).

Figura 6. Pátio de distribuidora de 
gás 

Fonte: Alexandre M. Matiello (2017).

Espaços livres de caráter rural: são chamados por Magnoli 
(1982) como espaços livres de urbanização. Na UP 1, esses 
espaços são áreas de cultivo e de criação animal, chácaras, 
hortas, áreas de pasto (Figuras 7 e 8). Como particularidade tem-
se que muitas dessas áreas estão inseridas na área urbanizável 
do município, bem como permeando a mancha urbanizada 
– pela sua localização contribuem para a subutilização da 
infraestrutura urbana e para a especulação imobiliária.

Figura 7. Área de plantio próxima a 
urbanização no Bairro Paraíso 

Fonte: Alexandre M. Matiello (2017).

Figura 8. Estufas de hortaliças en-
tre mancha urbanizada e novo lote-

amento (Desbravador)

Fonte: Alexandre M. Matiello (2017).
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2.2 Quanto aos atributos

Tângari et al. (2012) destaca que os atributos consideram 
aspectos objetivos e subjetivos, e que são dinâmicos, podendo a 
cada pesquisa serem readequados.

Caracterização: diz respeito a legislação incidente sobre os 
espaços livres, a situação fundiária no que toca a propriedade, 
pública ou privada, e a gestão refere-se a forma de manutenção 
e administração, que também pode ser pública ou privada 
(TÂNGARI et al., 2012).

No que diz respeito à esfera legal, os espaços livres podem 
estar sob jurisdição de leis e órgãos nos âmbitos federal, 
estadual e/ou municipal. Pela localização, há áreas que estão 
em ambiente rural, onde a regulamentação é feita pelo INCRA; 
áreas urbanizadas onde incide o Plano Diretor e o Plano de 
mobilidade urbana; áreas de caráter ambiental, onde o escopo 
legal é federal ou estadual (ou sobrepostas). Há casos especiais 
como a regulamentação do espaço no entorno do aeroporto.

Espaços de caráter privado como condomínios e clubes 
possuem regimento condominial próprio ou estatuto societário. 
Quanto aos conflitos destaca-se a instabilidade jurídica aplicada 
às APPs (margens de córregos urbanos canalizados de áreas 
consolidadas), que no centro urbano consolidado ocupam áreas 
privadas intralotes (CHAPECÓ, 2014).

Da situação fundiária fez-se a análise do domínio (público 
ou privado). Quanto à gestão, foram analisados a gestão no 
sentido de preservação ou manutenção dos espaços. No que diz 
respeito à gestão privada, o espaço livre poderá ser utilizado de 
maneira coletiva, como nos clubes, escadarias de igreja e de 
shoppings, e até mesmo áreas de pesca amadora.

Identificam-se vários conflitos de ocupação privada sobre 
áreas públicas, desde faixas de domínio de APP, de rodovias, 
bem como de espaços sobre passeios e canteiros centrais, que 
costumam ser apropriados de forma individual, como extensão 
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de bares (Figura 9); bancas de vendedores ambulantes, 
publicidade do comércio, vasos com vegetação, entre outros.

Figura 9. Apropriação privada do passeio – Avenida Getúlio Dorneles Vargas.

Fonte: Ana Laura V. Villela (março, 2011).

Acessibilidade: foram investigados graus de acesso físico e 
de restrição à vista (acesso visual) e à audição (acesso sonoro), 
bem como se opera o funcionamento do espaço (protocolo de 
controle de ingresso).

Quanto ao acesso físico: a maioria das APPs em meio 
urbano, são em fundos de lotes, portanto, de acesso restrito; 
as praças são geralmente abertas, e quando há, o cercamento é 
exclusivo da área de playground (Figura 10); os parques possuem 
atividades controladas – como não andar de bicicleta, skate ou 
patins e não entrar com animais – e, geralmente, operam com 
restrição de acesso noturno (Figura 11). Apesar de restrição 
de acesso através de cercamento, podem ser mantidos acessos 
visuais e sonoros, possibilitando interações sociais. Destacam-
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se ainda como acesso restrito os espaços livres públicos como 
escolas, estádio e universidades e Instituto Federal.

Figura 10. Cercamento de playgrou-
nd em praça – Praça da Liberdade.

Fonte: Alexandre M. Matiello (2017).

Figura 11. Cercamento de Ecoparque 
com fechamento noturno de portão.

Fonte: Alexandre M. Matiello (2017).

Em espaços privados ou de acesso restrito é mais difícil 
perceber sons e se ter visuais, como é o caso das faixas de APP 
de fundos de lote. Em áreas privativas como condomínios e 
clubes a opacidade é ainda maior, quase sempre reservando os 
fundos das edificações ou áreas mais controladas para o espaço 
livre.

Em termos sonoros, além dos ruídos naturais de pássaros, 
as áreas mais frequentadas são marcadas pela atividade 
humana e também pelo ruído do tráfego de veículos.

Quanto à dimensão social apontada no conceito de 
acessibilidade de Grinover (2006), há que se destacar que os dois 
parques têm mais de 250m de distância de ponto de transporte 
coletivo e estão no entorno de áreas de baixa densidade 
habitacional. As praças têm maior acessibilidade, mesmo a pé, 
e estão localizadas em bairros consolidados mais próximos ao 
centro. 

No tocante ao sistema viário, o sistema de passeios vem 
sendo recentemente reformulado de acordo com normativas 
de acessibilidade para pessoas com deficiência e mobilidade 
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reduzida (dimensionamento, pisos táteis e rampas). Apesar 
dessa iniciativa, os passeios ainda apresentam muitos conflitos, 
que se constituem nas principais barreiras à acessibilidade de 
espaços livres públicos.

2.3 Práticas sociais e atributos socioculturais

A prática social refere-se à função desempenhada no espaço. 
Já atributos socioculturais vão identificar a forma e intensidade 
de apropriação, a memória afetiva e as representações sociais e 
artísticas. (TÂNGARI et al., 2012).

A formação social de Chapecó é constituída por migrantes 
oriundos do sudoeste paranaense e noroeste gaúcho, que em 
sua maioria, tem origem em áreas rurais e pequenas cidades, 
e foram atraídos pela oferta de trabalho, educação ou pelas 
oportunidades de negócios. Este se caracterizou por um 
processo intenso de tecnificação da produção agrícola (no rural) 
e de constituição do parque agroindustrial (no urbano). Assim 
os espaços livres estão pensados e adequados ao processo de 
produção e comercialização, portanto, ao tempo produtivo das 
pessoas. Já para o tempo livre, as opções no sistema de espaços 
livres da cidade são poucas. 

A prática social e os atributos socioculturais nos espaços 
livres compreendem o sistema a partir de 7 níveis que tiveram 
como critério a hierarquização e a intensidade de sua utilização.

A) Conjunto da Avenida Presidente Getúlio Dorneles Vargas
A prática social nos espaços livres da cidade de Chapecó 

é marcada pela forte presença de sua estrutura física, 
centralizada na Avenida Presidente Getúlio Dorneles Vargas, 
que culturalmente abarca o costume dos chapecoenses de 
passear à noite e nas tardes de domingo e feriados. 

As principais atividades desenvolvidas neste subsistema 
de espaço livre são: circulação de veículos e pessoas; passeios 
– carro, a pé, de bicicleta; comércio e serviços (ambulantes e 
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mesas de bares e restaurantes); tomar chimarrão; “curtir som 
do carro” e beber; prática de exercícios, corrida e caminhada; 
parque infantil.

A ocupação urbana ao longo dessa avenida possui 
características diferenciadas: o centro mais antigo constitui-
se o centro cívico e comercial, abriga à maior infraestrutura e 
tratamento paisagístico que possibilita maior apropriação. Além 
disso, possui lotes com testadas mais estreitas e edificações 
na sua maioria sem recuos ou afastamentos. Esteticamente 
destacam-se as vitrines e o baixo gabarito implantado (apesar 
de ter os maiores índices urbanísticos da cidade). 

A avenida é o espaço do convívio social. Pela sua localização 
e a cultura de sua utilização, nela tem se instalado a maior 
parte dos locais de lazer da cidade, bem como se tem ampliada 
a utilização do canteiro central (Figura 12).

Figura 12. Apropriação do canteiro 
central para permanência

Fonte: Juliana Reis Fuão (2015).

Figura 13. Prolongamento Norte da 
Avenida Getúlio Vargas

Fonte: Daiane R. Valentini (2017).

O prolongamento norte é caracterizado por lotes maiores, 
empresas ligadas à construção civil e decoração, automotivas e 
o único shopping center da cidade (Figura 13). O prolongamento 
sul possui características de lotes maiores, com edificações 
afastadas entre si, com usos institucionais, de empresas e 
habitações multifamiliares.
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A conformação topográfica da Avenida Getúlio Vargas 
(Figura 14) colabora para a criação de ambiências diferenciadas, 
com percepção visual e cognitiva em etapas. Observa-se também 
a intensificação das relações e apropriações sociais em trechos 
onde os deslocamentos são menos declivosos, facilitando o 
deslocamento a pé.

Figura 14. Perfil da Avenida Getúlio Vargas e os seus padrões de ocupação. 

Fonte: autores, 2017.

Quanto à apropriação da avenida tem-se duas conformações: 
o comercial e o social. Ela se transforma do centro comercial 
durante os dias úteis para o espaço de lazer à noite e nos finais 
de semana e feriados. Nas últimas décadas se incorporou a 
esta estrutura a reestruturação da Rua Benjamin Constant 
(via gastronômica – Figura 15), a abertura do Ecoparque e o 
Shopping Pátio Chapecó (Figura 16) e a continuação de mais 
um trecho da avenida, no sentido norte, com a implantação de 
um novo loteamento.
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Figura 15. Via gastronômica

Fonte: Juliana Reis Fuão (2015).

Figura 16. Escadarias e ajardinamen-
to frontal no Shopping Pátio Chapecó

Fonte: Alexandre M. Matiello (2017).

B) Parques e Praças
Os parques (Figura 17) e praças (Figura 18) da cidade são 

utilizados para lazer, a prática de caminhada, exercícios físicos, 
tomar chimarrão e passeio com a família, principalmente de 
crianças e idosos. Em 9 das 14 praças localizadas na UP 1 há 
equipamentos para a prática de esportes. 

Figura 17. Ecoparque

Fonte: Daiane R. Valentini (feverei-
ro, 2017).

Figura 18. Praça Cel. Bertaso

Fonte: Daiane R. Valentini (agosto, 
2015).

C) Pátio de Escolas e Universidades
Os pátios das escolas da cidade são espaços de convivência, 

estudo e de brincadeira das crianças e jovens estudantes. Os 
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espaços livres nos dois Campi Universitários são utilizados 
principalmente para estudo e convivência (Figura 19), sendo 
o espaço livre do Campus do IFSC bastante restrito para 
apropriação (Figura 20).

Figura 19. Campus UNOESC Cha-
pecó, pátio de convivência com tra-

tamento paisagístico.

Fonte: Daiane R. Valentini (2017).

Figura 20. Campus do IFSC com 
destaque para área livre como aces-

so e estacionamento.

Fonte: Alexandre M. Matiello (2017).

D) Espaço das Ruas e Avenidas
O maior subsistema de espaço livre de edificações da 

cidade é o das ruas e avenidas – espaço dos veículos e circulação 
de pedestres. Os passeios também são espaços utilizados 
principalmente para circulação, e na área central, também 
como espaço de lazer. 

Nos bairros há uma intensa utilização das vias locais por 
crianças e adolescentes (Figura 21), sobretudo quando distantes 
de espaços públicos, bem como é comum a circulação de 
pedestres pela via carroçável devido à ausência ou precariedade 
da pavimentação dos passeios. 

A apropriação privada por parte dos comerciantes pode 
ser vista em calçadas nos canteiros centrais e nas áreas de 
estacionamento.
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Figura 21. Crianças em brincadeiras na rua

Fonte: Daiane R. Valentini (2017).

E) Clubes e Centros Comunitários
O espaço livre dos 3 clubes da UP 1 é utilizado para a 

prática de esportes, atividades físicas e de lazer. Já os espaços 
dos centros comunitários são predominantemente construídos, 
em poucos deles existem espaços livres para esporte e lazer. 

A Arena Condá e o Centro Municipal de eventos têm seus 
arredores utilizados para a convivência e a prática de corridas 
e caminhadas (Figura 22). É também espaço importante de 
localização por sua referência e memória da cidade.
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Figura 22. Ginásio Ivo Silveira, Arena Condá e Centro de Eventos (direita) – 
destaque para da utilização do passeio para caminhadas.

Fonte: Alexandre M. Matiello (2017).

F) Espaços Empresariais e Industriais
Os pátios das indústrias e empresas são utilizados 

principalmente para a movimentação de carga e para 
estacionamento. Essas grandes áreas livres são em geral muradas, 
criando barreiras com as áreas públicas, inibindo a apropriação e 
gerando locais de insegurança. Pela importância das agroindústrias 
para a cidade a localização das mesmas são pontos de referência, 
de modo especial as Cooperativas Aurora e Alfa. 

G) Espaço Condominial
Nos condomínios de até 4 andares de vários blocos, que 

costumam ser mais populares e distantes dos espaços públicos, 
há uma utilização mais intensa dos espaços livres destinados 
ao lazer e convivência, apesar de serem pequenos (Figura 23). 
Nos condomínios verticais de médio/alto padrão, que costumam 
estar nas áreas mais centrais os espaços livres são áreas 
residuais e com pouca utilização. Predominam usos coletivos 
em espaços construídos e cobertos.

Já os condomínios horizontais, em geral de médio/
alto padrão, possuem espaços livres que predominam sobre 
os construídos e são utilizados como quintal ou jardim. Nos 
conjuntos mais populares é comum o desuso e baixa manutenção 
desses espaços livres (Figura 24).
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Figura 23. Playground em condomí-
nio do Programa de Arrendamento 

Residencial (PAR)

Fonte: Alexandre M. Matiello (2017).

Figura 24. Espaço livre destinado à 
área institucional no Conjunto habi-

tacional Expoente.

Fonte: Alexandre M. Matiello (2017).

Os afastamentos e recuos de lotes, bem como fundos de 
lote, não têm uma configuração predominante em sua utilização. 
Geralmente são pouco utilizados socialmente, abrigando 
principalmente área de estacionamento ou jardim ornamental.

2.4 Atributos paisagísticos

De acordo com Tângari et al. (2012), os atributos 
paisagísticos reúnem aspectos relativos à estado de conservação, 
dispositivos de iluminação e sinalização, incidência de 
monumentos, pavimentação e elementos de vegetação. 

Estado de conservação, mobiliário e iluminação em geral 
se encontram em bom estado nos locais de manutenção privada, 
bem como em locais importantes para a infraestrutura urbana 
como rotatórias, reservatórios de água potável e aeroporto. 
Equipamentos públicos de maior visibilidade, como o Centro de 
Eventos, possuem maior manutenção e pela maior visibilidade, 
abriga monumentos artísticos locais.

De conservação ruim apresentam-se os locais de 
manutenção pública como praças e parques. Esses possuem 
algum mobiliário de permanência como bancos, lixeiras etc. 
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e iluminação estrutural (nenhuma apresenta projeto cênico). 
Conservação ruim também se observa nas bordas de córregos e 
rios e em parte das APPs e áreas verdes.

A presença de monumento/arte tem distribuição aleatória 
e restringe-se a como bustos e ícones institucionais. Exceção 
são as obras do artista Paulo de Siqueira no Centro de Eventos, 
o Desbravador ao lado da catedral e junto à rodoviária e outras 
pequenas obras em jazigos do cemitério municipal.

A impermeabilização do solo, geralmente com blocos 
intertravados de concreto, em espaços livres, tanto públicos 
quanto privados é prática comum na região.

Manchas de vegetação nativa ainda podem ser encontradas 
nas áreas verdes parceladas, pequenas manchas em áreas 
privadas e nos parques. As praças apresentam em sua maior 
parte arborização de grande porte e os canteiros das vias 
públicas de médio/grande porte. 

Destaca-se ainda que os espaços livres intralotes, que 
também desempenham um importante papel na paisagem 
urbana. Exceção é área central com os condomínios verticais de 
alto padrão, onde o lote possui alta taxa de ocupação.

2.5 Atributos perceptivos

Os atributos perceptivos são compreendidos a partir 
da sensibilização dos sentidos, que são responsáveis pela 
capacidade humana de interpretar o ambiente/a paisagem. 
(TÂNGARI et al., 2012).

Sonoridade natural ainda pode ser apreciada em algumas 
áreas vegetadas. Na maior parte dos parques e praças tem-se 
um misto entre os elementos naturais, humanos e veículos. As 
calçadas, canteiros, áreas privadas em geral se restringem a 
sonoridade de humanos e veículos.

Aspecto olfativo natural encontra-se nas APPs, áreas verdes 
e nas AEIAS. Os parques e praças apresentam uma mistura 
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entre os cheiros naturais e da ação antrópica do homem, que 
pode ser percebido pelo esgoto, fumaça, entre outros. Os rios, 
em sua maioria apresentam mau cheiro.

A menor luminosidade se encontra nas APPs e vegetações 
nativas, devido à densidade do plantio e das características 
naturais das espécies. Os parques e praças possuem uma 
luminosidade difusa e os passeios possuem ampla luminosidade.

Mesmo sem muitas áreas vegetadas, há presença das 
cromáticas verdes advindas da vegetação das vias urbanas ou 
mesmo as que compõem os pátios. Destacam-se as cromáticas 
diferenciadas das lavouras que permeiam a área urbanizada. 
Há ainda o destaque para alguns eixos viários com arborização 
planejada que exploram a diversidade cromática.

Em suma, os espaços livres que estruturam a UP acabam por 
se caracterizar pela falta de atributos perceptivos significativos 
e/ou singulares, o que dificulta a sua representatividade 
enquanto paisagem.

3. CONSIDERAÇÕES PARA UMA ESTRUTURAÇÃO DO 
SISTEMA DE ESPAÇOS LIVRES 

A análise do sistema de espaços livres e sua articulação 
com as funções potenciais da estrutura urbana refletem as 
práticas sociais locais. A UP 1 caracteriza-se por abranger a 
mancha urbana consolidada de Chapecó-SC – núcleo urbano 
mais densificado e predominantemente horizontal, com espaços 
livres estruturados pelo sistema viário, poucos espaços livres 
remanescentes de vegetação nativa, e abundância de espaços 
livres intralotes, principalmente nas bordas. Destaca-se a 
presença de áreas agrícolas e de pastagens, que permeiam 
os espaços urbanizados, seja em franjas nas bordas, seja 
configurando vazios urbanos inseridos na mancha (Figura 25).

Os espaços livres de caráter ambiental destinados à 
proteção integral e uso sustentável são poucos, estão em 
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processos de degradação ambiental e, na maioria dos casos, 
em mau estado de conservação. A Figura 5 destaca os lotes que 
possuem contato ou que abrigam APPs em áreas privadas, o que 
dificulta a implementação de sistemas de drenagem articulados 
com corredores ecológicos, a percepção de seus atributos 
paisagísticos, bem como a sua apropriação social. As áreas 
particulares que ainda possuem vegetação nativa em estágio 
sucessional, secundário ou primário, estão localizadas junto às 
bordas ou fora da unidade de paisagem. Junto às bordas elas 
estão, sobretudo em áreas de futura urbanização e, por isso, 
sofrem pressões de supressão tendo em vista a implantação de 
empreendimentos de parcelamento do solo ainda em grande 
atividade no município.



URBANIZAÇÃO E FRAGMENTAÇÃO: O SISTEMA DE 
PAISAGEM: O CENTRO CONSOLIDADO DE CHAPECÓ-SC

89Sistemas De Espaços Livres Em Cidades Médias Brasileiras

Figura 25. Mapa síntese do Sistema de Espaços Livres da UP 01 – Chape-
có-SC.

Fonte: Daiane R. Valentini (2017).

Dos espaços livres de caráter rural, destaca-se a 
característica da economia estar intimamente ligada ao 
agronegócio. A relação urbano/rural funde-se de tal forma que 
o perímetro urbano é permeado por áreas de cultivo e de criação 
animal, chácaras, hortas e áreas de pasto, sobretudo junto às 
bordas da mancha urbanizada. Geralmente esses espaços livres 
entram em conflito com as atividades urbanas, principalmente 
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às relacionadas à habitação e contribuem para a subutilização 
da infraestrutura urbana e para a especulação imobiliária. Esses 
conflitos também demonstram incompatibilidades ambientais 
devido ao uso de agrotóxicos e o tráfego de veículos pesados, 
que também articulam o transporte de animais desde a criação 
ao abate nos frigoríficos.

Os espaços livres de caráter de urbanização são os 
que mais abarcam práticas sociais e por isso, evidenciam os 
atributos perceptivos significativos e/ou singulares locais. Esses 
espaços relacionados à permanência, circulação, infraestrutura 
e residuais tem geralmente como principais subtipos os 
parques e as praças. Evidencia-se, outrossim, a carência de 
praças nos bairros periféricos e a localização dos parques em 
áreas de baixa densidade populacional e com difícil acesso por 
transporte coletivo. Destacam-se ainda os espaços intralote 
onde são desenvolvidas atividades de cultivo e recreação familiar 
e os pátios de grandes empresas que na maioria das vezes são 
impermeabilizadas e cercadas, não permitindo atividades de 
apropriação e práticas sociais. 

Por fim evidencia-se o papel do sistema viário local. Pode-
se afirmar que este é o espaço livre dominante no SELs da UP 
1, sendo o elemento que articula fisicamente os demais espaços 
livres. Confirma-se, nesse caso, que a via é “o principal espaço 
livre da cidade” (CUSTÓDIO et al., 2013, p. 1). Devido à rica 
prática social e a articulação morfológica com os demais espaços 
conclui-se que a Avenida Getúlio Vargas é o espaço livre que 
estrutura e articula todo o sistema de espaços livres urbanos da 
UP 1, sendo o espaço mais rico de apropriação, práticas sociais 
e atributos socioculturais locais.
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1. COMPREENDENDO O SISTEMA DE ESPAÇOS LIVRES NA 
FORMA URBANA

As formas das cidades fascinam, instigam e 
nos desafiam a compreendê-las, decifrá-las, em sua 
constante mutação e evolução. O estudo da forma urbana 
é uma reverência a sua materialidade, aos aspectos 
históricos, físicos e simbólicos de sua configuração. Cada 
espacialidade urbana é única, e se organiza através de 
distintos elementos morfológicos que permitem analisá-
las por meio de determinadas características físicas que 
compõe a sua forma. 

A leitura da forma não se dá somente através 
seus elementos construídos, pois sua forma também é 
determinada pelos espaços não construídos, os espaços 
livres, que se configuram através de diferentes categorias 
dentro do espaço intraurbano. Esses espaços abrangem os 
diferentes tipos de espaços públicos e privados existentes 
no espaço urbano e revelam a essência, a história, e o 
processo de urbanização de cada cidade.

Toda forma é resultante de uma ação, reação e 
transformação, de processos econômicos, sociais e 
políticos, e promove distintas estruturas espaciais. Um dos 
campos de estudos da morfologia urbana que mais cresce 
no Brasil, o estudo dos espaços livres segue analisando a 
sua inserção na estrutura urbana das cidades brasileiras, 
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e nos possibilita compreender o seu processo de produção 
ao longo de certo período temporal de determinadas 
espacialidades, em uma constante busca de estabelecer 
critérios e parâmetros de como se produz, configura e se 
distribui os espaços livres dentro da forma urbana.

Essa reflexão inicial serve como base sobre como 
podemos ter diferentes percepções e análises sobre 
o espaço urbano, de forma científica e acadêmica, e ao 
mesmo tempo nos encantarmos empiricamente com 
sua materialidade e sua dimensão construída e vivida, 
observando comportamentos que nos trazem importantes 
conhecimentos e reflexões no âmbito da compreensão do 
lugar que habitamos. 

Esse é um trabalho sobre a forma urbana e sobre 
os espaços livres, e não por acaso os focos principais das 
análises. É um estudo sobre os sistemas de espaços livres 
(SEL) na forma urbana, entendendo que este não somente 
é inerente, mas estruturante, definidor das distintas 
paisagens das nossas cidades, mas da vida cotidiana, da 
preservação de recursos naturais, da memória da sua 
transformação, e da qualidade de vida que se busca no 
espaço urbano.

Estudos sobre morfologia urbana e paisagem 
tem uma relação intrínseca e embrionária no estudo 
das paisagens urbanas – townscapes – das cidades 
britânicas, principalmente relacionada à escola inglesa 
de morfologia, Conzeniana. A paisagem urbana torna-se 
fator preponderante para a compreensão dos processos de 
transformação e estruturação, decodificando os distintos 
elementos que a conformam. 

A materialidade das cidades foi sofrendo alterações 
ao longo dos anos, imprimindo distintas rugosidades, 
segundo o conceito de Milton Santos, onde a diversidade 
espacial é entendida nessa análise como definidora de 
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distintas unidades de paisagem, determinadas por uma 
porção territorial urbana com semelhanças morfológicas.

A influência do tempo no sistema de espaços livres 
se comprova na forma como, ao longo dos anos, os 
espaços revelam sua força e sua debilidade... Além 
disso, as modificações não são lineares e ocorrem 
simultaneamente, em diferentes direções e sobre 
distintos aspectos. Nesta medida, o sistema não é um 
sistema de um tempo único, e sim a estratificação 
de distintas idades do sistema, no qual confluem as 
permanências e as modificações que sofreu ao longo 
dos anos e que permitem identificar as cicatrizes e 
as simbioses existentes na atualidade, cuja análise 
intencionada pode traduzi-las em estratégia de 
intervenção no território (Tardin, 2008, p. 48).

Através dessa leitura pode-se compreender os processos de 
produção do espaço urbano, seus condicionantes, seus ideais 
ou conceitos urbanísticos, e quais as gêneses que formaram o 
mosaico da trama urbana. O sistema é um produto em constante 
transformação, com a adição de novas categorias de espaços e 
usos que surgem a medida que a cidade se transforma, se renova, 
se redesenha em busca de uma melhor qualidade urbana.

2. SISTEMAS DE ESPAÇOS LIVRES DE UBERLÂNDIA
 

Baseada nos estudos da rede QUAPÁ-SEL, na qual 
propõe-se caracterizações dos espaços livres para que sejam 
compreendidos como um sistema, foram levantados todos os 
tipos de espaços livres públicos, analisando sua categoria de 
acordo com sua inserção no tecido urbano, predominância de 
uso e condição espacial (forma e uso). Seis macrocategorias 
foram identificadas e definidas como estruturantes do espaço 
urbano: de caráter ambiental; de práticas sociais; de circulação; 
associado a infraestrutura; associado a edifícios públicos e de 
caráter rural. A partir dessa macrocategorização, subcategorias 
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foram estabelecidas para se avaliar qual a característica de uso 
cada espaço urbano apresenta.

Pode-se afirmar que quanto maior o porte da cidade, 
maior a complexidade do seu sistema de espaços livres, e no 
caso das cidades médias, a estrutura urbana apresenta um 
porte espacial definido por um sistema de média complexidade 
e com diferentes graus de legibilidade, dependendo da tipologia 
de cidade, do contexto regional, da demografia, da paisagem 
na qual está inserida e do seu processo de desenvolvimento e 
transformação.

Como no Brasil as cidades médias são definidas tanto 
por uma questão demográfica, de 100 a 500 mil habitantes, 
e por características estruturais urbanas semelhantes, não dá 
para falar de um padrão de SEL em cidades médias, mas de 
diferenças no padrão sistêmico e de categorias encontradas. Em 
algumas cidades, os espaços livres de caráter social apresentam 
maior incidência dentro da estrutura urbana, enquanto em 
outras, maior quantidade de espaços livres ligados ao sistema 
viário. O sistema vai se moldando e se estruturando pelo tecido 
urbano através de categorias, e vai se redefinindo pela adição 
constante de novas tipologias a medida que a cidade se expande 
territorialmente.

A rápida expansão é um fenômeno de muitas cidades médias 
brasileiras e que acarretam em grandes transformações no seu 
contexto urbano. A grande expansão horizontal de Uberlândia 
determinou um grande número de bairros descontínuos à malha 
urbana, desde grandes loteamentos populares, quanto para as 
classes de rendas média e alta da cidade. Os vazios em direção 
a estes bairros hoje são gradualmente ocupados por novos 
loteamentos ou grandes equipamentos, entretanto a segregação 
espacial ainda é grande, e a dependência do automóvel por parte 
de seus moradores é cada vez maior.

O cenário ideal ainda está a ser construído, aliando o grande 
potencial paisagístico da cidade com forte desenvolvimento 
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econômico e urbano que a cidade apresenta. Se os altos 
indicadores de qualidade urbana, principalmente em função da 
sua infraestrutura, são responsáveis pela imagem de “cidade do 
futuro”, o mesmo não acontece com os espaços livres da cidade, 
onde existe uma dicotomia presente na sua trama urbana, com 
locais que renegaram o valor ambiental convivem com outros 
que preservam suas características naturais e enfatizam esse 
potencial.

Rios completamente canalizados, ocultos na paisagem e 
com pouca ou nenhuma evidência de sua existência, convivem 
com rios e córregos que permitem a criação de um conjunto de 
parques lineares e corredores verdes essenciais para o sistema 
de espaços livres. Tornar obrigatório, através do Plano Diretor 
de 1994 (Lei n.º 032/94), a despoluição de rios e córregos, 
recuperação e preservação dos fundos de vale a partir do 
tratamento, controle e destinação dos resíduos urbanos através 
de uma ETE foi o que possibilitou a preservação dos fundos de 
vale e áreas verdes. Com exceção do parque do Sabiá, principal 
e maior espaço livre público da cidade, parcos parques com 
qualidade espacial se distribuem pelo espaço urbano, caso do 
Parque Linear do rio Uberabinha (2004), que apresenta pouca 
dinâmica, devido sua baixa manutenção. Pelo porte da cidade há 
a necessidade de mais áreas de lazer público para a população 
em diferentes pontos da cidade com melhor distribuição, 
principalmente nas áreas mais carentes em serviços públicos 
de qualidade.

O sistema de espaços livres contido na forma urbana de 
Uberlândia revela que há conexões e relações sistêmicas entre 
as categorias encontradas, porém o planejamento da cidade não 
estabelece parâmetros sistêmicos para a sua configuração, tendo 
esse uma dinâmica própria de transformação. Há uma certa 
predominância tipológica de espaços livres de prática social, 
definindo uma estrutura de pequenos espaços relativamente bem 
distribuídos no tecido urbano, costurando também um conjunto 
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de relações espaciais locais e intraurbanos que condizem com 
sua transformação ao longo do tempo, estruturando pequenos 
subsistemas de espaços livres, com a predominância dessa 
categoria espacial.

A figura 1 apresenta o sistema de espaços livres de 
Uberlândia e suas articulações sistêmicas entre as principais 
categorias encontradas na escala da cidade, marcada por 
diferentes tipos de espaços e por uma estruturação de um 
sistema composto por praças, centrais e periféricas, parques, 
canteiros de avenidas, ruas, espaços cívicos e inúmeras APPs 
urbanas.

Figura 1. Mapa do Sistema de Espaços livres de Uberlândia desenvolvido pelo 
NEURB – UFU identificando as diferentes categorias de espaços livres da ci-

dade de Uberlândia. 

Fonte: autores (2016).

Os espaços livres não constituem somente um conjunto 
de categorias dentro do tecido urbano, mas se colocam na 
atualidade como um dos principais desafios e condicionantes 
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para o futuro desenho e qualidade de nossas cidades, que se 
constituirá através de um novo diálogo e entendimento entre as 
possíveis relações entre uma boa forma urbana e os distintos 
espaços livres intraurbanos. Esse diálogo é intermediado por 
distintas instâncias e atores, entre elas a legislação urbana que 
determina que o espaço livre seja um elemento constituinte do 
desenho da cidade.

3. LEGISLAÇÃO URBANA E AMBIENTAL E A FORMA URBANA

A lei! Ora, a lei. Quantas vezes já escutamos ou presenciamos 
tal famosa frase que exprime parte de nossa cultura social e 
por vezes outros aspectos de nossa vida cotidiana. A lei está 
presente em praticamente tudo, regendo nossos códigos de vida 
de diferentes modos, e quando abordamos o tema “cidade”, ela 
é essencial, porém questionável em alguns aspectos. 

Entende-se que a legislação é um dos elementos que 
moldam a forma da cidade, e possibilita a criação de diferentes 
tipos de estruturas verdes, de lazer e de recreação no tecido 
urbano, definindo distintos padrões morfológicos, muitas vezes 
empobrecidos pelas limitações impostas pela legislação, e 
apresentando algumas brechas legais facilmente manipuladas 
por agentes do mercado imobiliário.

A legislação moderna é uma construção de normas que ao 
longo da história urbana incorporou pensamentos e necessidades 
com o objetivo de se constituir o ordenamento urbano de cada 
localidade, e a legislação urbana parte da premissa que essa 
ordem pode e deve ser tramitada através de códigos dispostos 
com base em porcentagens, restrições, coeficientes, e outros 
artifícios legais que definem como a cidade deve ser construída. 
Em relação aos espaços livres urbanos, a legislação urbana 
brasileira parece eficiente em termos de constituição de uma 
regulamentação e resguardo de áreas verdes, porém o que se 
percebe é que mesmo com toda regulamentação, as cidades 



Sistemas De Espaços Livres Em Cidades Médias Brasileiras100

Glauco de Paula Cocozza,  Maria Eliza Alves Guerra, Patrícia Pimenta Azevedo Ribeiro
 

sofrem em diferentes graus com a falta de qualidade espacial 
em muitos espaços livres urbanos.

No caso de novos parcelamentos urbanos, a legislação é 
clara e suas diretrizes vão do âmbito nacional para o municipal, 
na qual cada cidade deve seguir a lei federal, mas deve ter sua 
própria lei de parcelamento, já que cabe ao município essa 
regulamentação.

Entende-se que a legislação é um dos fatores que molda 
a forma da cidade, e possibilita a criação de diferentes tipos de 
estruturas verdes, de lazer e de recreação no tecido urbano, 
definindo distintos padrões morfológicos, porém o que se 
percebe em alguns casos é o empobrecimento dessa categoria de 
espaço pelas limitações impostas pela própria legislação, e pela 
falta de critério qualitativos que ajudem a estruturar melhor um 
sistema urbano.

A pesquisa adotou para a análise os loteamentos aprovados 
pela Secretaria de Planejamento Urbano da Prefeitura Municipal 
de Uberlândia – SPLAN/PMU e implantados a partir do ano de 
2000 como recorte temporal da pesquisa. Além da mudança 
de século e da facilidade de encontrar documentação referente 
aos loteamentos – dados georreferenciados – esse período se 
justifica pelos altos investimentos públicos federais, com política 
de financiamento no setor habitacional e pela regulamentação 
de legislação urbana que especifica com clareza a definição 
de espaços livres. O intuito de propor um recorte de tempo 
relativamente curto – 2000 a 2016 – foi estabelecido a fim de 
analisar comparativamente os espaços livres dos loteamentos 
implantados sob a mesma legislação.

Duas leis federais são referência para o recorte temporal 
da pesquisa: a Lei Federal n.º 9785 de 1999 (revisão da Lei 
6766/79) e o Estatuto da Cidade aprovado em 2001. A Lei 
6766/79 de Parcelamento do Solo definiu os requisitos 
urbanísticos mínimos para o processo de parcelamento urbano 
tais como: infraestrutura, percentual de áreas públicas, lote 
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mínimo, faixas não edificantes, mas foi a revisão desta lei – 
Lei Federal n.º 9785 – em 1999 que tornou obrigatório uma 
legislação municipal específica para parcelamento do solo e 
determinou os parâmetros de área mínima destinada para 
espaços livres. O Estatuto da Cidade – Lei Federal n.º 10.257 
– transferiu aos municípios a regulamentação do solo urbano e 
obrigatoriedade da elaboração de Planos Diretores. como citado, 
Uberlândia dispunha de Plano Diretor que foi elaborado em 
1989, mas aprovado em 1994.

Como exemplo de investimento público no setor civil o 
Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) – Lei MP n.º 459 
de 2009 – foi proposto no governo do presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva (2003-2006 / 2007-2010), com o objetivo de gerar 
empregos e renda e de reduzir o deficit habitacional brasileiro 
nas faixas de renda média e média baixa (entre três e dez salários 
mínimos), seguidas da classe de renda baixa (entre zero e três 
salários mínimos). Este programa, com a implantação de muitos 
conjuntos habitacionais, impulsionou a expansão urbana. 
Em Uberlândia, até 2016 foram entregues aproximadamente 
10.456 unidades habitacionais para atender uma população 
com diversidade de renda.

Os objetos de estudo – loteamentos – foram definidos a partir 
de uma leitura dos padrões de parcelamentos contemporâneos 
encontrados nas bordas da cidade de Uberlândia, na qual 
identificou-se tipologias relativas à renda, perfil construtivo, 
loteamento aberto ou fechado, horizontal ou vertical, ou 
condomínio urbanístico (nova modalidade, estabelecida pela 
Lei Complementar n.º 523/2011). A partir do levantamento e 
da catalogação dos loteamentos percebeu-se através de uma 
primeira análise utilizando a plataforma online do Google Earth 
e Street View, que nem todos os setores da cidade de Uberlândia 
tinham novos loteamentos condizentes com os demais, como o 
setor Norte, por ser predominantemente industrial.
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Foram analisados ao todo 16 (dezesseis) loteamentos, 
nos setores Sul, Leste e Oeste que se distribuem dentro das 
seguintes categorias: loteamentos abertos, loteamentos fechados 
e condomínios. Para selecionar melhor quais seriam analisados 
inserimos ainda o critério da renda dos moradores – que foi 
definido pela dimensão dos lotes e das construções e da tipologia 
do loteamento – e assim subdividimos em: loteamentos abertos 
de alta renda; loteamentos abertos de média renda; loteamentos 
abertos de baixa renda; loteamentos fechados de alta e média 
renda, condomínio urbanístico e condomínio multifamiliar 
vertical de média e baixa renda. (Tabela 1)

Loteamento Padrão 
tipológico

Data de 
implantação

Localização 
setor

Dimensão do 
lote Renda

Residencial 
Pequis Aberto 2013 Oeste 8 x 25 m 

(200m2) Baixa

Shopping 
Park Aberto 2009 Sul 8 x 25 m 

(200m2) Baixa

Paradiso Fechado 2004 Leste 12 x 30 m 
(360m2) Alta

Jardim 
Barcelona Fechado 2002 Sul 15 x 30 m 

(450m2) Alta

Residencial 
dos Buritis Fechado 2012 Sul 15 x 30 m 

(450m2) Alta

Terra Nova
Fechado/

Cond.
Urbanístico

2008 Leste 7 x 22m 
(154m2) Média

The Palms
Fechado/

Cond.
Urbanístico

2009 Sul 7 x 18m 
(126m2) Média

Manhattan
Fechado/

Cond.
Urbanístico

2014 Sul 10 x 29m 
(290m2) Média

GSP Life Aberto 2012 Sul 10 x 25m 
(250m2) Média

Portal do 
Vale Aberto 2012/2015 Leste 10 x 26m 

(260m2) Média

Residencial 
Vida Nova Aberto 2012 Leste 12 x 25m 

(300m2) Média

Cidade 
Verde Vertical 2010 Oeste apartamentos Média 

Baixa
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New Towers Vertical 2012 Sul apartamentos Média 
Baixa

Gávea Sul Vertical 1999 Sul apartamentos Média 
Baixa

Alphaville Fechado 2014/2015 Leste 15 x 30m 
(450m2) Alta

Granja 
Marileusa Aberto 2012 Leste Alta

Tabela 1. Recorte temporal e padrões tipológicos dos loteamentos pesquisados. 

Fonte: autores (2017).

Figura 2. Mapa da cidade de Uberlândia com a demarcação dos loteamentos 
analisados em amarelo. Fonte: autores (2017).

A diversidade de tipos de loteamentos é um retrato do 
momento econômico e do forte crescimento imobiliário na 
cidade, principalmente com a implantação do Programa Minha 
Casa Minha Vida (PMCMV), com o lançamento de novos 
loteamentos abertos e fechados (que atendem diversas faixas 
de renda) e de um novo bairro planejado financiado por uma 
grande empresa local, o bairro Granja Marileusa. A figura 2 
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apresenta os loteamentos analisados na cidade de Uberlândia 
e como esses estão localizados nas bordas dos distintos setores 
da cidade.

Os loteamentos foram analisados quantitativamente 
pelo programa QGIS, na qual foram produzidos mapas 
temáticos, possibilitando uma quantificação e sistematização 
das categorias espaciais descritas na legislação urbana 
vigente. Esse levantamento permitiu uma quantificação das 
distintas categorias de espaços livres, compatibilizando com os 
percentuais exigidos pela legislação.

O estudo do Sistema de Espaços Livres (SEL) apresenta uma 
possibilidade de entendimento da forma urbana, relacionando 
suas distintas tipologias espaciais à estrutura das cidades.

As bordas da cidade de Uberlândia avançam para as 
regiões rurais, cada vez mais periféricas, moldando novas 
paisagens, novos arranjos espaciais e com novos e velhos 
hábitos do habitar. Essa transformação, adiciona ao tecido 
urbano novas parcelas urbanas muitas vezes desconectadas 
do tecido existente, potencializando a fragmentação urbana. 
O zoneamento urbano promove e estimula essa fragmentação 
calculada, um descontinuo urbano, impondo padrões para 
determinadas regiões, tipificando a paisagem por modelos 
urbanos que deseja para promover a valorização de certas áreas 
da cidade, fato comum em quase todo espaço urbano brasileiro. 

Vale ressaltar que nesse processo de produção do espaço 
urbano fragmentado, o Sistema de Espaços Livres não é pensado 
como estratégia de ocupação, portanto não é pensado como um 
sistema, mas como um conjunto de elementos urbanos que se 
moldam à medida que a cidade cresce através de fragmentos 
territoriais e se vê “obrigada” a construir pequenos sistemas, 
com novas áreas destinadas a recreação e áreas institucionais, 
desconectadas do tecido urbano existente e em constante 
processo de fragmentação.
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4. TIPOLOGIAS DE ESPAÇOS LIVRES DOS NOVOS 
LOTEAMENTOS

Os loteamentos analisados representam parte da 
diversidade tipológica de parcelamentos urbanos produzidos 
nos últimos anos nas bordas da cidade de Uberlândia. Todos 
eles seguem a mesma legislação, porém, através de uma 
quantificação feitas através do programa QGIS, pode-se perceber 
algumas particularidades em relação a como os espaços livres se 
caracterizam nos diferentes padrões espaciais contemporâneos. 
As categorias analisadas para essa comparação foram: ausência 
ou presença de APPs; percentual de lotes; percentual de área 
não edificável; percentual de área institucional; percentual de 
área dominial; percentual de área de recreação e percentual do 
sistema viário (Tabelas 2).
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Tabela 2. Exemplo da tabela de análise dos loteamentos em relação ao sistema 
de espaços livres intraurbanos. 

Fonte: autores (2017).

Com base na lei complementar n.º 523 de 7 de abril de 2011 
do município de Uberlândia sobre o parcelamento do solo, foram 
gerados gráficos comparativos entre os percentuais levantados 
durante o estudo e o exigido na lei para cada loteamento. Segundo 
a lei vigente na época da pesquisa, as percentagens mínimas 
de áreas obrigatórias em cada loteamento são: institucional 
(5%), dominial (7%), área verde/recreação (5%) e sistema viário 
(20%). Há uma exceção para o loteamento Gávea Sul que foi 
aprovado pela legislação anterior à n.º 523/2011, porém a sua 
construção se iniciou a partir do ano 2000. Os percentuais 
mínimos adotados em sua lei eram: institucional (10%), área 
verde/recreação (7%), dominial e sistema viário (20%).
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Como exemplo do mapeamento quantitativo feito no 
programa QGIS, a figura 8 apresenta um loteamento implantado 
em Uberlândia pelo programa MCMV, o Residencial Pequis. 
As categorias seguem as estipuladas pela legislação urbana 
municipal, e o mesmo procedimento metodológico foi realizado 
para os outros dezesseis empreendimentos imobiliários.

Figura 3. Loteamento Pequis do programa MCMV e gráfico de percentual en-
contrado para cada categoria espacial definida pela legislação. 

Fonte: autores (2017).

Algumas características morfológicas de um loteamento 
nas bordas da cidade de Uberlândia foram identificadas. A 
presença de APPs estruturando o loteamento é o principal, já 
que a cidade apresenta inúmeros cursos d’água preservados 
nas suas franjas. Por estar em uma região de planalto, o traçado 
segue um desenho ortogonal retangular com quadras em média 
de 50x200 metros, e com lotes 10x25 metros e edificações 
iguais. O sistema viário é definido por uma grande via coletora 
que percorre todo o loteamento, conectando com as vias 
locais, respeitando o mínimo estipulado pela legislação. Uma 
característica presente no MCMV é a não presença de praças no 
traçado urbano. As áreas verdes concentram-se adjacentes às 



Sistemas De Espaços Livres Em Cidades Médias Brasileiras108

Glauco de Paula Cocozza,  Maria Eliza Alves Guerra, Patrícia Pimenta Azevedo Ribeiro
 

APPs urbanas, criando parques lineares no entorno dos cursos 
d’água.

Em relação ao percentual das áreas de recreação 
nos loteamentos estudados, cuja nomenclatura pode ser 
questionada, já que simplifica que o objetivo seja recreação, 
aparecem em quantidade maior do que exigida por lei, porém 
não significa que sua produção seja sempre qualitativa. 

Percebe-se três casos singulares de contabilização da 
porcentagem de áreas verdes/recreação (Figura 4). O primeiro 
deles, de alta porcentagem, acontece nos loteamentos em 
que as áreas não têm ligação com o loteamento ou algum 
uso específico, por exemplo o loteamento fechado The Palms. 
O segundo, também de alta porcentagem, acontece quando 
esses loteamentos são parte de um Masterplan e destinados 
a compensar áreas de outros com a implantação de grandes 
áreas verdes, é o caso do Cidade Verde II. O terceiro, são os que 
não atingem a porcentagem mínima exigida pela lei e têm essas 
áreas compensadas em outras glebas, como o Portal do Vale I e 
II e o Granja Marileusa.

Algumas particularidades também devem ser comentadas 
como a grande quantidade de áreas sem intervenção paisagística, 
cabendo ao poder público implantar praças nessas localidades, 
porém sem nenhum plano de implementação ou gestão de tais 
áreas. Nos loteamentos fechados as áreas de recreação dividem-
se em internas e externas. Embora alcancem os percentuais 
mínimos, a fragmentação excessiva faz com que muitas áreas 
acabem virando grandes jardins, muito bem cuidados por sinal, 
mas que no conjunto não cumprem uma importante função 
estruturante e sistêmica.
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Figura 4. Gráfico comparativo do percentual de áreas de recreação encontra-
das nos loteamentos analisados. 

Fonte: autores, 2017.

Após esse primeiro ensaio analítico quantitativo, buscou-
se compreender as relações entre os elementos morfológicos 
propostos pela estrutura urbana para cada um dos loteamentos. 
Para isso utilizamos o conceito de estrutura urbana de Kropf 
(2009) e Marshall (2014), que colocam que toda forma é definida 
por uma estrutura hierárquica e relacional de elementos que 
definem condições espaciais próprias, seja ela urbana ou 
arquitetônica. Ao nos embasarmos nesse conceito, pode-se 
compreender a estrutura espacial e como se articula a forma 
de cada loteamento. Nessa análise separamos a forma urbana 
em macro categorias espaciais que estruturam os loteamentos, 
formados pelo: sistema viário (V), quadras (Q) e espaços livres 
(E). 

As macro categorias geraram subcategorias de acordo 
com a legislação, funções específicas ou através de suas 
características morfológicas. Cada tipologia do sistema viário 
foi definida de acordo com a definição da legislação da cidade: 
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estrutural (VE), coletora (VC), local (VL) e marginal (VM). As 
categorias das quadras foram definidas segundo a sua função: 
residencial (QR) ou institucional (QI). Já as categorias de espaços 
livres foram definidas segundo seu caráter morfológico: contido 
nas quadras (Ex), independentes (Ey) e associados a APPs (Ez). 
Essa caracterização permitiu compreender a relação hierárquica 
e estrutural dos elementos que configuram os loteamentos e as 
relações entre eles (Figura 5).

 

Figura 5. Loteamento Pequis do programa MCMV e estrutura urbana através 
da hierarquia de seus elementos. 

Fonte: autores (2017).

Para cada loteamento analisado foi criado um diagrama 
que representa as relações espaciais entre os elementos 
morfológicos. Como resultado percebe-se a grande quantidade 
de espaços livres inseridos adjacentes às APPs, o que indica 
uma mudança de paradigma, não mais estruturando o desenho 
do loteamento, mas utilizando a potencialidade das áreas de 
proteção para compor suas espacialidades. As áreas de recreação 
adjacentes às APPs são favorecidas pela obrigatoriedade de 
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avenidas marginais, que garante acesso a diferentes tipos de 
áreas verdes pela cidade.

As bordas da cidade vão se desenhando através de 
tipologias urbanas diversas e consequentemente espaços livres 
ainda mais distintos. Enquanto nos loteamentos fechados 
prevalecem espaços de uso privado e com boa qualidade 
projetual e com boa gestão, nos loteamentos abertos prevalecem 
espaços com o mínimo de intervenção projetual possível, já que 
atualmente não há a obrigatoriedade do empreendedor executar 
tal infraestrutura, sendo responsabilidade do poder público a 
implantação de equipamentos de lazer pela cidade, e com os 
limitados recursos do município para essa função, projetos de 
praças e parques quase nunca saem do papel.

Mesmo assim o grande estoque de áreas de recreação pela 
cidade permite futuras transformações espaciais pela cidade, 
porém cabe a todos atores desse processo a construção de 
melhores condições espaciais pela cidade. 

A tabela 4 mostra um comparativo das categorias de espaços 
livres encontradas nos loteamentos analisados em Uberlândia. 
Essa sistematização permitiu visualizar e analisar de maneira 
mais clara, e possibilitou compreender como as tipologias foram 
idealizadas e estão inseridas nos parcelamentos. A primeira 
análise diz respeito à inserção dos espaços livres na forma 
urbana, divididas em: Espaços Livres inseridos nas quadras 
(Ex), resultantes principalmente de parcelamentos abertos 
que priorizam o traçado viário e as quadras retangulares; 
Espaços Livres independentes (Ey), que se configuram muitas 
vezes por pequenos fragmentos do traçado urbano, compondo 
um conjunto de pequenos ou grandes espaços com formas 
irregulares ou em fita; e por último Espaços Livres associados às 
APPs (Ez), na qual as áreas de recreação são extensões das áreas 
de preservação e limitadas pelas vias marginais, apresentando 
uma organicidade marcante e promovendo parques/praças 
lineares nos loteamentos.
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Tabela 3. Sistematização das tipologias morfológicas de espaços livres encon-
tradas nos loteamentos das bordas da cidade de Uberlândia. 

Fonte: autores (2018).



O ESTUDO DA FORMA URBANA EM UBERLÂNDIA-MG: REFLEXOS DA LEGISLAÇÃO URBANA 
NA PRODUÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA DE ESPAÇOS LIVRES INTRAURBANOS

113Sistemas De Espaços Livres Em Cidades Médias Brasileiras

A praça como centralidade de um bairro ou estruturante 
de um tecido urbano não faz mais parte da paisagem dos novos 
loteamentos da cidade de Uberlândia. Os espaços livres ganham 
outros significados e funções de acordo com sua inserção 
morfológica. Na hierarquia urbana, segundo os conceitos 
de Kropf e Marshall, os espaços livres não são estratégicos 
no desenho da parcela urbana, mas espaços secundários 
associados às quadras, vias e APPs. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Duas questões centrais podem ser apontadas sobre 
o estudo do SEL na forma urbana. A primeira diz respeito a 
compreensão do sistema como um processo que se constitui 
ao longo dos anos, e incorpora novos padrões morfológicos 
com o desenvolvimento dos espaços urbanos e da sociedade. 
A segunda diz respeito as características do SEL em cidades 
médias, que formam um conjunto importante de cidades na 
rede urbana brasileira.

O estudo do SEL apresenta uma possibilidade de 
entendimento da forma urbana, relacionando suas distintas 
tipologias espaciais a sua estrutura. Depois das ruas, que 
organizam os sistemas, as praças ainda são os espaços 
significativos e se distribuem por todo tecido urbano. Muitas 
praças centrais, de caráter histórico e social, participam 
do cotidiano de parte de seus habitantes, enquanto que nos 
bairros, sejam pericentrais ou periféricos, apresentam outros 
usos e características projetuais, porém, fundamentais para 
esfera pública e urbanidade local. Apesar de poucos parques 
se destacarem na paisagem, são igualmente importantes e 
estruturantes, por apresentarem um grande potencial de 
estruturação das reservas naturais das cidades, e que permitem 
novas opções de lazer a essa sociedade. As ruas, já não são tão 
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pacatas como em tempos atrás, ainda permitem conversas na 
porta da casa com os vizinhos. 

Outro fator percebido e analisado diz respeito aos 
agentes produtores dos espaços livres urbanos. Na atualidade, 
a sociedade civil organizada, agentes privados, ligados 
principalmente as principais forças econômicas da região, e o 
poder publico, se alternam na produção de diferentes tipos de 
espaços livres urbanos. Desde a criação de parques, a adoção de 
jardins e por compensação ambiental. A cidade se redesenha por 
novos agentes que se destacam no processo de transformação 
do espaço urbano.

A legislação urbana e ambiental reforça o papel do controle 
e gestão do espaço urbano pelo poder público, levando às 
transformações urbanas e proporcionando uma organização do 
espaço urbano de acordo com códigos comuns. Como resultado, 
percebe-se que somente a exigência de um percentual numérico 
não potencializa espaços livres qualitativos, e tampouco 
a formação de um sistema espacial integrado. Os espaços 
encontrados muitas vezes são resíduos do parcelamento, sem 
qualidade espacial, sem intervenção projetual e com pouca 
relação sistêmica.

Através da amostragem dos loteamentos, percebe-se 
que a legislação cria uma organização fundamental para 
servir de parâmetro aos projetos de loteamentos, porém a não 
vinculação às distintas realidades e necessidades locais, às 
distintas densidades previstas pelo zoneamento, e a falta de 
um pensamento sistêmico, empobrece a discussão em relação a 
essa importante estrutura das cidades.

Os sistemas estão se moldando a uma nova realidade 
urbana, onde a esfera pública retoma sua importância 
junto a sociedade, que reivindica novas espacialidades com 
qualidade, para o uso coletivo, para uma sociedade que busca 
novas alternativas de se conectar com as diferenças e com as 
possibilidades que o espaço livre permite e induz, formando 
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assim um sistema dinâmico e com novas perspectivas de 
configuração e apropriação.
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A maioria das cidades brasileiras não oferece a devida 
importância e consideração ao planejamento da paisagem e dos 
espaços livres. De um modo geral, o que há é a manutenção 
de espaços de lazer e recreação que historicamente pertencem 
à malha urbana apesar do processo de crescimento urbano 
e a delimitação, em função da legislação ambiental, de Áreas 
de Preservação Permanentes. O problema é que a paisagem 
de uma cidade é contemplada e é percebida através de seus 
espaços livres. Mas estes espaços têm uma dinâmica própria, 
a dos ecossistemas naturais que, se não considerados pela 
ótica ecológica são constantemente ameaçados pelo modelo 
de ordenação territorial, o zoneamento baseado no uso e na 
ocupação do solo.

Seguindo a lógica verificada nas cidades de grande porte 
ou metropolitanas, as cidades médias também incentivam o 
adensamento e a verticalização nas áreas centrais, enquanto nas 
áreas suburbanas e periféricas ocorre a dispersão e fragmentação 
do tecido urbano. E, assim, se perde a oportunidade de garantir 
conectividades e diferentes funcionalidades passíveis de serem 
aplicadas à paisagem, uma vez que as ações antrópicas e as 
variáveis ambientais devem ser relacionadas. 

A área de estudo deste trabalho é a sede urbana do município 
de Santa Maria, RS que está situada nas zonas de transição dos 
Biomas Pampa e Mata Atlântica. O município possui área de 
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1.781,8 km² (DEE, 2015), tendo perímetro urbano de 13.092 
ha e população total de 283.677 habitantes (IBGE, 2020). 
Como objetivo, será apresentado um cenário com perspectivas 
ecológicas para a área urbana que, no âmbito do planejamento 
ecológico da paisagem, delimita áreas de sensibilidade e 
corredores verdes e azuis emergentes. A metodologia baseia-se 
na elaboração de mapas temáticos com o uso de geotecnologias 
e a aplicação do método de análise da paisagem através do 
tratamento de dados multicritério que, atrelados às métricas 
espaciais da paisagem, resultam em um eficiente modelo de 
tabulação e gestão de dados para o planejamento ecológico da 
paisagem. 

1. MÉTODOS DO PLANEJAMENTO DA PAISAGEM E DA 
SENSIBILIDADE ECOLÓGICA

Em termos de planejamento ecológico da paisagem, pode-
se elencar alguns precursores no desenvolvimento e aplicação 
de métodos de análise, diagnóstico e propostas de planos e 
projetos para o mosaico das paisagens, seja das áreas urbanas, 
rururbanas, rurais, florestais e desérticas.

O método de McHarg (1969) é conhecido pela análise 
da apropriação do uso do solo urbano (suitability analysis), e 
baseia-se na formulação de um inventário ecológico de uma 
determinada região, de maneira a se obter dados e informações 
dos processos naturais. São apresentados mapas com diferentes 
níveis de preservação, conservação e urbanização de áreas 
específicas, onde são atribuídos diversos pesos de valores às 
áreas com diferentes índices de sensibilidade ecológica (alta, 
moderada e baixa). Ao serem sobrepostos, é possível identificar 
as áreas prioritárias, apropriadas, incompatíveis ou vulneráveis 
(MCHARG, 1969; MCHARG; STEINER, 1998). 

Para Lyle (1999), os modelos de sensibilidade ecológica 
baseiam-se na premissa de que a sensibilidade é uma condição 
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que caracteriza certos atributos da paisagem e suas relações. O 
modelo identifica as áreas com grande valor ecológico, devido 
à sua produtividade e diversidade de fauna e flora. Qualquer 
modificação nestas áreas pode resultar em perdas, visto que são 
áreas consideradas mais sensíveis. O modelo de sensibilidade 
varia em termos de escala e das possibilidades de mitigação 
dos impactos. O modelo é desenvolvido por uma combinação 
sequencial onde cada atributo é espacializado pela determinação 
de um valor e avaliação: alta (10 - 7), moderada (4 - 6) e baixa 
(0 - 3). Os níveis de sensibilidade são indicados pela graduação 
de um tom de cor, quanto mais escura for a cor, maior será a 
sensibilidade ecológica. Quanto maior for o valor ecológico, mais 
sensíveis serão estas áreas à ocupação urbana e teriam potencial 
para serem conservadas e protegidas por meio de Sistemas de 
Parques, Unidades de Conservação e Corredores Ecológicos. As 
áreas com moderada sensibilidade devem ser ocupadas com 
controle de usos e com certa limitação. As áreas com menor 
valor, por serem locais menos sensíveis ecologicamente, podem 
ser ocupados por usos antrópicos e agrícolas (MCHARG, 1969; 
LYLE, 1999). 

Para Ross (1990; 1994) e Tricart (1977), para análise 
da fragilidade ambiental é necessário a espacialização, em 
categorias, dos recursos naturais e que os mesmos sejam 
avaliados de forma integrada, pela sobreposição, baseados 
no princípio da funcionalidade dinâmica, física e biótica, da 
paisagem. É importante essa identificação das fragilidades 
ambientais para a aplicação no planejamento da paisagem, mas 
ainda deve ser considerada as unidades ecodinâmicas, pois os 
recursos são analisados sob o ponto de vista dos sistemas, no 
qual ocorrem relações de troca de energia e matéria, processadas 
através de relações em equilíbrio dinâmico e ecossistêmico. 
Por outro lado, quando este dinamismo é afetado, as relações 
entram em desequilíbrio e se tornam instáveis, podendo 
este estágio ser temporário ou até permanente. As unidades 
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ecodinâmicas instáveis ou instabilidade emergente são aquelas 
intensamente transformadas pelas ações antrópicas. Já as 
unidades ecodinâmicas estáveis ou estabilidade potencial são 
as que apresentam equilíbrio dinâmico e não foram impactadas 
pelas ações antrópicas, encontrando-se em seu estado natural.

Esse entendimento foi aprimorado pela definição de graus 
de valoração tanto para estabilidade quanto para instabilidade. 
Ou seja, são propostas categorias para cada recurso natural, 
sendo de muito fraca, fraca, média, forte a muito forte. E 
para espacializar os atributos da paisagem através das suas 
subunidades e elementos, é possível hierarquizar o nível de escalas 
de análise para melhor compreender as suas características e 
a síntese dos resultados através do reconhecimento dos seus 
aspectos negativos e positivos. O método de Saaty (1990) e Lyle 
(1999), conhecido como processo analítico hierárquico, aplica 
classificações por nota de 0 a 10, variando as classificações, 
respectivamente, em cinco escalas (baixa: intervalo de 0 a 1; 
moderada: intervalo de 1,01 a 3; forte: intervalo de 3,01 a 5; 
muito forte: intervalo de 5,01 a 7; absoluta: intervalo de 7,01 a 
10) e três escalas (baixa: intervalo de 0 a 3; moderada: intervalo 
de 3,01 a 7; alta: intervalo de 7,01 a 10). 

O método de Steinitz (2012) consiste em simular cenários 
alternativos, atuais e futuros, com análises e opções de modelos 
a partir do entendimento das regras que conduzem os processos 
de mudança, testando as variáveis envolvidas com relação à 
caracterização e funcionalidade da paisagem. 

2. PERSPECTIVAS ECOLÓGICAS: PROPOSIÇÃO DE 
CENÁRIOS

O presente trabalho traz uma metodologia que objetiva a 
proposição de cenários ou perspectivas ecológicas da paisagem 
urbana de Santa Maria a partir da escolha de variáveis que 
compõem o suporte físico da paisagem e são potenciais para a 
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delimitação de corredores verdes e azuis, bem como de áreas 
importantes na composição de um sistema de espaços livres 
visando a conectividade, qualidade ambiental, paisagística, 
cultural, social e recreativa da cidade. Através de uma mescla 
dos diferentes métodos anteriormente levantados, buscou-se a 
elaboração das espacializações do trabalho com o uso de SIG 
e o método de tratamento de dados multicritério, chamado 
de Análise de Decisão Multicritério através do Processo de 
Hierarquia Analítica (Analytic Hierachy Process ou AHP), que 
atrelados às Métricas Espaciais da Paisagem resultam em 
um eficiente modelo de tabulação e gestão de dados para o 
planejamento ecológico da paisagem (LANG; BLASCHKE, 2009).

A Análise de Decisão Multicritério é considerada um 
modelo de apoio à tomada de decisão, sendo delimitada por 
um conjunto base de vários critérios que podem ser medidos 
e avaliados, sendo-lhes atribuídos pesos de acordo com a 
importância que desempenham para o objetivo de pesquisa. 
Nesse caso, as variáveis e suas classificações em intervalos 
de categorias recebem notas conforme sua magnitude para a 
construção da sensibilidade ecológica (GOMES; GOMES, 2014; 
LANG, BLASCHKE, 2009; LYLE, 1999; MCHARG, 1969). 

O método AHP se baseia em três princípios: construção 
de hierarquias (níveis de critérios), definição de prioridades 
(julgamento por pares) e consistência lógica. Neste estudo, a 
valoração das categorias de classe para uso e cobertura do solo e 
métricas da paisagem foi dada numa escala de 0-10. Notas altas, 
maior sensibilidade ecológica e notas baixas, menor sensibilidade 
ecológica. Esta etapa de escolha dos pesos para a construção 
dos mapas baseou-se na experiência dos pesquisadores, 
levantamentos de campo e/ou pesquisas bibliográficas, conforme 
critérios indicados por Weiss e Pippi (2019), Santos, Louzada e 
Eugenio (2010), Saaty e Vargas (1979). 

Dentre as classes de uso e ocupação do solo, podem ser 
aplicadas métricas espaciais da paisagem, que geram dados e 
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índices quantitativos e que relevam aspectos qualitativos da 
integridade de uma paisagem ou de um uso específico, por 
exemplo. De acordo com Herold et al. (2005), Weiss e Pippi 
(2019) e Lang e Blaschke (2009), as métricas espaciais da 
paisagem funcionam como um sumário estatístico de onde se é 
possível extrair informações de média, variância, distribuição e 
frequência de repetições/ aparições na paisagem. São oriundos 
dos conceitos de ecologia da paisagem, ou seja, baseiam-se na 
classificação e quantificação de elementos, sendo que um método 
dá e reafirma suporte ao outro, onde a ecologia classifica, as 
métricas quantificam e o AHP qualifica. 

Neste trabalho adotaram-se três métricas da paisagem 
a nível de análise em classe e mancha, sendo elas: índice da 
forma/índice médio da forma (SI/MSI), área núcleo e área. 
Com base nessas escalas de análise, considerou-se o aspecto 
de configuração espacial, que se detém a analisar questões 
como tamanho da mancha e borda, geometria, posicionamento 
e distribuição espacial dos fragmentos. A ferramenta utilizada 
para esta análise foi o software ArcMap 10.6 e a extensão 
Patch Analyst para a geração dos dados e índices quantitativos 
das métricas espaciais. Diante disso, são apresentadas e 
descritas as etapas metodológicas da construção dos cenários, 
sendo classificados em cenários de sensibilidade ecológica 
potencial e emergente e que permeiam os cinco grandes passos 
metodológicos (Figura 1). 

Na etapa A, os critérios considerados de interesse para 
a pesquisa compreendem a base de dados composta por: 
Recursos Hídricos referentes às nascentes (A1), rios perenes 
e intermitentes e a Barragem do Rio Vacacaí-Mirim (A2) – 
reservatório artificial utilizado para abastecimento da população 
– e Uso e Cobertura do Solo (A3) composto por vegetação-porte 
mata (A3.1), campo (A3.2), solo exposto e agricultura (A3.3) e 
mancha urbana-urbano (A3.4).
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Figura 1. Síntese dos processos metodológicos

Fonte: autores (2020).

 
Na etapa B (Figura 1 - detalhe do círculo B1) foram efetuados 

buffers seguindo definições do Código Florestal (BRASIL, 2012), 
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com 50m para nascentes, 100m para lagos artificiais (barragem) e 
30m para os rios perenes e intermitentes. Além desse, multibuffers 
de 50 e 100m, adotando como critérios a legislação ambiental, 
a necessidade de zonas de amortecimento que amenizem 
gradualmente os impactos sobre a área de APP imediata, bem 
como a função ecológica de redução do efeito de borda sobre 
essas áreas conforme Bentrup (2008). No uso e cobertura do 
solo, separaram-se os mapeamentos a nível de classe, ou seja, 
espacialização individualizada de cada uso/cobertura e aplicação 
das métricas da paisagem de área, área núcleo e índice forma (SI). 
A métrica SI gera um índice numérico que considera a relação 
entre o perímetro de cada mancha sobre a raiz quadrada da sua 
área, cujo valor ideal consiste em 1. A relação ideal entre metragem 
e área encontra-se na forma de círculo ou quadrado, onde há o 
maior equilíbrio entre as dimensões da feição. Manchas em que 
esse índice seja próximo de 1 apresentam qualidade ambiental 
e relevância ecológica, já que indicam menor efeito de borda e, 
consequentemente, menores graus de perturbações, configurando 
uma morfologia mais simples e sólida. Já manchas com valores 
acima de 1 representam um coeficiente desequilibrado, ou seja, 
perímetro maior para a relação de área, sendo indicativo de 
possíveis efeitos de borda oriundas da convolução. Nessa situação 
há geometrias marcadas por reentrâncias, saliências ou fractais. 
Caso típico disso são as áreas de vegetação na mancha urbana e/
ou em terrenos com imposição da topografia, em que apresentam 
geometrias complexas e inúmeros braços alongados, resultantes 
da gradativa pressão urbana. Logo, quanto maior o índice, maior a 
complexidade da forma, denotando manchas com grandes efeitos 
de borda, grandes interferências e perda do potencial ambiental e 
ecológico (Figura 1 – detalhe do círculo B3). 

Outra variável métrica para avaliar o grau de sensibilidade 
ecológica é a área núcleo, a qual configura-se em um buffer 
negativo (Figura 1 – detalhe do círculo B2). Consiste em uma 
das mais importantes medidas, pois reduz a área de uma 
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mancha a um núcleo efetivo, onde possivelmente encontra-se 
o seu estado mais natural e conservado. Quanto maior a área 
núcleo, maior o potencial ambiental e ecológico, uma vez que 
aumenta a capacidade em abrigar variabilidades de flora e fauna 
e, consequentemente, favorecendo as trocas e fluxos gênicos. A 
métrica área núcleo tem relação direta com o índice de forma. 
Quanto mais recortada e distante da forma ideal de um círculo ou 
quadrado, menor será a área núcleo. Em muitos casos, embora 
um fragmento possa ser grande, porém se apresentar um alto 
SI, perderá substancial área e, possivelmente, desaparecimento 
de partes da sua geometria original. 

Por último, a métrica área, em que foram levantadas as áreas 
de cada mancha do uso e cobertura do solo. A partir dos quantitativos 
é possível definir quais os usos ou coberturas predominantes na 
paisagem analisada e identificar o panorama geral de integridade 
dessa paisagem pelo número de manchas, área média de cada 
classe, área mínima e máxima. Cenários com muitas manchas 
pequenas, como por exemplo áreas de mata, podem indicar uma 
paisagem significativamente fragmentada, desconexa e que esteja 
perdendo o seu potencial ecológico, ambiental e paisagístico. 

2.1 Definição da sensibilidade ecológica potencial e 
sensibilidade ecológica emergente

A etapa metodológica seguinte consistiu em estabelecer 
a sensibilidade ecológica potencial da cidade de Santa Maria 
(Figura 1 – etapa C). Baseado nos estudos de Tricart (1977), 
McHarg (1969) e Lyle (1999), definiu-se como sensibilidade 
ecológica potencial o nível qualitativo da paisagem considerando 
apenas variáveis ambientais naturais, ou seja, sem os usos 
oriundos das ações antrópicas. Nesse sentido, buscou-se 
identificar quais seriam as áreas com maior sensibilidade 
ecológica avaliando as áreas de vegetação-mata a partir da 
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análise de decisão multicritério. Desta, aplicou-se o AHP para 
as métricas espaciais anteriormente mencionadas. 

Nessa etapa C, aplicaram-se ponderações para cada mapa 
de métricas (C1.1.1, C1.1.2 e C1.1.3) (Figuras 1 e 2) considerando-
se 5 classes de categorização a partir do método de quebra natural 
do ArcGIS e definidos pesos de 1 a 10 para estas, aplicando a 
reclassificação a partir dessa valoração. Assim, a quinta categoria 
do índice de forma com os maiores índices, isto é, muito acima do 
índice ideal 1, recebeu a nota 1 por representar para o cenário baixa 
sensibilidade ecológica potencial. A quarta classe (segundo maior 
intervalo de índices da forma) foi valorada com nota 3, a situação 
intermediária com nota 5, o segundo menor intervalo escalar com 
nota 7 e, por fim, com maior nota 10, a melhor situação para a 
construção de um cenário de alta sensibilidade ecológica potencial, 
isto é, a classe com os menores índices de complexidade. 

Os intervalos de classes para a métrica área núcleo e área 
das manchas de mata seguiram a mesma lógica, valorando-
se em maior e menor nota de acordo com os critérios de 
potencialização para a sensibilidade ecológica. 

A partir da aplicação das notas das classes, operacionalizou-
se o AHP (etapa C.1.1) definindo-se pesos de importância de cada 
métrica para a construção do cenário de sensibilidade ecológica 
(Equação 1, Figura 2). Dessa forma, tanto para a métrica SI quanto 
para a métrica área núcleo foram atribuídas a importância de 
40% para cada, levando a 80% da avaliação total, por considerar 
que as variáveis são fatores com maior precisão na definição dos 
níveis de sensibilidade ecológica de uma mancha e classe. Com 
menor grau de valoração, a métrica área vegetação-mata com 
20%, visto que não há relação direta entre maior fragmento/
maior área com a melhor situação de sensibilidade ecológica, 
uma vez que a mancha esteja sujeita a efeito de borda e área 
núcleo pequena em virtude de sua geometria. 

Equação 1: 
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Os intervalos de classes para a métrica área núcleo e área das manchas de 

mata seguiram a mesma lógica, valorando-se em maior e menor nota de 

acordo com os critérios de potencialização para a sensibilidade ecológica.  

A partir da aplicação das notas das classes, operacionalizou-se o AHP (etapa 

C.1.1) definindo-se pesos de importância de cada métrica para a construção 

do cenário de sensibilidade ecológica (Equação 1, Figura 2). Dessa forma, 

tanto para a métrica SI quanto para a métrica área núcleo foram atribuídas a 

importância de 40% para cada, levando a 80% da avaliação total, por 

considerar que as variáveis são fatores com maior precisão na definição dos 

níveis de sensibilidade ecológica de uma mancha e classe. Com menor grau 

de valoração, a métrica área vegetação-mata com 20%, visto que não há 

relação direta entre maior fragmento/maior área com a melhor situação de 

sensibilidade ecológica, uma vez que a mancha esteja sujeita a efeito de borda 

e área núcleo pequena em virtude de sua geometria.  

Equação 1:  

𝐶𝐶1.1 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝çã𝑝𝑝 á𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑟𝑟 𝑣𝑣𝑝𝑝𝑣𝑣𝑝𝑝𝑣𝑣𝑝𝑝çã𝑝𝑝𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 0,4 ∗ 𝐶𝐶1.1.1 +  0,2 ∗ 𝐶𝐶1.1.2 +  0,4 ∗ 𝐶𝐶1.1.3  
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Figura 2. Cruzamento de mapas e níveis de sensibilidade ecológica 1. 

Fonte: autores (2020).
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Após considerar as variáveis relacionadas à cobertura 
do solo de vegetação-mata, definiu-se o cenário final de 
sensibilidade ecológica potencial, confrontando-se o resultado 
do mapa C1.1 com a cobertura do solo-campo C2 (considerou-
se como campo a cobertura do extrato de gramínea natural). 
Diante disso, espacializou-se áreas com maior e menor nível de 
estado natural, identificando a relevância ecológica e o nível de 
conservação ambiental. As áreas de vegetação tiveram maior 
peso na avaliação, com 70%, visto o seu papel na constituição 
da sensibilidade ecológica, enquanto as áreas de campo tiveram 
atribuídas a importância de 30% (Equação 2 e Figura 2).

Equação 2: 
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𝐶𝐶 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒𝑠𝑠ó𝑔𝑔𝑠𝑠𝑒𝑒𝑠𝑠 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑝𝑝𝑠𝑠𝑠𝑠𝑒𝑒𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = 0,7 ∗ 𝐶𝐶1.1 +  0,3 ∗ 𝐶𝐶2 
 
Para contrapor à sensibilidade ecológica potencial e avaliar o impacto que as 

ações humanas implicam ao perímetro urbano, definiu-se a sensibilidade 

ecológica emergente. Nessa etapa entraram na construção do cenário as 

variáveis resultantes das ações antrópicas: D1.1.1 – uso e cobertura do solo – 

solo exposto e agricultura e D1.1.2 – uso e ocupação do solo – urbano. Para 

ambos foram aplicadas ponderações de 1 a 10 para a classificação do intervalo 

de área das manchas, categorizadas através do método de quebra natural. 

Quanto maiores as áreas de solo exposto, agricultura e área urbana, menores 

as notas, pois representam menores níveis de sensibilidade ecológica (Figura 

1 – etapa D e detalhe do círculo D2). 

A partir disso, o primeiro processo de análise hierárquica da etapa D definiu 

a sensibilidade antrópica (etapa D1.1), operacionalizando com 60% de 

importância na construção do cenário a variável solo exposto e agricultura. 

Tal valoração considerou esses usos menos impactantes para a paisagem. Já 

às áreas urbanas atribui-se a importância de 40%, diante do uso ser um fator 

determinante na redução da qualidade ambiental e ecológica (Equação 3 e 

Figura 2).  

Equação 3:  

𝐷𝐷1 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑝𝑝𝑎𝑎ó𝑝𝑝𝑠𝑠𝑒𝑒𝑠𝑠 = 0,6 ∗ 𝐷𝐷1.1.1 +  0,4 ∗ 𝐷𝐷1.1.2 
 
A segunda fase da etapa D consistiu na definição final da sensibilidade 

ecológica emergente, confrontando a sensibilidade antrópica e a sensibilidade 

ecológica potencial. Dessa forma, houve a construção de um cenário que 

permitiu denotar e avaliar quantitativa e qualitativamente o quão sensíveis 

ecologicamente estão as áreas da cidade de Santa Maria. Nessa conjuntura, o 

mapeamento de sensibilidade ecológica potencial é soberano sobre a 

Para contrapor à sensibilidade ecológica potencial e avaliar 
o impacto que as ações humanas implicam ao perímetro urbano, 
definiu-se a sensibilidade ecológica emergente. Nessa etapa 
entraram na construção do cenário as variáveis resultantes 
das ações antrópicas: D1.1.1 – uso e cobertura do solo – solo 
exposto e agricultura e D1.1.2 – uso e ocupação do solo – urbano. 
Para ambos foram aplicadas ponderações de 1 a 10 para a 
classificação do intervalo de área das manchas, categorizadas 
através do método de quebra natural. Quanto maiores as áreas 
de solo exposto, agricultura e área urbana, menores as notas, 
pois representam menores níveis de sensibilidade ecológica 
(Figura 1 – etapa D e detalhe do círculo D2).

A partir disso, o primeiro processo de análise hierárquica 
da etapa D definiu a sensibilidade antrópica (etapa D1.1), 
operacionalizando com 60% de importância na construção 
do cenário a variável solo exposto e agricultura. Tal valoração 
considerou esses usos menos impactantes para a paisagem. Já 
às áreas urbanas atribui-se a importância de 40%, diante do uso 
ser um fator determinante na redução da qualidade ambiental e 
ecológica (Equação 3 e Figura 2). 
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Diante disso, espacializou-se áreas com maior e menor nível de estado 

natural, identificando a relevância ecológica e o nível de conservação 

ambiental. As áreas de vegetação tiveram maior peso na avaliação, com 70%, 

visto o seu papel na constituição da sensibilidade ecológica, enquanto as áreas 

de campo tiveram atribuídas a importância de 30% (Equação 2 e Figura 2). 

Equação 2:  

𝐶𝐶 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒𝑠𝑠ó𝑔𝑔𝑠𝑠𝑒𝑒𝑠𝑠 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑝𝑝𝑠𝑠𝑠𝑠𝑒𝑒𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = 0,7 ∗ 𝐶𝐶1.1 +  0,3 ∗ 𝐶𝐶2 
 
Para contrapor à sensibilidade ecológica potencial e avaliar o impacto que as 

ações humanas implicam ao perímetro urbano, definiu-se a sensibilidade 

ecológica emergente. Nessa etapa entraram na construção do cenário as 

variáveis resultantes das ações antrópicas: D1.1.1 – uso e cobertura do solo – 

solo exposto e agricultura e D1.1.2 – uso e ocupação do solo – urbano. Para 

ambos foram aplicadas ponderações de 1 a 10 para a classificação do intervalo 

de área das manchas, categorizadas através do método de quebra natural. 

Quanto maiores as áreas de solo exposto, agricultura e área urbana, menores 

as notas, pois representam menores níveis de sensibilidade ecológica (Figura 

1 – etapa D e detalhe do círculo D2). 

A partir disso, o primeiro processo de análise hierárquica da etapa D definiu 

a sensibilidade antrópica (etapa D1.1), operacionalizando com 60% de 

importância na construção do cenário a variável solo exposto e agricultura. 

Tal valoração considerou esses usos menos impactantes para a paisagem. Já 

às áreas urbanas atribui-se a importância de 40%, diante do uso ser um fator 

determinante na redução da qualidade ambiental e ecológica (Equação 3 e 

Figura 2).  

Equação 3:  

𝐷𝐷1 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑝𝑝𝑎𝑎ó𝑝𝑝𝑠𝑠𝑒𝑒𝑠𝑠 = 0,6 ∗ 𝐷𝐷1.1.1 +  0,4 ∗ 𝐷𝐷1.1.2 
 
A segunda fase da etapa D consistiu na definição final da sensibilidade 

ecológica emergente, confrontando a sensibilidade antrópica e a sensibilidade 

ecológica potencial. Dessa forma, houve a construção de um cenário que 

permitiu denotar e avaliar quantitativa e qualitativamente o quão sensíveis 

ecologicamente estão as áreas da cidade de Santa Maria. Nessa conjuntura, o 

mapeamento de sensibilidade ecológica potencial é soberano sobre a 

A segunda fase da etapa D consistiu na definição final da 
sensibilidade ecológica emergente, confrontando a sensibilidade 
antrópica e a sensibilidade ecológica potencial. Dessa forma, 
houve a construção de um cenário que permitiu denotar e avaliar 
quantitativa e qualitativamente o quão sensíveis ecologicamente 
estão as áreas da cidade de Santa Maria. Nessa conjuntura, 
o mapeamento de sensibilidade ecológica potencial é soberano 
sobre a espacialização da sensibilidade antrópica, aplicando-se 
os pesos de 60% e 40%, respectivamente (Equação 4 e Figura 2). 

Equação 4: 
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espacialização da sensibilidade antrópica, aplicando-se os pesos de 60% e 

40%, respectivamente (Equação 4 e Figura 2).  

Equação 4:  

𝐷𝐷 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒𝑠𝑠ó𝑔𝑔𝑠𝑠𝑒𝑒𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑒𝑒𝑠𝑠𝑒𝑒𝑔𝑔𝑠𝑠𝑠𝑠𝑒𝑒𝑠𝑠 = 0,6 ∗ 𝐶𝐶 +  0,4 ∗ 𝐷𝐷1 
 
 
2.2 Definição da sensibilidade ecológica de corredores azuis e verdes 

A última etapa metodológica inclui os aspectos ambientais e ecológicos dos 

recursos hídricos, dadas as suas importâncias dentro do contexto urbano de 

Santa Maria, o qual é marcada por inúmeros rios e, especialmente, por um 

reservatório artificial – barragem. Estes impõem uma dinâmica de apropriação 

ao perímetro urbano, assim como sofrem de uma vulnerabilidade ambiental 

impactada pelos usos antrópicos. Diante disso, definiu-se a sensibilidade 

ecológica de corredores azuis e verdes partindo-se de duas fases: primeira, a 

identificação dos corredores azuis potenciais e, posteriormente, os corredores 

azuis e verdes emergentes (Figura 3). Como norteadores da metodologia, a 

realização da construção de um cenário mostrando o potencial natural da 

paisagem e da ação humana.  

Atribui-se como sensibilidade potencial a situação ideal, ou seja, considerando 

as áreas de buffers das nascentes, rios e barragem independente da presença 

de cobertura vegetal. Conforme a Figura 1 e Figura 2, a etapa E.1.1 aplicou-

se a equação de iguais importâncias, isto é, 50% para cada variável envolvida, 

no caso nascentes (E.1.1.1) e rios perenes e intermitentes e barragem (E.1.1.2) 

(Equação 5 e Figura 3).  

Equação 5:  

𝐸𝐸1.1 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑠𝑠𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑒𝑒𝑠𝑠𝑠𝑠𝑒𝑒𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = 0,5 ∗ 𝐸𝐸1.1.1 +  0,5 ∗ 𝐸𝐸1.1.2 
 
Nas ponderações e reclassificações baseadas nos buffers também se 

valoraram as categorias entre 1 e 10 conforme o papel de contribuição para a 

sensibilidade ecológica. Assim, para o buffer de 50m das nascentes atribui-se 

a nota 10, dada a importância incondicional que desempenha no panorama 

hidrográfico. Para os multibuffers de 30m, 50m e 100m aplicados aos rios e 

barragem, atribuíram-se as notas de 10, 7 e 4, respectivamente, considerando 

como graus de relevância os condicionantes legais, o papel que desempenham 

2.2 Definição da sensibilidade ecológica de corredores 
azuis e verdes

A última etapa metodológica inclui os aspectos ambientais 
e ecológicos dos recursos hídricos, dadas as suas importâncias 
dentro do contexto urbano de Santa Maria, o qual é marcada por 
inúmeros rios e, especialmente, por um reservatório artificial 
– barragem. Estes impõem uma dinâmica de apropriação ao 
perímetro urbano, assim como sofrem de uma vulnerabilidade 
ambiental impactada pelos usos antrópicos. Diante disso, 
definiu-se a sensibilidade ecológica de corredores azuis e 
verdes partindo-se de duas fases: primeira, a identificação dos 
corredores azuis potenciais e, posteriormente, os corredores 
azuis e verdes emergentes (Figura 3). Como norteadores 
da metodologia, a realização da construção de um cenário 
mostrando o potencial natural da paisagem e da ação humana. 

Atribui-se como sensibilidade potencial a situação ideal, 
ou seja, considerando as áreas de buffers das nascentes, rios 
e barragem independente da presença de cobertura vegetal. 
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Conforme a Figura 1 e Figura 2, a etapa E.1.1 aplicou-se 
a equação de iguais importâncias, isto é, 50% para cada 
variável envolvida, no caso nascentes (E.1.1.1) e rios perenes e 
intermitentes e barragem (E.1.1.2) (Equação 5 e Figura 3). 

Equação 5: 
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espacialização da sensibilidade antrópica, aplicando-se os pesos de 60% e 

40%, respectivamente (Equação 4 e Figura 2).  

Equação 4:  

𝐷𝐷 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒𝑠𝑠ó𝑔𝑔𝑠𝑠𝑒𝑒𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑒𝑒𝑠𝑠𝑒𝑒𝑔𝑔𝑠𝑠𝑠𝑠𝑒𝑒𝑠𝑠 = 0,6 ∗ 𝐶𝐶 +  0,4 ∗ 𝐷𝐷1 
 
 
2.2 Definição da sensibilidade ecológica de corredores azuis e verdes 

A última etapa metodológica inclui os aspectos ambientais e ecológicos dos 

recursos hídricos, dadas as suas importâncias dentro do contexto urbano de 

Santa Maria, o qual é marcada por inúmeros rios e, especialmente, por um 

reservatório artificial – barragem. Estes impõem uma dinâmica de apropriação 

ao perímetro urbano, assim como sofrem de uma vulnerabilidade ambiental 

impactada pelos usos antrópicos. Diante disso, definiu-se a sensibilidade 

ecológica de corredores azuis e verdes partindo-se de duas fases: primeira, a 

identificação dos corredores azuis potenciais e, posteriormente, os corredores 

azuis e verdes emergentes (Figura 3). Como norteadores da metodologia, a 

realização da construção de um cenário mostrando o potencial natural da 

paisagem e da ação humana.  

Atribui-se como sensibilidade potencial a situação ideal, ou seja, considerando 

as áreas de buffers das nascentes, rios e barragem independente da presença 

de cobertura vegetal. Conforme a Figura 1 e Figura 2, a etapa E.1.1 aplicou-

se a equação de iguais importâncias, isto é, 50% para cada variável envolvida, 

no caso nascentes (E.1.1.1) e rios perenes e intermitentes e barragem (E.1.1.2) 

(Equação 5 e Figura 3).  

Equação 5:  

𝐸𝐸1.1 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑠𝑠𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑒𝑒𝑠𝑠𝑠𝑠𝑒𝑒𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = 0,5 ∗ 𝐸𝐸1.1.1 +  0,5 ∗ 𝐸𝐸1.1.2 
 
Nas ponderações e reclassificações baseadas nos buffers também se 

valoraram as categorias entre 1 e 10 conforme o papel de contribuição para a 

sensibilidade ecológica. Assim, para o buffer de 50m das nascentes atribui-se 

a nota 10, dada a importância incondicional que desempenha no panorama 

hidrográfico. Para os multibuffers de 30m, 50m e 100m aplicados aos rios e 

barragem, atribuíram-se as notas de 10, 7 e 4, respectivamente, considerando 

como graus de relevância os condicionantes legais, o papel que desempenham 

Nas ponderações e reclassificações baseadas nos buffers 
também se valoraram as categorias entre 1 e 10 conforme o 
papel de contribuição para a sensibilidade ecológica. Assim, 
para o buffer de 50m das nascentes atribui-se a nota 10, dada 
a importância incondicional que desempenha no panorama 
hidrográfico. Para os multibuffers de 30m, 50m e 100m 
aplicados aos rios e barragem, atribuíram-se as notas de 10, 7 
e 4, respectivamente, considerando como graus de relevância 
os condicionantes legais, o papel que desempenham como 
amortecedores de impactos e vulnerabilidades ambientais e o 
grau de antropização que podem sofrer. 

A etapa seguinte definiu os corredores azuis e verdes 
emergentes, pois nesta análise entraram as áreas de vegetação-
mata ponderadas. A operacionalização consistiu em uma 
sobreposição de áreas objetivando espacializar onde havia a 
presença de áreas de mata dentro dos diferentes buffers, cuja 
situação indicaria o cenário mais favorável de sensibilidade 
ecológica azul. Para identificar a intersecção dessas áreas, 
operacionalizou-se a multiplicação de mapas (Equação 6, Figura 
3). 
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como amortecedores de impactos e vulnerabilidades ambientais e o grau de 

antropização que podem sofrer.  

A etapa seguinte definiu os corredores azuis e verdes emergentes, pois nesta 

análise entraram as áreas de vegetação-mata ponderadas. A operacionalização 

consistiu em uma sobreposição de áreas objetivando espacializar onde havia 

a presença de áreas de mata dentro dos diferentes buffers, cuja situação 

indicaria o cenário mais favorável de sensibilidade ecológica azul. Para 

identificar a intersecção dessas áreas, operacionalizou-se a multiplicação de 

mapas (Equação 6, Figura 3).  

Equação 6:  

𝐸𝐸 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐 𝑐𝑐 𝑣𝑣𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑐𝑐𝑒𝑒𝑐𝑐𝑐𝑐𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑐𝑐 = 𝐸𝐸1.1.1 ∗ 𝐸𝐸2 
 

Figura 3. Cruzamento de mapas e níveis de sensibilidade ecológica 2. 

Fonte: autores (2020).
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Como finalização do processo metodológico, efetuou-se a 
junção do mapeamento de sensibilidade ecológica emergente e 
sensibilidade ecológica de corredores azuis e verdes emergentes, 
compondo o cenário síntese da sensibilidade ecológica da área 
urbana de Santa Maria (Figura 4).

Figura 4. Mapa síntese do cenário ecológico da área urbana de Santa Maria. 

Fonte: autores (2020).
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3. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Conforme o esquema metodológico da Figura 2, o mapa 
Ponderação áreas de vegetação-mata (AHP) (C1.1) é resultado 
da confrontação das métricas da paisagem aplicadas à classe de 
cobertura do solo - vegetação. No contexto do perímetro urbano, 
foram computadas 2737 manchas de mata e estas apresentam 
altos índices de forma, atingindo valores de até 12, o que mostra 
manchas com geometrias absolutamente complexas. Conforme 
o mapa C1.1.1, grande parte dos fragmentos variam de 3 à 12 
o índice (tom violeta e verde, respectivamente), sobretudo nas 
áreas de vegetação com maiores áreas C1.1.2 (tons fortes de 
verde). Isso contribui para a configuração de um cenário de 
fragmentos com reduzida sensibilidade ecológica (C1.1). A baixa 
sensibilidade é reforçada pela aplicação da métrica área núcleo 
C1.1.3, onde se passa a ter apenas 493 fragmentos, mantendo-se 
as manchas inicialmente maiores, mas com significativa perda 
de área e desconfiguração da geometria original, resultantes de 
altos SI. A maior área de mata localizada ao norte possui 243ha, 
cerca de 1,9% do perímetro urbano, e com a aplicação da área 
núcleo, reduz sua área para 145ha, ou seja, cerca de 60% de 
perda. Boa parte da redução de fragmentos tem relação com as 
áreas de mata ciliar, que possuem formas alongadas e estreitas, 
inferiores ao mínimo de 30m definidos pelo Código Florestal. 
Cabe ressaltar que no mapeamento de ponderação áreas de 
mata (C1.1) verificam-se importantes áreas com moderada alta 
e alta sensibilidade ecológica, variando de 5,6 a 8 as notas, 
respectivamente. Muito desse cenário advém da localização 
dessas áreas em uma topografia acidentada (encosta da serra), 
por fazerem parte da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica ou 
por terem parte de sua área categorizada como parques, o que 
tem dificultado a ocupação humana, porém não evitado. 

A definição da sensibilidade ecológica emergente é 
concluída com a inclusão do mapeamento das áreas de campos. 
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A área urbana conta com significativa quantidade dessas áreas, 
totalizando 733 manchas, média de área de 4ha, atingindo como 
área máxima 219ha (1,7% do perímetro urbano). Decorrentes 
de uma topografia plana ou levemente ondulada, composta 
por áreas de várzea e banhados, abrigando boa parte dos rios 
perenes e intermitentes, os campos constituem importante papel 
ecológico e ambiental. A grande maioria dessas áreas encontra-
se nas bordas do perímetro urbano e significativa parcela, por 
apresentarem média a grandes áreas (gradiente de médio a verde 
escuro), receberam notas de classificação nas categorias de 5, 7 
e 10 na contribuição da sensibilidade ecológica potencial, o que 
contribui para a constituição de áreas com mediana sensibilidade 
ecológica potencial (mapa C, Figura 2). 

Na construção da sensibilidade antrópica (mapa D, Figura 
2), houve um processo de valoração contrário, isto é, grandes 
áreas de agricultura, solo exposto e área urbana atribuiu-
se baixas notas de ponderação por afetarem negativamente a 
sensibilidade ecológica. Nos mapas D1.1.1 e D1.1.2 o gradiente 
de cores quentes indicam o gradual aumento de áreas. Em D1.1.1 
registraram-se 771 manchas, área média de 4,1ha e área máxima 
de 393,7ha (3% do perímetro urbano), localizadas principalmente 
nas regiões leste e sul. Já na espacialização do uso urbano, 
sobressai-se a mancha com área de 3745ha (vermelho forte), 
ocupando 30% do perímetro urbano. Por manter conexões pelo 
sistema viário, configura-se morfologicamente como uma única 
mancha, embora caracterize-se por uma distribuição dispersa 
no sentido do eixo leste-oeste e ao longo do eixo viário sul. Cabe 
destacar que há um progressivo crescimento urbano no sentido 
norte, sistematicamente reduzindo as áreas de moderada e alta 
sensibilidade ecológicas identificadas anteriormente. 

Em relação aos corredores azuis e verdes (Figura 3) 
considerou-se um cenário hipoteticamente ideal de sensibilidade 
dos corredores azuis, isto é, um cenário potencial (E1.1) 
atribuindo ponderações para os multibuffers independentes de 
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seu cumprimento enquanto legislação ambiental e presença de 
cobertura arbórea. 

O mapeamento de corredores azuis potenciais tem suas 
maiores notas decorrentes do somatório de 50m das nascentes 
sobre APPs 30m, posteriormente sobre os buffers de 50m e 100m. 
Cores azuis fortes, alta propensão à sensibilidade ecológica 
para efetivação de corredores, elementos importantíssimos 
da estrutura da paisagem. Essa análise tem como objetivo 
identificar as conexões latentes que podem ser planejadas para 
criar um sistema ecológico da paisagem. 

 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS: DISCUSSÃO DOS MAPAS DE 
SENSIBILIDADE ECOLÓGICA

A análise da estrutura morfológica e funcional da paisagem e 
sua sensibilidade ecológica nos mapas de Sensibilidade Ecológica 
Potencial, Sensibilidade Ecológica Antrópica, Sensibilidade 
Ecológica Emergente e Corredores Azuis e Verdes Emergentes e o 
mapa síntese de Cenário Ecológico: Sensibilidades e Corredores 
Emergentes constituem-se em instrumentos com informações 
espaciais e quantitativas importantíssimas para o planejamento 
ecológico da paisagem (Figura 2, Figura 3 e Figura 4). No caso da 
cidade de Santa Maria, são apresentados o arranjo em padrões 
espaciais das variáveis e elementos da paisagem: características, 
potencialidades, vulnerabilidades, funcionamentos, fluxos e 
cenários (FORMAN, 2008, 2019; STEINITZ, 2012).

Após o entendimento destes fenômenos é que poderemos 
criar oportunidades de formulação e mitigação de problemas, 
para então promover o planejamento e a gestão com viés ecológico 
e sistêmico e com isso garantir a valorização e perpetuação 
das paisagens e comunidades. O caso da realidade de Santa 
Maria, está longe desse panorama. Os resultados dos mapas 
não apresentaram o nível de classificação da categoria de alta 
sensibilidade ecológica (de 7,01 a 10). Os níveis de sensibilidade 
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ecológica atingiram apenas as categorias de moderada (de 3,01 
a 7) e de baixa sensibilidade ecológica (de 0 a 3) (Figura 4). 
Nos quadros 1, 2, 3 e 4 dos mapas de Sensibilidade Ecológica, 
foram destacados os níveis de sensibilidade por notas e cores, 
identificando as principais localizações destas categorias na 
área urbana (Figura 2, Figura 3 e Figura 4). 

 
Sensibilidade 

Ecológica 
Potencial

Nível de 
Sensibilidade 

Ecológica
 

0,1 a 5,9

Baixa
0,1 a 2,7 

(rosa escuro 
a rosa claro)

Porção 
área 

urbana

Dispersas, com 
exceção do centro 

da mancha 
urbana

Moderada

2,8 a 5,9 
(verde claro 

a verde 
escuro)

Norte (morros 
próximos ao rio 
Vacacaí-Mirim e 

barragem, o relevo 
é mais acidentado 
e a vegetação do 

estrato arbóreo da 
Mata Atlântica), 

oeste e sul (relevo 
mais plano e 

a vegetação de 
campo do pampa 

sulino)
Alta Inexistente Inexistente

Quadro 1. Sensibilidade Ecológica Potencial

Fonte: autores (2020).

 
Sensibilidade 

Ecológica 
Antrópica

Nível de 
Sensibilidade 

Ecológica
 

0,4 a 10

Baixa
0,4 a 3,4 

(roxo escuro 
a roxo claro)

Porção 
área 

urbana

Mancha urbana 
consolidada e 

adensada a oeste, 
sul, leste e norte

Moderada

3,5 a 5,5 
(roxo 

acinzentado 
a amarelo)

Bordas leste, 
norte, sul e oeste 

do perímetro 
urbano e nas 

fragmentações da 
mancha urbana

Alta
7,8 a 10 

(alaranjado 
a marrom)

Imperceptível*

Quadro 2. Sensibilidade Ecológica Antrópica

Fonte: autores (2020).
* Visto ser área de agricultura e solo exposto de até 2ha com nota 7 de ponde-
ração. Deveria ter sido atribuído peso de 5 ou menos para esta categoria. Por 
ser uma única área incidente de tamanho reduzido comparado ao todo das 
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demais áreas, é insignificante e não deve ser reconhecida como alta sensibi-
lidade ecológica.

Fonte: autores, 2020.

Sensibilidade 
Ecológica 
Emergente

Nível de 
Sensibilidade 

Ecológica
 

0,1 a 5,4

Baixa
0,1 a 2,7 

(rosa claro a 
rosa escuro)

Porção 
área 

urbana

Mancha urbana 
consolidada e 

adensada a oeste, 
sul, leste e norte. E 
em fragmentações 

dispersas ao 
longo de toda 

área urbana, com 
destaque para os 
morros Cerrito, 

Alemoa e Cechella. 

Moderada

2,8 a 5,4 
(verde 

escuro a 
verde claro)

Norte (morros 
próximos ao rio 
Vacacaí-Mirim e 
barragem, além 

de pequenos 
fragmentos dos 
morros Cerrito, 

Alemoa e Cechella.

Alta Inexistente Inexistente

Quadro 3 - Sensibilidade Ecológica Emergentes
Fonte: autores (2020).

 
Corredores 

Azuis e 
Verdes 

Emergentes

Nível de 
Sensibilidade 

Ecológica
 

0,03 a 4,2

Baixa 0,03 a 2,5 
(azul claro)

Porção 
área 

urbana

Todos os 
corredores dos 

principais recursos 
hídricos

Moderada 2,6 a 
4,2 (azul 
escuro)

Corredores do 
rio Vacacaí-

Mirim (norte) e 
Arroio Ferreira 
(oeste). Entorno 

da barragem 
e em algumas 

nascentes. 
Alta Inexistente Inexistente

Quadro 4 - Corredores Azuis e Verdes Emergentes

Fonte: autores, 2020.
A respeito da síntese no mapa de Cenário Ecológico 

(Figura 4), as áreas são identificadas pela sobreposição de 
mapeamento, considerando os potenciais corredores azuis e as 
áreas de vegetação-mata, estas ponderadas considerando a área 
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núcleo, área e o índice da forma. O cenário resultante mostra-
se alarmante e preocupante no que se refere aos aspectos 
ecológicos da paisagem e do sistema de espaços livres, pois os 
aspectos da vegetação e dos recursos hídricos da área urbana 
apresentaram classificação com baixos níveis de sensibilidade. 

Com relação aos corredores emergentes, predominam áreas 
com baixo nível de sensibilidade, e as áreas de nível moderado 
de sensibilidade, quando verificadas, devem-se à presença de 
mata ciliar junto aos recursos hídricos. Nos corredores verdes 
e azuis (Figura 3), percebe-se claramente as áreas conectadas 
e fragmentadas. Os maiores valores de sensibilidade ficaram 
nas áreas do rio Vacacaí-Mirim (norte), arroio Ferreira (oeste), 
entorno da barragem e em algumas nascentes representadas 
com corredores verdes e azuis com vegetação e peso 4,2-3,7. 

Os corredores verdes e azuis conectados com vegetação 
de baixa sensibilidade ecológica (Figura 2, mapa C1.1) e 
sem vegetação (mata ciliar) apresentaram uma classificação 
respectivamente moderada e baixa, com peso 4,02-2,6 e 2,5-
0,03. Isto porque os recursos hídricos apresentam pouca ou 
inexistência de vegetação em decorrência da faixa legal de 30 
metros em APP, o que resulta em margens muito estreitas e 
com baixo valor ecológico, impactando significativamente a 
funcionalidade da paisagem enquanto habitat e fluxo da fauna e 
flora, bem como na incorporação futura de parques lineares que 
garantam a conservação mais efetiva dos mesmos para usos de 
lazer e recreação. 

O corredor do rio Vacacaí-Mirim, integrado pelo reservatório 
artificial - barragem, cujo nível de sensibilidade é extremamente 
baixo, é um dos que apresenta maior variação dos níveis de 
sensibilidade. Quanto à sua integração, é mais evidente na 
parte situada ao norte da área urbana, mas há uma desconexão 
considerável na parte leste. Os demais corredores apresentam, 
sem exceção, significativas interrupções e descontinuidades. 
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Quanto às áreas de sensibilidade, as que apresentam nível 
moderado e são mais significativas, no caso dos morros ao norte 
da área urbana, estão justamente próximas ao corredor do rio 
Vacacaí-Mirim. As demais áreas de baixo nível de sensibilidade 
exercem pressão sobre os corredores emergentes, de modo que 
aqueles que apresentam moderado nível de sensibilidade, ou 
seja, estão em ambientes de transição, podem vir a perder os 
seus potenciais em função dos impactos das ações antrópicas.

Percebe-se, ainda, no mapa de Cenário Ecológico a 
possível conformação, na porção norte da área urbana, de uma 
rede ecológica integrada de corredores azuis e verdes e áreas 
de sensibilidade, mesmo numa classificação moderada pelo 
potencial futuro de tornar-se um ambiente de alta sensibilidade 
ecológica se medidas de recuperação e controle ambiental forem 
tomadas. Por outro lado, o mapa mostra o quanto a barragem 
e o rio Vacacaí-Mirim estão mais vulneráveis e propensos aos 
grandes impactos e desequilíbrios ambientais em função das 
ações e pressões antrópicas. A situação torna-se ainda mais 
preocupante, visto que as áreas de cobertura vegetal sobre os 
multibuffers dos rios e barragem apresentam baixos valores nas 
ponderações e nos níveis de sensibilidade ecológica. 

Trata-se de pequenas e cotejadas áreas, índices de forma 
com valores substancialmente acima de 1 resultantes de uma 
geometria convoluta, oriunda da perda e recorte ocasionados 
pelas ações antrópicas, e, sobretudo, pela supressão de muitas 
manchas ao se aplicar a métrica área-núcleo.

Ainda sobre a conformação, na porção central da área 
urbana, de um corredor contínuo ao longo do arroio Cancela 
e o morro Cerrito, embora este apresente baixa sensibilidade 
ecológica, se houver incentivo de integração com a rede ecológica 
situada na porção norte da área urbana, tende a adquirir um 
grau de importância e funcionalidade maior. Este corredor tem 
o potencial de reforçar essa rede ecológica e merece atenção 
porque conecta a porção norte, centro e sul da área urbana, 
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podendo vir a tornar-se uma classe moderada a alta de 
sensibilidade ecológica. De maneira menos evidente, o corredor 
emergente do arroio Ferreira, situado na porção oeste da área 
urbana, também tem potencial de conformação de uma rede 
ecológica, embora de menor amplitude, pois está constituído 
apenas de corredores azuis e verdes emergentes. 

Ao comparar os valores máximos e intermediários das 
notas do mapa final: cenário ecológico, isto é, das sensibilidades 
da paisagem da área urbana de Santa Maria com os parâmetros 
do referencial teórico, as notas mais elevadas ficaram em 5,4 
e 4,2 e isto é preocupante, pois sequer chegam aos valores 
almejados de alta sensibilidade e potencialidade ecológica (7,01 
a 10).

 Mesmo que as áreas dos morros do entorno da barragem, 
barragem e rio Vacacaí-Mirim, tenham apresentado um cenário 
“mais positivo”, as notas são muito ruins e isto reflete que os 
índices da forma e as perdas de área-núcleo sobre estas áreas 
é alarmante. As áreas com notas de 2,6 e 2,8, ou seja, com 
moderada sensibilidade ecológica merecem cuidado, pois podem 
tanto aumentar quanto diminuir de classificação de categoria 
ecológica. Seria preciso atenção emergencial oferecida pelo 
poder público no sentido de mitigar essa situação “de perda” e 
aumentar ou manter essas notas. 
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LEGISLAÇÃO E VULNERABILIDADE DOS ESPAÇOS 
LIVRES À OCUPAÇÃO URBANA: O CASO DE CAMPINA 

GRANDE, PB 

Mauro Normando Macêdo Barros Filho  
Haziel Pereira Lôbo

 
O presente artigo está inserido dentro da linha de pesquisa 

“Estudos Interdisciplinares sobre a Produção da Cidade”, que 
vem sendo desenvolvida pelo Grupo de Pesquisa sobre a Produção 
da Habitação e da Cidade (GPHEC), da Unidade Acadêmica de 
Engenharia Civil (UAEC), da Universidade Federal de Campina 
Grande (UFCG) e está integrado à rede Quadro de Paisagismo 
no Brasil – Sistemas de Espaços Livres (QUAPÁ-SEL). 

De modo geral, Espaço Livre (EL) “é todo espaço não 
ocupado por um volume edificado (espaço-solo, espaço-água, 
espaço-luz ao redor das edificações a que as pessoas têm acesso)” 
(MAGNOLI, 2006, p. 179). Pode também ser compreendido 
como uma superfície não ocupada, protegida ou não por lei, 
coberta ou não por vegetação. Representa o componente mais 
flexível (funcional ou espacialmente) da estrutura do território, 
com grandes probabilidades de transformação no processo de 
construção da paisagem, tornando-se, ao mesmo tempo, lugar 
mais frágil e dos mais promissores devido às possibilidades de 
reestruturação do território (TARDIN, 2008). 

Os espaços livres apresentam uma grande variedade de 
formas e tamanhos, desde pequenos jardins residenciais até 
enormes áreas verdes, consideradas como pulmões da cidade 
(WELCH, 1991 apud CARNEIRO, 2010) que contribuem 
para atenuar os efeitos da poluição atmosférica e garantir a 
preservação do ambiente natural. Em uma cidade, os espaços 
livres obedecem a uma lei de escala: quanto maior o seu 
tamanho, menor sua quantidade; sendo possível encontrar em 
qualquer cidade uma grande quantidade de pequenos espaços 
livres e uma pequena quantidade de grandes espaços livres. 
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No Brasil, raras são as cidades que planejam um sistema 
de espaços livres (MACEDO, 2012). Na maioria dos casos, tais 
espaços vêm sendo historicamente desprezados no processo 
de planejamento e gestão urbanos. Com o adensamento e a 
expansão das cidades, os ELs tornam-se vulneráveis ao serem 
constantemente ameaçados, em maior ou menor grau, pela 
pressão de uma ocupação urbana desmedida e fragmentada 
(TARDIN, 2008).

Segundo Mendonça et al. (2013), a vulnerabilidade pode 
ser entendida como o grau de exposição ou susceptibilidade de 
uma determinada área aos riscos e desastres, “às fragilidades 
e capacidades das pessoas e sistemas de passar pela 
experiência de perigo” (MARANDOLA JÚNIOR, 2009, p.37 apud 
MENDONÇA et al., 2013). Nessa pesquisa, a vulnerabilidade é 
compreendida como o grau de exposição dos ELs à ocupação 
urbana, considerando as legislações incidentes. Independente 
da forma de ocupação ser mais ou menos desastrosa, o próprio 
ato de ocupar provoca uma grande transformação no espaço e 
na paisagem urbana.

Sendo assim, é preciso construir uma reflexão crítica sobre 
os limites e as possibilidades de crescimento e restruturação 
do espaço urbano, um tema que vem ocupando um lugar cada 
vez mais central no debate sobre desenvolvimento sustentável. 
O processo de ocupação do solo das cidades é conduzido por 
agentes que produzem e reproduzem o espaço urbano: Estado, 
proprietários fundiários, proprietários dos meios de produção, 
promotores imobiliários e grupos sociais excluídos (CORRÊA, 
1995). O conjunto de interesses e decisões sobre os ELs a serem 
conservados ou convertidos em espaços construídos contribuem 
para uma forma de ocupação urbana mais dispersa ou mais 
compacta. No primeiro caso, favorece à expansão da mancha 
urbana, envolve maiores investimentos em infraestrutura e 
maior consumo de energia, aumentando o tempo e os custos 
de deslocamento no espaço intraurbano. No segundo caso, 
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gera um intenso adensamento construtivo, o que pode resultar 
em problemas de conforto ambiental (térmico e acústico), de 
privacidade e de sobrecarga da infraestrutura urbana. 

Dentro desse contexto, a presente pesquisa tem como 
objetivo principal avaliar a vulnerabilidade à ocupação dos ELs 
no município de Campina Grande – PB, utilizando-se, como 
referência inicial, o método de avaliação e análise de atributos 
dos espaços livres desenvolvido por Raquel Tardin (2008). 
Mais especificamente, a pesquisa visa analisar os vínculos de 
planejamento dos ELs do distrito-sede de Campina Grande, 
considerando as legislações urbanísticas e ambientais que 
incidem sobre esses espaços. 

Localizada no Agreste paraibano, Campina Grande é a 
segunda maior cidade do estado e possui importante papel na 
dinâmica política e econômica regional, sendo um dos principais 
polos tecnológicos e de educação do Nordeste brasileiro. Como 
diversas cidades brasileiras, o centro histórico de Campina 
Grande e os seus bairros adjacentes são bem mais adensados, 
apresentando menos espaços livres do que à periferia da cidade 
(BARROS FILHO, SILVA JÚNIOR e BRITO, 2016). No entanto, os 
espaços livres públicos da cidade estão bastante concentrados 
nos bairros mais valorizados e urbanizados. Essas áreas também 
concentram os melhores condomínios verticais da cidade que 
já contam com áreas de lazer e esporte próprias, onde mais 
da metade de seus domicílios são apartamentos ocupados 
por chefes de família com alto rendimento mensal (SILVA e 
BARROS FILHO, 2016). Portanto, os espaços livres públicos 
estão próximos de quem já dispõem de áreas de recreação e não 
da grande maioria da população que realmente os necessitam. 

Em pesquisa anterior identificou-se e delimitou-se 4.560 
polígonos representativos de todos os espaços livres do perímetro 
urbano de Campina Grande a partir de base cartográfica fornecida 
pela prefeitura, com o apoio de imagens de satélite do Google 
Earth e fotografias do Google Street View (TRUTA et al., 2016). 
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Dando continuidade ao que já foi produzido, esta pesquisa avalia 
a vulnerabilidade à ocupação dos ELs mapeados considerando 
as legislações que incidem sobre os mesmos, ou seja, verifica o 
quanto esses espaços estão cobertos pelas seguintes Áreas de 
Proteção (APs): Faixas de Domínio das Linhas de Alta Tensão; 
Áreas de Preservação Permanente (APPs); Faixas de Domínio 
de Rodovias; e Faixa de Domínio de Ferrovias. As etapas e os 
procedimentos metodológicos realizados são descritos no item 
a seguir. 

1. MATERIAIS E MÉTODOS 

A metodologia proposta utiliza como referência o método 
de avaliação e análise de atributos dos ELs desenvolvido por 
Raquel Tardin (2008). No entanto, esse método foi adaptado, 
ao utilizar os recursos dos Sistemas de Informação Geográfica 
(SIG) disponíveis no software ArcGIS. Assim, a metodologia 
foi composta pelas seguintes etapas principais: (i) coleta de 
dados gráficos e não-gráficos; (ii) preparação da base de dados 
georreferenciados; (iii) operações espaciais realizadas com os 
dados georreferenciados; (iv) classificação dos espaços livres 
em níveis de vulnerabilidade à ocupação; e (v) validação dos 
resultados obtidos. Os procedimentos envolvidos em cada uma 
dessas etapas são detalhados a seguir.

 
1.1 Etapa 1: coleta de dados gráficos e não-gráficos 

Essa etapa consistiu no levantamento de dados gráficos 
(vetoriais e matriciais) e não gráficos disponíveis que descrevem 
os atributos associados às legislações que incidem nos espaços 
livres do distrito-sede de Campina Grande. Dentre esses 
dados, destacam-se: linhas de alta tensão do Nordeste, em 
formato KMZ, fornecidos pela Companhia Hidroelétrica do São 
Francisco (CHESF); áreas de Preservação Permanente (APP) 
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obtidas do Código Florestal (Lei n. 12.651/2012); documento 
com a “Revisão e Atualização do Gráfico Linear da Faixa de 
Domínio nas Rodovias Federais sob jurisdição da SR-DNIT/
PB” fornecido pela Superintendência Regional do Departamento 
Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT); e dados 
tabulares das Faixas de Domínio da Linha Férrea obtidos no 
DNIT que permeiam a área urbana de Campina Grande. 

Além desses dados, obteve-se os mapas das vias e do 
limite do Distrito-Sede, em formatos DXF e SHP, produzidos 
pela Prefeitura Municipal de Campina Grande (PMCG), e o 
mapa dos ELs do Distrito-Sede de Campina Grande, em formato 
SHP, produzido em pesquisa anterior. Durante o levantamento 
de dados sobre as faixas de domínio das rodovias, solicitou-
se informações às Secretarias de Planejamento e de Obras da 
PMCG, assim como ao Departamento de Estradas e Rodagens 
do DNIT. No entanto, apenas este último, responsável jurídico 
pela BR 230/408 e pela BR 104, forneceu documentação que, 
entretanto, mostrou-se inconclusiva após a sua análise. O 
quadro 01, a seguir, representa uma síntese das dimensões 
dos espaços livres protegidos contidos nas leis, decretos e 
documentos pesquisados. 

Espaços Livres 
Protegidos Fonte Lei/Decreto/ 

Documentos Dimensões 

Faixa de domínio de 
alta tensão CHESF 

Decreto n.º 97.280. 
de 16 de dezembro 

de 1988; 
NBR 5422 

Faixa livre de 30 metros para 
a linha de 138 KV. Faixa livre 

de 
40 metros para a linha de 

230 KV 
APP 

Margem de cursos 
d`água natural 

perene e 
intermitente, desde 

a 
borda da calha do 

leito 
regular 

Código 
Florestal 
Art. 4º – I 

Lei n.º 12.652 de 25 
de maio de 2012 

30 metros (cursos com 10 
metros de largura); 50 metros 

(cursos entre 10m-50m de 
largura); 100 metros (cursos 
entre 50m-200m de largura) 
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APP 
Entorno de lagos e 

lagoas naturais 

Código 
Florestal 
Art. 4º – II 

Lei n.º 12.652 de 25 
de maio de 2012 30 metros em zonas urbanas 

APP 
Entorno de 

nascentes e olhos 
d`água perenes, em 
qualquer situação 

topográfica

Código 
Florestal 

Art. 4º – IV 

Lei n.º 12.652 de 25 
de maio de 2012 50 metros 

APP 
Na implantação de 

reservatório de água 
artificial destinado a 
geração de energia 
ou abastecimento 

público 

Código 
Florestal 
Art. 5º 

Lei n.º 12.652 de 25 
de maio de 2012 

Obrigatório a aquisição, 
desapropriação ou instituição 

de servidão administrativa 
pelo empreendedor das APPs 

criadas em seu entorno, 
observando faixa mínima de 

15 
metros e máxima de 30 

metros 
em área urbana 

APP 
Em reservatórios de 

água 
artificiais, o Plano 

Ambiental de 
Conservação e Uso 

do Entorno do 
Reservatório em 

conformidade com o 
SISNAMA 

Código 
Florestal 
Art. 5º – 1 

Lei n.º 12.652 
de 25 de maio de 

2012 

Não pode exceder 10% do 
total da Área de Preservação 

Permanente 

APP 
Permitido manejo 
florestal, exercício 

de atividades 
agrossivilpastoris, 
manutenção da 

infraestrutura física 
associada ao 

desenvolvimento das 
atividades, 

observadas boas 
práticas 

agronômicas, sendo 
vedada a conversão 

de 
novas áreas, 

excetuadas as 
hipóteses de 

utilidade pública e 
interesse social 

Código 
Florestal 
Art. 11º 

Lei n.º 12.652 de 25 
de maio de 2012 

Área com inclinação entre 25o a 
45o 
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Faixa de domínio de 
rodovias 

 
DNIT 

Revisão e 
atualização do 

gráfico linear da 
faixa de domínio 

nas rodovias 
federais sob 
jurisdição da 

Lei n.º 10.932 de 03 
de agosto de 2004 

BR 104 e BR 230 (No sentido 
Queimadas-Campina Grande 

com 20m do lado direito e 
40m do lado esquerdo) 

PB 095 – 10m de cada lado 

Faixa de domínio de 
linha férrea DNIT Lei n.º 10.932 de 03 

de agosto de 2004 
Faixa livre de 15m de cada 

lado 

Quadro 1. Informações sobre os espaços livres a serem protegidos no Distri-
to-Sede de Campina Grande de acordo com as legislações urbanística e am-

biental em vigor. 

Fonte: autores (2017).

1.2 Etapa 2: preparação da base de dados georreferenciados 

Esta etapa abrangeu o processo de preparação dos dados 
fornecidos pelos órgãos responsáveis citados na etapa anterior, 
por meio da aplicação das técnicas de CAD e SIG, com o auxílio 
do Google Earth. Em especial, nesta etapa foram elaborados 
mapas temáticos das áreas protegidas (AP), considerando os 
atributos levantados na etapa anterior. 

Este processo envolveu os seguintes procedimentos: 
conversão de arquivos em formatos do CAD (DXF) e do Google 
Earth (KMZ e KML) para o formato SHP do ArcGIS; vetorização 
de mapas que estavam representados em estrutura matricial; 
edição de feições gráficas; geração de áreas de proximidade 
(buffers); e georreferenciamento dos mapas para um único 
sistema de coordenadas e de projeção cartográfica. O quadro 
02, a seguir, descreve os principais procedimentos realizados 
na preparação de cada mapa de cada tipo de áreas protegidas 
que foi gerado. 
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Mapa de áreas protegidas Procedimentos Principais 

Faixa de Domínio das 
Linhas de transmissão da 

CHESF 

Conversão de arquivos fornecidos pela CHESF em KMZ 
para KML e SHP. 

Geração de polígonos de proximidade por meio da 
ferramenta buffer do QGIS. 

Georreferenciamento às coordenadas UTM e ao datum 
SIRGAS 2000. 

Faixa de Domínio da 
Linha férrea da 

RFESA 

Conversão de arquivos fornecidos pela SEPLAN/PMCG 
em DWG para DXF e SHP. Geração de polígonos de 

proximidade por meio da ferramenta buffer do QGIS. 
Georreferenciamento às coordenadas UTM e ao datum 

SIRGAS 2000. 

Áreas de Proteção 
Permanente (APPs) dos 

Corpos d`água 

Mapa em SHP já elaborado em pesquisa anterior (PIVIC 
2015-2016) a partir mapeamento dos Canais Fluviais da 

cidade realizado por Rocha (2016). 
Georreferenciamento às coordenadas UTM e ao datum 

SIRGAS 2000. 

 
Faixa de Domínio das 

Rodovias do DNIT 

Vetorização das rodovias no QGIS a partir do Mapa 
Multimodal da Paraíba fornecido pelo DNIT e de imagens 
do Google Earth. Georreferenciamento às coordenadas 

UTM e ao datum SIRGAS 2000. 

 
Quadro 2. Principais procedimentos para preparação dos mapas das áreas 

protegidas.

Fonte: autores (2017).

1.3 Etapa 3: operações espaciais realizadas com os dados 
georreferenciados 

Esta etapa envolveu a realização de diversas operações 
com os dados georreferenciados produzidos na etapa anterior, 
utilizando-se das ferramentas do ArcGIS. Inicialmente foi feita 
a junção das APs, por meio da ferramenta UNION que resultou 
na sobreposição de duas ou mais áreas de um mesmo polígono. 
Com isso, fez-se necessário usar a ferramenta MERGE para que 
não houvesse a sobreposição dessas áreas. Essas operações 
podem ser observadas no exemplo da figura 1. 
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Figura 1. Representação das operações Union e Merge.

Fonte: SILVA e BARROS FILHO (2016), modificado pelos autores. 

Em seguida, aplicou-se a operação INTERSECT, que fez a 
intercessão dos polígonos de APs com ELs, após serem verificadas 
as áreas em comum por meio da sobreposição de ambos os 
arquivos. No final dessa etapa, o conjunto de polígonos gerados 
pela intercessão foi transformado em um novo shapefile, como 
observa-se no exemplo da figura 2, abaixo. 

Figura 2. Representação da operação Intersect.

Fonte: SILVA e BARROS FILHO (2016), modificado pelos autores. 
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Posteriormente, realizou-se o cálculo das áreas territoriais 
de cada polígono de intercessão e seus valores foram registrados 
em um novo campo da tabela de atributos do arquivo gerado. 
Depois, fez-se a combinação dos valores das áreas dos polígonos 
de ELs, por meio da operação SPATIAL JOIN, que transferiu 
os valores dessas áreas para a tabela de atributos do mapa 
base. Finalmente, uma nova coluna foi adicionada na tabela 
de atributos do arquivo dos espaços livres, contendo os valores 
do percentual de AP de cada EL. Para isso, dividiu-se as áreas 
de intercessão pela área de ELs e multiplicou-as por 100. Um 
exemplo desta operação pode ser observado da figura 3, abaixo. 

Figura 3. Exemplo do percentual de AP no EL do Parque da Criança. 

Fonte: SILVA e BARROS FILHO (2016), modificado pelos autores. 

1.4 Etapa 4: Classificação dos espaços livres em níveis de 
vulnerabilidade 

A última etapa consistiu na classificação dos ELs em níveis 
de vulnerabilidade à ocupação, considerando o percentual de APs 
que os interceptam: (i) Muito Alta, quando o EL não intercepta 
nenhuma AP; (ii) Alta, quando o EL apresenta menos de 25% 
de APs; (iii) Média, quando o EL apresenta entre 25 a 75% de 
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APs; (iv) Baixa, quando o EL apresenta mais de 75% de APs; e (v) 
Muito Baixa, quando o EL é totalmente ou 100% protegido. 

1.5 Etapa 5: Validação dos resultados obtidos
 

Nesta etapa foi feita uma análise comparativa entre 
algumas imagens, para validar e explicar os resultados obtidos 
com o mapa de vulnerabilidade. Foram identificados alguns dos 
ELs mais conhecidos na cidade de Campina Grande, como os 
parques do Açude Velho, da Criança, do Açude Novo, do Povo e 
do Açude de Bodocongó. Também foram identificadas algumas 
APs, como as APPs e as Faixas de Domínio das Linha Férrea e 
de Transmissão. É possível perceber o quanto esses ELs são 
vulneráveis e analisar os motivos desta vulnerabilidade de 
acordo com as ocupações irregulares.

2. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os procedimentos realizados acima geraram 5 mapas 
temáticos. O mapa da Figura 4 mostra os dois principais 
corpos d’água localizados no distrito-sede de Campina Grande: 
o Açude de Bodocongó e o Açude Velho, protegidos com uma 
faixa de 30 metros do seu entorno, sendo uma APP, de acordo 
com o Código Florestal. Os demais cursos d’água que seguem, 
em parte in natura e em parte canalizados, não ultrapassam 10 
metros de largura a partir da borda da calha do leito regular, 
determinando, assim, uma APP de 30 metros. 

O mapa da Figura 5 apresenta as Faixas de Domínio 
das Linhas de Alta Tensão, classificadas nas linhas de 230 e 
138 KVs. Nota-se que essas linhas localizam-se nos setores 
Sul e Oeste da área urbana. Alguns trechos já cruzam áreas 
densamente ocupadas e outros encontram-se na zona de 
expansão. A subestação da CHESF localiza-se no Sul do Distrito-
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Sede, próxima ao principal ponto de cruzamento dessas linhas, 
dentro da área urbana.

 
 

Figuras 4 e 5. Mapa dos corpos d’água do distrito-sede de Campina Grande 
(esquerda) e mapa das faixas de domínio de linhas de alta tensão (direita)

Fonte: ROCHA (2016), SILVA e BARROS FILHO (2016), e CHESF (2017) mo-
dificado. 

O mapa da Figura 6 apresenta as rodovias. As rodovias 
PB 095 e BR 230 atravessam a região mais periférica localizada 
ao Sul e Oeste do Distrito-Sede de Campina Grande. A rodovia 
BR 104 adentra a zona urbana da cidade, na direção Norte-Sul, 
tangenciando o Açude Velho e o Centro Histórico. Cada uma 
destas rodovias apresentará APs com diferentes larguras. 

A linha férrea que cruza a cidade de Campina Grande está 
representada no mapa da Figura 7, a seguir, apresentando uma 
faixa de domínio de 15 metros para cada lado, de acordo com o 
DNIT. 
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Figuras 6 e 7. mapa das faixas de domínio de rodovias (esquerda) e mapa da 
linha férrea de Campina Grande (direita). 

Fonte: DNIT (2017), modificado pelos autores, 2017. 
 
Por fim, o mapa de vulnerabilidade (Figura 8) foi gerado 

com todos os ELs de Campina Grande e permite ter uma ideia 
do quão vulnerável esses espaços estão na cidade. Percebe-
se que, em geral, os ELs menores e mais centrais apresentam 
vulnerabilidade muito alta. Verifica-se também que grandes ELs 
mais periféricos, principalmente aqueles localizados ao oeste do 
perímetro urbano, região que coincide com a Zona de Expansão 
Urbana do Plano Diretor Municipal, apresentam vulnerabilidade 
alta.



Sistemas De Espaços Livres Em Cidades Médias Brasileiras156

 Mauro Normando Macêdo Barros Filho, Haziel Pereira Lôbo
 

Figura 8. vulnerabilidade nos espaços livres de Campina Grande. 

Fonte: SILVA e BARROS FILHO (2006), modificado pelos autores.

Dos 4.556 polígonos, cerca de 72% (3.269 polígonos) 
tem vulnerabilidade muito alta e cerca de 11% (494 polígonos) 
tem a vulnerabilidade muito baixa. Os dados percentuais são 
apresentados no Gráfico 01, a seguir. 
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Gráfico 01. quantificação da vulnerabilidade à ocupação. 

Fonte: autores, 2017. 

Para validar os resultados obtidos no mapa de 
vulnerabilidade apresentado anteriormente, selecionou-se 
alguns dos ELs mais conhecidos na cidade de Campina Grande, 
dentre eles alguns exemplos de espaços protegidos ou não pela 
legislação, que foram analisados com base nos seus respectivos 
valores de vulnerabilidade. 

Na Figura 9, abaixo, observa-se a vulnerabilidade 
incidente sobre os ELs do Açude Velho e do Parque da Criança. 
O Açude Velho, principal cartão postal da cidade, é uma APP, 
apresentando, portanto, uma vulnerabilidade muito baixa. 
Porém, o Parque da Criança, está apenas parcialmente protegido 
pela APP do Açude Velho e pela Faixa de Domínio da BR 104, que 
passa ao lado, tornando-o com vulnerabilidade alta à ocupação. 
Na Figura 9 pode-se perceber a grande quantidade de áreas 
ocupadas irregularmente nas proximidades da BR 104. 
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Figura 9. Vulnerabilidade do Açude Velho e do Parque da Criança.

Fontes: Google Earth (2017); SILVA e BARROS FILHO (2016); SOUZA (2015). 

Modificado pelos autores. 
 
A alta vulnerabilidade fica evidente na Figura 10, revelando 

que no Parque Evaldo Cruz (Açude Novo) e o Parque do Povo, 
palco das festividades juninas, não há legislação de proteção 
dos mesmos. Em boa parte da área central da cidade, não há 
nenhuma das APs analisadas. No entanto, vale ressaltar que 
esses ELs não correm risco de serem ocupados, pois trata-se de 
espaços livre públicos bastante consolidados e bem localizados, 
próximos ao Centro, em áreas mais privilegiadas da cidade. Isto 
faz com que aumente não só o controle e vigilância dos órgãos 
fiscalizadores, mas também da população que se apropria mais 
destes espaços. 

Figura 10. Vulnerabilidade do Açude Novo e do Parque do Povo

Fontes: Google Earth (2017); SILVA e BARROS FILHO (2016); SOUZA (2015). 

Modificado pelos autores. 
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Assim como o Açude Velho, o Açude de Bodocongó apresenta 
vulnerabilidade baixa. Porém, mesmo com a APP incidente, 
existem ocupações informais em parte do seu entorno, bem 
como residências vulneráveis à alagamentos, como é possível 
observar no círculo da Figura 11(d). 

Figura 11. Vulnerabilidade do Açude de Bodocongó

Fontes: Google Earth (2017); SILVA e BARROS FILHO (2016); SOUZA (2015). 

Modificado pelos autores. 

Na Faixa de Domínio da Linha Férrea, trecho correspondente 
à área próxima à Estação Nova (Figura 12), é possível perceber 
a sua baixa vulnerabilidade, devido à proteção garantida pela 
Lei n.º 10.932 de 03 de agosto de 2004 (DNIT). Há, entretanto, 
ocupações irregulares que acompanham as margens da ferrovia, 
como pode-se observar na Figura 12(d). Apesar da linha férrea 
estar desativada, já tramitam propostas de reativação da mesma, 
o que pode gerar problemas para as famílias que ocupam essas 
áreas. 
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Figura 12. Vulnerabilidade da Linha Férrea. 

Fontes: Google Earth (2017); SILVA e BARROS FILHO (2016); SOUZA (2015). 

Modificado pelos autores. 

Por fim, observa-se na Figura 13, abaixo, ocupações 
irregulares nas Faixas de Domínio das Linhas de Transmissão 
230KV e 138KV (áreas marcadas em lilás nesta Figura) nas 
quais incide o Decreto n.º 97.280 de 16 de dezembro de 1988, 
variando a sua vulnerabilidade entre baixa e alta. Nessa AP 
também se verifica ocupações irregulares, o que se torna um 
grande risco para as famílias que permanecem nessas áreas, 
visto que problemas nas redes elétricas podem vir a causar 
danos irreversíveis aos ocupantes.
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Figura 13. Vulnerabilidade das linhas de transmissão 230 KV e 138 KV

Fontes: Google Earth (2017); SILVA e BARROS FILHO (2016); SOUZA (2015). 
Modificado pelos autores. 

 
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados obtidos buscam construir uma reflexão 
crítica sobre a vulnerabilidade dos ELs de serem ocupados 
diante das legislações urbanísticas e ambientais que incidem 
sobre os mesmos, assim como sobre a efetividade dessas leis em 
garantir a proteção de tais espaços. Espera-se que a metodologia 
proposta e os resultados obtidos possam auxiliar planejadores 
urbanos e gestores públicos no entendimento dos impactos 
urbanos decorrentes; na elaboração de diretrizes para Planos 
Diretores Municipais; assim como no controle, fiscalização e (re)
formulação de legislações de uso e ocupação do solo urbano 
para o município. 

Através da análise comparativa dos mapas, pode-se 
observar que existem espaços que embora estejam com um 
índice de vulnerabilidade baixo ou muito baixo, já apresentam 
sinais de ocupação irregular. Estas construções irregulares, em 
maioria residências de famílias de baixa renda, são o reflexo 
não só da alta demanda habitacional da cidade, mas também 
da ineficiência do Estado em suprir esta demanda. Embora 
a cidade apresente projetos de habitação social, as famílias 
se mantêm em áreas irregulares por estas estarem mais bem 
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localizadas dentro da malha urbana, já que em geral os projetos 
de habitação social ficam em áreas distantes e marginalizadas 
na cidade. 

Outro ponto interessante é como a eficiência dos órgãos 
públicos em proteger os ELs apresenta disparidades de acordo 
com o agente modificador do espaço que está exercendo pressão 
sobre estes, estejam eles protegidos ou não. Para ocupações de 
famílias de baixa renda, em espaços privilegiados e que possam 
ter uma demanda mercadológica maior, existem a fiscalização, 
a vigilância e a prevenção. Para agentes do mercado imobiliário 
de maior poder e influência dentro da dinâmica econômica da 
cidade, e que exercem pressão sobre esses mesmos espaços, 
existem possibilidades de ocupação. O que acaba por beneficiar 
aqueles que já possuem grandes benefícios por parte das 
políticas de mercado. 

Em áreas periféricas, menos consolidadas, longe dos 
olhares da especulação imobiliária e, portanto, do poder público, 
podem-se identificar uma maior quantidade de aglomerados 
informais, a liberdade para ocupar espaços de baixo e muito 
baixo índice de vulnerabilidade é visível através das imagens 
e sobreposições dos mapas das edificações, e dos mapas de 
vulnerabilidade. 

Portanto, a pesquisa não só permitiu fazer uma análise da 
ocupação e proteção de determinados ELs do município, mas 
também reafirma alguns pontos que já vêm sendo estudados e 
debatidos por urbanistas e gestores que buscam compreender 
a formação e as tendências de ocupação dos espaços urbanos. 
Fica clara a influência das dinâmicas de mercado, arranjos 
sociais e políticos na formação e ocupação dos ELs de Campina 
Grande. Os espaços protegidos e mais consolidados, geralmente 
espaços livres públicos de lazer, localizam-se nos bairros mais 
privilegiados; enquanto espaços livres menos consolidados, 
que embora apresentem menor índice de vulnerabilidade por 
localizarem-se em regiões menos privilegiadas, apresentam 
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ocupações irregulares. E, diante do quadro encontrado pelos 
pesquisadores durante o levantamento de dados, ficou claro 
que o poder público não tem ao menos uma base de dados para 
identificar e prevenir a ocupação dos ELs protegidos. Portanto, 
os mapas produzidos nesta pesquisa podem servir como uma 
base de dados e uma referência importante para planejadores e 
gestores urbanos, não só de Campina Grande, mas também de 
outras cidades. 
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A natureza é um elemento de destaque na constituição 
do sistema de espaços livres, onde se dão importantes eventos 
ambientais. A presença de vegetação ocorre amplamente nos 
parques urbanos, contudo as praças, ruas e avenidas também 
abrigam parcelas vegetadas que desempenham importantes 
funções ambientais.

A natureza na cidade tem sido objeto de estudo sob vários 
aspectos, como sobre o desempenho no conforto climático e na 
redução dos gases poluentes, sobre os benefícios psicológicos e 
sobre as questões de mercantilização do espaço urbano. Alguns 
autores colocam em pauta a relação social do homem com a 
natureza (SANTOS, 2017; LEFEBVRE, 2000; HENRIQUE, 2009; 
RODRIGUES, 2017) demonstrando diferentes abordagens e 
formas de observar essa relação ora conflituosa, ora harmônica, 
de submissão ou de insubordinação, mas, acima disso, de 
produção e reprodução. Interessa, neste capítulo, discutir a 
apropriação da natureza e, consequentemente, de seus espaços 
livres, na produção capitalista do espaço urbano, fruto do sistema 
socioeconômico que também compreende a estrutura do sistema 
de espaços livres e se desenvolve sobre e através dele.

1. NATUREZA, CIDADE E SOCIEDADE

Henrique (2009) formula uma periodização das relações 
homem e natureza5, onde, segundo o autor, existem cinco 
aspectos dominantes dessa relação, sendo: (i) contemplação – 

5 Cabe ressaltar que essa periodização abarca a visão ocidental da relação 
do homem com a natureza.
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ocorre na idade antiga e tem como referência a cultura helênica, 
quando a natureza é representada nas artes e, principalmente, 
na literatura e apresenta uma concepção mitológica; (ii) temor – 
representa o período teológico e a idade média no qual a natureza 
tem uma concepção divina associada a textos religiosos, temida 
como força natural geradora de catástrofes; 3) dominação – 
refere-se a idade moderna quando o mercantilismo, para sua 
existência e expansão, provoca a dominação da natureza pelo 
homem através da técnica modificando tal relação e, assim, o 
mar perde seu caráter mitológico com suas bestas e feras para, 
então, ter como expoente as caravelas e o comércio marítimo; 
(iv) incorporação – já na idade contemporânea, representa a 
cultura industrial onde a natureza que passa a ser vista como 
recurso e componente produtivo, o que modifica novamente a 
relação entre homem e natureza; (v) produção – período atual de 
ápice das mudanças tecnológicas em que, através dos satélites 
o homem lança o seu olhar sobre todo o território e a natureza 
passa a ser um ‘produto’ conhecido, controlado e produzido 
pela ação humana em ordem e escala globais e em tempo real.

Mas afinal, como falar de natureza na cidade? Tanto Santos 
(2017) como Henrique (2009) apresentam a artificialidade e 
a tecnicidade como fatores que demonstram que atualmente, 
e principalmente no meio urbano, não há natureza sem 
a interferência humana, existindo diferentes níveis de 
artificialidade e de técnicas empregadas em sua produção. 
Esse contexto gera dificuldade até na determinação de limites 
entre o urbano e o rural tendo em vista a disseminação das 
tecnologias e a sua cobertura sobre a superfície terrestre. Nesse 
sentido o espaço, mesmo que intocado fisicamente pelo homem 
encontra-se zoneado ou categorizado (áreas verdes, unidades 
de conservação, reservas, áreas de preservação permanente) e, 
assim, se torna um espaço racionalizado, portanto, artificial.
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O geógrafo americano Neil Smith (1984), escrevendo 
sobre o aparente “absurdo” de uma ideia da produção 
da natureza pelo homem, afirma que, a partir do avanço 
técnico, tecnológico e da acumulação do capital criaram-
se possibilidades concretas da produção da natureza. O 
que anteriormente era visto como algo oposto à criação 
humana, agora pode ser fruto da produção social. 
Partilha-se, deste modo, da ideia de Smith, da produção 
da natureza pela sociedade no momento histórico atual 
e da necessidade de se renovar as ideias e conceitos de 
natureza (HENRIQUE, 2009, p. 17).

Há, portanto, uma correlação entre as mudanças de relação 
do homem com a natureza e o desenvolvimento tecnológico. 
Santos (2017, p. 29) declara que “as técnicas são um conjunto de 
meios instrumentais e sociais com os quais o homem realiza sua 
vida, produz e, ao mesmo tempo, cria espaço”. Sobre o mesmo 
tema, Lefebvre (2000) descreve a diferença de obra e produto, em 
que na visão do autor, a natureza não produz, a natureza cria.

Para resumir o que se seguirá, digamos imediatamente 
que a obra tem algo de insubstituível e de único, 
enquanto o produto pode se repetir e resulta de gestos 
e atos repetitivos. A natureza cria e não produz; ela 
oferece recursos a uma atividade criadora e produtiva 
do homem social; mas ela fornece valores de uso e todo 
valor de uso (todo produto enquanto ele não é trocável) 
retorna à natureza ou assume a função de bem natural. 
Evidentemente, a terra e a natureza não se separam 
(LEFEBVRE, 2000, p. 108).

Para o autor, quem cria obras e produz coisas é a prática 
social, porém esta prática não está alheia a ideologia e as 
concepções mentais. Assim surge uma prática teórica distinta 
da social e que engendra os anseios das classes dominantes 
interferindo no espaço de representação dos indivíduos e 
gerando a fetichização do espaço.

Henrique (2009) vai ao encontro desse pensamento 
quando aborda a apropriação simbólica dos elementos naturais 
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pelos empreendimentos imobiliários no que seria a fase atual 
da relação homem e natureza. Essa produção altamente 
tecnificada explora o valor simbólico da natureza reificando-a 
e convertendo-a em valor monetário, transformando a natureza 
em artificio para obtenção de lucro e criando uma ideologia 
que vende um estilo de vida urbano ‘ecológico’, um estado de 
espírito ‘amigo’ da natureza. Passa a ser, também, um produto 
exclusivo, um símbolo de status social.

Tudo isso demonstra a maneira com que a sociedade 
(e o mercado) se apropria da natureza, convertendo valor 
simbólico em valor monetário, gerando ganhos em um modelo 
capitalista de produção do espaço urbano. Contudo, neste 
sistema a apropriação da natureza não é democrática diante 
da desigualdade social existente, o que leva ao preterimento ou 
exclusão das classes sociais de menor renda.

Henrique (2009) destaca que há um potencial caráter 
emancipatório da sociedade através do acesso à natureza uma 
vez que sua apropriação deveria se dar democraticamente, com 
equidade social e com respeito às relações preestabelecidas 
entre indivíduos e natureza. Porém, a cultura do consumo é 
individualista e opressora, reduzindo a apropriação da cidade, 
das facilidades urbanas e da natureza à lógica do mercado 
impedindo que a emancipação social se realize. A produção 
e apropriação da natureza passa a ser elitista e evidencia a 
diferença entre os que podem ou não pagar por ela.

A restrição de acesso à natureza na sociedade capitalista 
se dá justamente pelo valor mercadológico atribuído ao seu valor 
simbólico, pois a natureza na cidade é produzida em localizações 
específicas segundo interesses do mercado imobiliário.

A natureza também pode ser usada como forma de 
contingenciamento ou separação de grupos e classes 
sociais, barrando os acessos e os contatos entre 
bairros de rendas distintas, por exemplo. A demanda 
pela proteção da natureza, bem como a busca pela 
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proximidade com a natureza nas cidades, tornou-se 
onipresente em todos os planos de governos, planos 
diretores e outros instrumentos de planejamento. 
[...] Entretanto, muitas destas ações “inofensivas”, se 
analisadas isoladamente, podem esconder grandes 
intencionalidades perversas. A natureza serve para 
separar e segregar grupos sociais indesejados a uma 
determinada parcela da sociedade, ou a um nicho de 
mercado de atuação de empresas do ramo imobiliário 
(HENRIQUE, 2009, p. 20).

A produção de localizações na cidade e os investimentos 
públicos em infraestrutura são consoantes com as ideologias 
e padrão de consumo impostos pelo mercado. Essa prática, 
já constatada por Villaça (2017), demonstra como o capital 
imobiliário elege áreas da cidade para valorização em detrimento 
de outras e usam do seu poder e representação no espaço 
político para direcionar investimentos e ações governamentais, 
acentuando a segregação socioespacial na cidade.

Villaça (2017) também apresenta o poder da ideologia na 
apropriação do espaço e na prática social através do exemplo 
carioca de ressignificação da natureza e apropriação da paisagem: 
uma mudança de hábito (práxis) iniciada com a fetichização do 
banho de mar valorizando o litoral em detrimento dos córregos 
e das regiões mais altas (antes mais valorizadas) e gerando uma 
série de obras e investimentos para implantação e ocupação da 
orla litorânea, alterando o fluxo de capital e a dinâmica do valor 
do solo na cidade.

Os lugares se distinguiriam pela diferente capacidade 
de oferecer rentabilidade aos investimentos. Essa 
rentabilidade é maior ou menor, em virtude das condições 
locais de ordem técnica (equipamentos, infraestrutura, 
acessibilidade) e organizacional (leis locais, impostos, 
relações trabalhistas, tradição laboral). Essa eficácia 
mercantil não é um dado absoluto do lugar, mas se 
refere a um determinado produto e não a um produto 
qualquer (SANTOS, 2017, p. 247-248).
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Gorski (2010) aponta que o acelerado processo de 
urbanização brasileira e o inchaço das cidades gerado pela 
inversão populacional campo/cidade em união com o tecnicismo 
na ocupação do território acabaram por alterar a relação do 
homem com a natureza na cidade.

Diversos empreendimentos e obras de infraestrutura foram 
realizados sem levar em conta as características naturais dos 
sítios, o que gerou a degradação de córregos e rios urbanos e os 
problemas ambientais que atualmente afetam principalmente as 
classes sociais mais vulneráveis economicamente, acarretando, 
além de uma apropriação desigual da natureza urbana, a 
segregação e afastamento dessas populações para áreas de 
risco e de fragilidade ambiental (GORSKI, 2010; RODRIGUES, 
2017; VASCONCELLOS, 2015).

A seguir discute-se a dinâmica da apropriação 
mercadológica da natureza no sistema de espaços livres públicos 
de Palmas-TO, evidenciando a produção de suas localizações e 
as contradições sociais referentes a este processo. Esse estudo, 
de caráter empírico e exploratório, comprova as constatações 
teóricas descritas pelos autores citados e apresenta os resultados 
práticos na paisagem urbana.

2. PRODUÇÃO E APROPRIAÇÃO DA NATUREZA EM 
PALMAS-TO

Concebida para atuar como sede do estado do Tocantins 
(emancipado de Goiás em 1988) no contexto da expansão da 
fronteira agrícola brasileira, Palmas foi criada em 1989 através de 
um projeto urbanístico amplo cujos espaços livres atuam de forma 
decisiva para sua conformação espacial. O local para implantação 
da cidade foi o entremeio da Serra do Lajeado e do Lago formado 
pelo reservatório da Usina Hidrelétrica Luís Eduardo Magalhães, 
que apresenta importantes corpos hídricos que percorrem a cidade 
transversalmente e formam extensas áreas com vegetação nativa. 
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No projeto da capital, elaborado pelo escritório 
GrupoQuatro (1989), foram designadas diretrizes para uma área 
macroparcelada e duas áreas de expansão futuras (ao norte e 
ao sul). Os autores do projeto realizaram um plano de ocupação 
para a área macroparcelada em quatro fases consecutivas que 
totalizaria cerca de 1.200.000 habitantes e, posteriormente a 
este assentamento, as áreas de expansão futura norte e sul 
seriam ocupadas. Porém, o plano de ocupação não foi seguido 
e a população urbana ocupa na atualidade praticamente todas 
as fases (Figura 1), apesar de ter uma população municipal de 
apenas 299.127 (IBGE, 2019). Devido a uma forte dinâmica 
de especulação imobiliária desde sua implantação, Palmas 
configura-se como uma cidade espraiada, com baixíssima 
densidade, com muitos vazios urbanos e lotes desocupados ou 
subutilizados e com alto custo de urbanização (BAZOLLI, 2007). 

Figura 1. Ocupação urbana: plano original e evolução da ocupação, respectivamente.

Fonte: à esquerda, GrupoQuatro (1989). À direita, Geo-Palmas (2018). Adaptados.
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Muitos estudos demonstram a dicotomia existente entre a 
área macroparcelada do plano e a área de expansão sul, a qual 
foi ocupada prematuramente nos primeiros anos de implantação 
da cidade (BAZOLLI, 2007; CORIOLANO, 2011; MELO JÚNIOR, 
2008; OLIVEIRA, 2016). Há uma diferença evidente de renda entre 
as duas porções, assim como em suas configurações urbanas, 
infraestruturas, distribuição de equipamentos coletivos, que são 
reflexos do histórico de ocupação, do interesse imobiliário e da 
condução da gestão pública frente a tais realidades. Na área de 
expansão norte também tem surgido ocupações de baixa renda, 
muitas delas irregulares (PALMAS, 2018) com características 
similares a outras áreas periféricas existentes.

A conformação dos espaços livres segue a mesma ordem. 
Albieri et al. (2018) demostram que a distribuição das vias e 
praças ocorre de forma relativamente homogeneizada, porém, ao 
avaliar somente as avenidas com presença de canteiros centrais 
e as praças implantadas, o contraste entre as duas regiões se 
evidencia. Esta dicotomia também se dá sob a ótica das Áreas 
Verdes Non Aedificandi (AVNAs) (Figura 2). Importante ressaltar 
que são elementos que abrigam relevantemente a natureza 
na cidade, qualificam a paisagem urbana e comumente são 
cooptados pelo mercado para valorização imobiliária.
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Figura 2. Índice de vias, AVNAs e praças em Palmas.

Fonte: Albieri et al. (2018, p. 9-10).
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Grande parte das áreas onde há maior presença de praças 
implantadas, avenidas com canteiros centrais e AVNAs são regiões 
com baixa densidade, por volta de 43,95 hab/ha, em contraponto 
com as regiões com maiores densidades que permanecem 
desassistidas desses atributos qualificadores do sistema de 
espaços livres. Em vista disso, fica descartada a hipótese de que a 
alta densidade justificaria a maior quantidade desses elementos 
nessas áreas, inexistindo, neste caso, correlação direta entre 
densidade populacional e quantidade de áreas livres.

Em relação às áreas de preservação ambiental ao longo 
dos rios, Palmas dispõe de doze Unidades de Conservação (UCs). 
Essas UCs recentemente tiveram suas nomenclaturas alteradas 
pelo Plano Diretor de 2018 (PALMAS, 2018) para Áreas Verdes 
Urbanas (AVUs), o que incidiu em uma flexibilização por meio 
de permissões para maiores intervenções urbanísticas.

Nas proximidades de duas AVUs situadas na região central 
estão instalados os três parques urbanos da cidade: o Parque 
Cesamar, mais antigo, o Parque dos Idosos e o Parque dos Povos 
Indígenas, inaugurados em 2016 e 2017, respectivamente. Todos 
eles são abastecidos com equipamentos esportivos e de lazer, 
porém o segundo sendo de uso e tendo atividades, infraestrutura 
e eventos voltados prioritariamente à população idosa. Palmas 
possui, ainda, cinco espaços popularmente conhecidos como 
as praias da cidade, que contam com infraestrutura de lazer e 
acesso público ao Lago. A Praia da Graciosa, localizada na região 
central, foi a que recebeu maiores investimentos em infraestrutura 
e equipamentos de lazer desde a implantação da cidade, sendo, 
inclusive, objeto de concurso de projeto paisagístico e, atualmente, 
existe um projeto urbanístico para sua ampliação em andamento.

Analisando-se esses elementos 
juntamente com os clusters de renda6 

6 Os clusters demonstram os locais com alto nível de homogeneização de 
classes sociais por renda gerado pelo software ArcGIS com os dados de 
renda do IBGE (2010).
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, percebe-se a concentração das classes de alta renda no entorno 
dos parques e praias produzidos com maior densidade técnica 
(Figura 3). Além dos parques e praias já implantados, há uma 
movimentação por parte da gestão pública para qualificação de 
outras AVUs localizadas na região central, como a anunciada 
implantação do Jardim Botânico na AVU do Córrego Prata 
(GAZETA DO CERRADO, 2020). 

Figura 3. Clusters de renda com UCs, parques, praias e futuro jardim botânico.

Fonte: elaboração dos autores a partir de Albieri et al. (2018) e Palmas (2007).

Coincidentemente, no entorno dos parques implantados 
estão as áreas onde foram instalados os edifícios verticais mais 
altos e de maior padrão construtivo (OLIVEIRA, MENEZES, 
2019), conformando um vetor de ocupação deste tipo de 
empreendimento nas proximidades da AUV Brejo Comprido, 
entre o Parque Cesamar e a Praia da Graciosa. Ainda, é possível 
observar novas tendências de verticalização se ampliando 
para as proximidades do futuro Jardim Botânico haja vista o 
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aparecimento recente de edifícios com um número elevado de 
pavimentos em áreas onde não se havia registro de edificações 
desse porte.

Outro fator que evidencia a predileção por esses espaços é 
a concentração de lotes multifamiliares ocupados nessa região. 
Estudos apontam que grande parte dos lotes multifamiliares que 
estão ocupados e tiveram seus usos originais mantidos como 
empreendimentos verticais estão localizados na área do cluster 
de alta renda e em suas imediações (Figura 4), reiterando onde 
acontecem as preferências locacionais de produção e apropriação 
imobiliária incidindo na valorização do solo (OLIVEIRA; SILVA, 
2019).

 

*Critérios para enquadramento dos edifícios verticais em alta renda: tamanho 
dos apartamentos, número de banheiros, existência de lavabos, diversidade 
de elementos e espaços para lazer, garagens subterrâneas, existência de apar-

tamentos duplex ou tríplex, térreo sem apartamentos ou comércio.
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Figura 4. Clusters de renda e edifícios verticais para altas classes de renda de 
Palmas (à esquerda) e HMs ocupadas com uso vertical (em laranja), demais 

usos (em cinza claro) e desocupadas (em cinza escuro) (à direita).

Fonte: elaboração dos autores a partir do acervo do Grupo de Estudos em 
Desenvolvimento Urbano e Regional da Universidade Federal do Tocantins 

(GEDUR/UFT).

As estratégias de marketing adotadas pelas construtoras, 
incorporadoras e imobiliárias colocam a natureza como parte 
integrante do edifício funcionando como chamariz para atração 
de novos consumidores e valorização dos seus empreendimentos. 
A ideia de natureza, neste caso, é usada como elemento de 
distinção entre padrões de classes sociais que passa a ser objeto 
de desejo de todos, mas acessível apenas a quem pode pagar 
por ela.

As frases divulgadas nos folders dos edifícios apelam 
fortemente para a localização e a vista privilegiada promovida pela 
torre edilícia: “Lazer a 60 metros de altura com uma vista de tirar 
o fôlego do Parque Cesamar” (URBAN INCORPORAÇÕES, 2019, 
p. 3) ou “Com o Parque Cesamar, a quadra oferece a paisagem 
mais linda e verde da cidade. Além disso o lago contemplativo 
deixa a temperatura da região mais amena, tornando-o endereço 
mais desejado de Palmas” (ELMO ENGENHARIA, 2017). Apesar 
de Palmas possuir doze UCs, como comentado, apenas as que 
estão próximas ou inseridas nos clusters de alta renda têm sido 
exploradas mercadologicamente.

A manipulação de perspectivas dos empreendimentos com 
vistas a prevalecer o verde da paisagem é outro subterfúgio que 
ocorre nas ações de propaganda e marketing. Várias imagens 
suprimem intencionalmente outras construções da vizinhança 
ou a própria cidade e ressaltam o tom verde em contraste com o 
empreendimento de interesse (Figura 5).
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Figura 5. Propaganda de empreendimentos de alto padrão próximo ao Parque 
Cesamar.

Fonte: Urban Incorporações (2019). Disponível em: <https://www.urbaninc.
com.br/soberano>. Acesso em: ago. 2020.

Henrique (2009) destaca que as estratégias de marketing 
procuram construir ideologicamente a aproximação pacificada 
entre o homem e a natureza, demonstrando espaços prazerosos 
e agradáveis em uma paisagem controlada e bucólica. As 
propagandas claramente induzem a esta percepção de natureza 
excluindo os elementos indesejados ou ameaçadores que 
também compõe a realidade. 

A sociedade, ao construir a ideologia da natureza pela 
abordagem mercadológica, intensifica as desigualdades de 
classes sociais mesmo que a natureza em si, mas menos 
tecnificada, esteja em outras partes da cidade. Nesta estratégia, 
a natureza valorizada e desejada é aquela reificada, produzida 
socialmente como mercadoria, objeto de desejo, símbolo de 
status e subjugada pelo sistema econômico capitalista.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apesar de ter sido planejada sob um discurso humanista, 
Palmas apresenta, hoje, um quadro bastante nítido de segregação 
socioespacial. Nota-se a predominância da população com maior 
renda na porção central, ao passo que a região sul e extremo 
norte apresentam faixas de renda consideravelmente menores.

https://www.urbaninc.com.br/soberano
https://www.urbaninc.com.br/soberano
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Essa desigualdade se manifesta, dentre outras maneiras, 
nas formas qualificação e implantação dos espaços livres e 
demais infraestruturas. O conjunto dos elementos qualificadores 
do sistema de espaços livres e da paisagem urbana, atrelado 
a melhor infraestrutura e equipamentos concentrados nesses 
espaços, resultam em uma dinâmica especulativa que produz 
localizações acessíveis apenas à parcela mais rica da população. 
Assim, a classe de menor renda é relegada às periferias da 
cidade, dificultando e encarecendo seu acesso aos espaços 
livres públicos de lazer e intensificando processos de segregação 
socioespacial há muito instaurados.

Além disso, essa assimetria é vista também por meio da 
maior intensidade de verticalização em determinadas áreas 
cujo potencial de retorno financeiro é mais elevado. A presença 
da natureza circunvizinha é parte integrante e potencial da 
exploração mercadológica imobiliária e costumeiramente 
utilizada como estratégia de marketing desses edifícios, exaltada 
nas propagandas para venda de apartamentos. A proximidade 
dos parques e praias são apropriadas como formas de atração de 
potenciais consumidores e valorização dos empreendimentos. 
Estes espaços passam a ser vistos como os jardins das classes 
dominantes, enquanto as classes de menor renda sofrem 
com a escassez de infraestrutura básica e convivem com a 
‘desqualificação’ de seus espaços verdes.

Dessa forma, nota-se que a apropriação da natureza em 
Palmas se dá de forma a reforçar tendências de financeirização 
da cidade. A apropriação do sistema de espaços livres, 
sobretudo dos espaços livres de ordem pública, que deveria ser 
coletiva e equânime, atende prioritariamente à valorização de 
empreendimentos de determinados grupos.

Sendo assim, há de se buscar meios para enfatizar a 
produção da natureza pelos aspectos sociais de emancipação 
coletiva da sociedade visando reverter a tendência de apropriação 
da natureza enquanto produto mercadológico a ser consumido 
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pela classe dominante. Somente assim será possível construir 
uma sociedade mais justa, solidária e empática.
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PARQUES CONTEMPORÂNEOS EM ANÁPOLIS (GO): 
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DA PAISAGEM
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Vandervilson Alves Carneiro  
Eugenio Fernandes Queiroga

Em setembro de 2016, apresentamos um trabalho 
acadêmico resultante de estudo bibliográfico, no 4.º Congresso 
Internacional de Arquitetura Paisagística (CIAP), na FAU/USP. 
Na Sessão Paisagem e cultura: formas de percepção e apropriação, 
propomos contribuir com o projeto temático de pesquisa “QUAPA 
SEL 2 – Os sistemas de espaços livres e a constituição da forma 
urbana contemporânea brasileira” (FAUUSP/FAPESP/CNPq).

Em sucinta contextualização histórico-morfológica, 
visualizamos a conexão da escala local com a regional, como 
fundamento da estruturação da forma urbana. Sendo esta 
revestida de fragmentações sedimentadas, de igual modo 
expressa na cidade contemporânea incontornável teor à 
economia globalizante, a qual agudiza tais processos. Assim 
sendo, o estudo dos parques contemporâneos contribui para 
aclarar esta relação de continuidade e replicação do padrão 
morfológico e, ao mesmo tempo, possibilidades de mudança.

Interessante observar que, não por mero acaso, o estudo 
dos parques contemporâneos identifica “reflexividade” (BECK, 
1997) nas formas de percepção e apropriação dos parques no 
mundo contemporâneo. Nesta, sobressaem os agentes públicos, 
como produtores de imagens que remetem à ideia de “cidade 
sustentável”, convertendo afirmações ecológicas em espécies de 
“mitoecologia” (BALANDIER, 1999).

Na ocasião do 4.º CIAP, apresentamos os estudos que foram 
suscitados pela Oficina QUAPA/SEL na cidade de Anápolis 

. Durante a oficina, constatamos que os parques da cidade 
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sobressaem na conformação do sistema de espaços livres, e que, 
há semelhanças e diferenças entre os parques construídos pela 
prefeitura antes e após os anos 2000. Então, questionamos, que 
reflexões possíveis poderiam ser feitas após análise comparativa 
a partir de três parques municipais: Parque Ambiental Ipiranga; 
Parque da Liberdade e Parque da Cidade.

Algumas reflexões possíveis dessa análise comparativa 
foram publicadas nos Anais do Enanparq/2016 

 e no livro O essencial da arquitetura e urbanismo 

 (MEDEIROS, 2016; MEDEIROS; SANTOS, 2018). Os parques 
referidos nas análises morfológicas já publicadas foram 
inaugurados entre 2010 e 2014. Nesse ínterim, estava prestes a 
ser inaugurado, o Parque da Jaiara, o quarto parque construído 
no escopo dessa política ambiental recente. No presente texto, 
daremos continuidade a essas análises, inserindo outros 
elementos surgidos após a inauguração desse último parque, 
em 2018.

1. ANÁLISE DA FORMA URBANA: FORMA ALONGADA A 
NORTE E SUL

A análise morfológica mostrou que, de modo sintético, a 
estrutura urbana de Anápolis é interdependente a fenômenos 
regionais de urbanização. Dessa forma, remontamos desde a 
origem da cidade, no final do século XIX (1886) com o surgimento 
da denominada Vila de Santana das Antas, até o presente, 
mantendo em tais interrelações os rebatimentos morfológicos. 
No princípio, após ter sido emancipada e elevada à categoria 
de cidade, os seus aspectos morfológicos não se diferenciavam 
dos demais núcleos urbanos da hinterlândia: a igreja matriz se 
destacando na paisagem, e o seu adro principal em torno, em 
forte ligação com o campo.

Neste núcleo inicial, após o surgimento dos dinamizadores 
externos, resultou uma “cidade compacta”. No caso, trata-
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se dos fenômenos urbanos que possibilitaram dinamizar o 
ritmo cidade/campo de estagnação populacional e econômica, 
estimulando a migração e o desenvolvimento que consolidou a 
malha urbana do centro original da cidade. Ainda no início do 
século XX, o estabelecimento da Estação Ferroviária delineou 
uma linha de crescimento ao norte deste núcleo central.

Assim, ao passo que o núcleo urbano original foi 
se consolidando, outros dinamizadores externos foram 
conformando a configuração morfológica. Denominados em 
nossa análise como “polos de crescimento”, surgiram na 
sequência às dinâmicas do núcleo inicial determinadas pela 
matriz e pela estação ferroviária. Neste caso, tivemos dois polos, 
um localizado ao norte da cidade, e, outro, ao sul. Ladeada por 
duas barreiras de crescimento – a leste a BR 153 e a oeste a APA 
do ribeirão João Leite – essa configuração urbana gerou uma 
forma alongada no sentido norte-sul (Figura 1).

Figura 1. Forma alongada norte-sul. 

Fonte: intervenção sobre mapa produzido no QUAPA da FAU/USP. (2017)
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Então, temos aí a instauração de uma lógica dos fragmentos. 
Sobre essa base morfológica foram se consolidando as “linhas de 
crescimento”, as quais não são limitadas ao estudo de traçados 
geométricos, mas resultam da tensão entre esses fragmentos 
(MURATORI, 1959; CANIGGIA, 1979; apud PANERAI, 2006), 
em compósitos urbanos a norte e a sul. O crescimento também 
foi incluindo centralidades e localidades, as quais foram sendo 
interligadas na forma urbana delineada, em cuja internalidade 
sobressai o aspecto fragmentado. 

2. FRAGMENTOS COMPÓSITOS 

A lógica dos fragmentos resulta da interação entre sistema 
viário e espaços vazios. Há outros fatores sociais e econômicos 
que a torna mais visível, como a formação de centralidades e a 
forma como ocorrem as mais diversas segregações em relação 
a estas. Segundo Marques e Ferreira (2006) a fractalidade pode 
ser medida, uma vez que o tecido urbano sugira uma lei fractal. 

Os três parques surgidos em Anápolis entre 2010 e 2014 
(Figura 2) mostram também como se pode visualizar a cidade 
por seus fragmentos. Dispersos, esses parques caracterizam 
disjunções urbanas. Embora constituam também contiguidades, 
como por exemplo, pertinência a uma centralidade, é prevalecente 
a lógica da fragmentação. 
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Figura 2. Localização dos parques da Cidade, Liberdade e Ambiental Ipiranga. 

Fonte: intervenção sobre mapa produzido no QUAPA da FAU/USP. (2017)

Como pode ser observado na figura acima, os parques 
em destaque aparecem como fragmentos verdes urbanos. Não 
havendo entre si conectores, suscitam a indagação de como 
poderiam constituir um sistema de espaços livres na cidade. 
Sobretudo porque, destacando-se economicamente como o 
principal dentre os municípios Goianos – cuja localização 
estratégica no “trevo do Brasil” reforça a polarização da rede 
urbana regional (Figura 3) –, o que se espera é que esse padrão 
intraurbano reforce ainda mais e replique fenômenos urbanos, 
tais como: dispersão, verticalização, segregação e adensamento.

Conforme dito acima, a morfologia urbana de Anápolis 
surgiu, desde o seu princípio, interdependente a fenômenos 
regionais de urbanização. E não houve propriamente um plano 
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urbanístico de expansão, e sim decorrente das dinâmicas das 
linhas de crescimento, correspondendo a diversos arranjos 
econômicos internos e externos à cidade. Desse modo, muito 
embora a legislação federal exigisse a preservação das matas 
ciliares e nascentes, o que se viu foi que os espaços verdes 
remanescentes conformaram uma “morfologia de arquipélago” 
(Figura 4).

 
Figuras 3 e 4. Localização da polarização de Anápolis na rede urbana regional; 

espaços verdes remanescentes. 

Fontes: DIAS (2011); SILVA, MORAIS e NASCIMENTO, (2010).

Estes “arquipélagos”, no dizer de Silva, Morais e 
Nascimento (2010) também correspondem a fragmentos de 
concentração de renda, o que vai coincidir, também, com maior 
ou menor percepção e desfrute dos espaços livres projetados. E, 
consequentemente, ao correspondente aproveitamento destas 
áreas verdes em parques e praças. Isso comprova o que diz 
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Acselrad (1999), sobre a competitividade dos lugares, tendo 
em vista o local de moradia das pessoas com maior renda: 
estrategicamente os potencializam, segregando-os por meio de 
espaços livres projetados.

Estudos feitos por Silva e Lacerda (2008) mostram que 
originalmente a região Sul de Anápolis detinha 75% da área 
coberta por “cerrado ralo” e 25% recoberta por formações 
florestais, inclusas as Matas de Galeria. Segundo os autores, 
nesta região resta cerca de 7% da área recoberta por formações 
florestais, 15% por cerrado ralo e a fragmentação dos habitats. 
Exatamente nesta região da cidade é que se deu a consolidação 
do bairro denominado Jundiaí, onde foram instalados modernos 
e diversificados serviços, os quais promoveram crescente 
deslocamento de pessoas para a sede do município, tanto para 
fixar residência, quanto para promover transações comerciais.

Agregando mais valor à centralidade do bairro Jundiaí, 
foi construído o Parque ambiental Ipiranga, no contexto dos 
parques surgidos após os anos de 2000, bem como o Parque 
da Liberdade – em uma área próxima ao centro da cidade –, 
e o Parque da Cidade, mais para o extremo sul da cidade. 
Todos fortemente atrelados à imagem de sustentabilidade 
urbana. Isso caracterizará uma forma de intervenção projetual 
contemporânea, como veremos a seguir.

3. SINGULARIDADE DOS PARQUES INAUGURADOS APÓS 
OS ANOS DE 2000

Os primeiros parques urbanos de Anápolis foram 
implantados nos anos de 1970; o Parque Municipal de Anápolis 
– popularmente chamado de “parque da matinha” –, e o Central 
Parque Senador Onofre Quinan. O Parque JK foi construído nos 
anos de 1990. Estes três parques surgiram em um contexto 
histórico em que a natureza servia como cenário bucólico e 
romântico. Naquele período, os espaços livres e verdes tinham 
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a finalidade de constituir espaços onde o público se moldava ao 
encontro e ao lazer, demarcando-se distinção entre o festivo e o 
político. Agregados a isso, estes primeiros parques de Anápolis 
tinham também a finalidade objetiva do lazer, esporte ou 
contemplação (Figura 5).

Figuras 5. (a) Localização dos parques de Anápolis construídos entre os anos 
de 1970 e 1990; intervenção do autor sobre mapa produzido pelo Quapa/sel; 
(b; c) Parque Municipal de Anápolis (Parque da Criança) –; (d; e) Parque JK 

– (e; f) Central Parque Senador Onofre Quinan – 

Fontes: Arquivo QUAPA e https://www.anapolis.go.gov.br/ (2017)

Esse padrão de projetos e apropriação dos parques vai 
se alterar após a construção do Parque Ambiental Ipiranga, 
no bairro Jundiaí. Sendo importante frisar, que, não foi mero 
acaso, mas consequência da qualidade dos serviços oferecidos 
no Bairro Jundiaí, e, associado a distâncias percorridas para o 
acesso destes, é que surgirá uma das centralidades de mais alta 
renda (Figura 6). E, quanto mais a cidade foi se caracterizando 
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como cidade média/intermediária, passa a intermediar entre 
a realidade metropolitana e a centralidade de cidade média 
exercida no centro-sul goiano. Estes elementos não só reforçam e 
consolidam todos os aspectos morfológicos até aqui comentados, 
como vão inserir novos elementos que os tornam mais complexos.

 

Figura 6. (a) Localização do Parque Ipiranga e do Bairro Jundiaí; (b) Centra-
lidade do Bairro Jundiaí; (c) Foto aérea do parque Ipiranga e centralidade do 

Bairro Jundiaí. Fotos: Sílvio Macedo.

Fonte: QUAPA e Arquivos do autor. (2017)

Com a inserção de elementos que tornam mais complexa a 
análise da atividade projetual, a construção do Parque ambiental 
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Ipiranga não somente veio a fortalecer a centralidade urbana do 
bairro Jundiaí. Sob a ótica de uma análise arquitetural, ocorrem 
inserções de “táticas pliáveis” que descrevem uma “emergente 
sensibilidade urbana de conexões intensivas” (LYNN, 2013, p. 
30).

Porque nesse caso, assim como nos outros dois que 
vieram em sequência, priorizavam-se, não tanto a construção 
física da cidade, mas, sobretudo a construção da pregnância de 
uma “imagem forte” e positiva da cidade (Figura 7). Na análise 
arquitetural, essa imagem forte corresponde a “incorporação 
formalmente de forças externas”, formando um compósito que 
envolve e prolifera conexões possíveis. 
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Figura 7. Flyers de propaganda da Prefeitura de Anápolis associando a cidade 
aos parques ambientais.

Fonte: https://www.anapolis.go.gov.br/ (2017)

Assim sendo, ao substituir as antigas coordenadas fixas 
de lazer/esportes/contemplação/festividades por “relações 
dinâmicas através de superfícies” (idem), na fractalidade 
urbana, os parques contemporâneos subsumem um sistema 
multiplamente plexado – um complexo.

Como diz Whitacker (2007), os signos têm um papel de 
difusão qualitativa do urbano em territórios descontínuos. Na 
análise arquitetural, os signos tornam-se as forças externas ou 
superfícies que produzem relações dinâmicas na conformação 
da internalidade projetual. Portanto, embora seja inconteste 
a estética ambiental traduzida na beleza do paisagismo, a 
imagem da paisagem subsume diversos aspectos do mundo 
contemporâneo.

Ou seja, os cenários de que fala Appadurai (1993) esvaziam 
em alguma medida a conotação do público. Por outro lado, esse 
esvaziamento corresponde a tal externalidade de signos que irá 
dinamizar a internalidade projetual, provocando dobramentos 
e desdobramentos. Assim sendo, é preciso investigar como 
isso se reflete no arranjo dos elementos que conformam as 
paisagens tomadas como imagem do sustentável, e a relação 
desse esvaziamento com o surgimento de propostas projetuais 
de parques contemporâneos. 
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Para Acselrad (2001) neste cenário globalizante, emula-
se a competitividade dos lugares onde moram as pessoas com 
maior renda, estratégia que potencializa a segregação por meio 
de espaços livres projetados. Arantes (2000) observa que o que 
se quer é desenvolver uma “imagem” forte e positiva da cidade, 
não tanto a real construção física da cidade. Appadurai (1993) 
vai dizer que o próprio mundo globalizado perde a essência 
unificada e se fragmenta em cenários transpolíticos e culturais 
denominados ethnoscapes, mediascapes, technoscapes, 
finascapes e ideoscapes. A ideia é interessante na medida 
em que nos ajuda a pensar que a cidade em cenários, mais 
do que um espaço-tempo contínuo, é uma montagem de 
imagens fragmentadas. Isso problematiza a apreensão pública 
dos espaços livres, em um campo de novas possibilidades 
contemporâneas. 

Nos parques contemporâneos de Anápolis, produzidos 
após os anos de 2.000, podemos dizer que ocorrem esses 
“entrelaçados globais” (ASCHER, 2010), para os quais levam-
se em conta tanto os fluxos materiais quanto fluxos de uma 
“economia cognitiva” (ASCHER, 2010). Desse modo, o lema 
visível no discurso ambiental das peças de propaganda, como 
na do Parque Ambiental Ipiranga e no Parque da Liberdade, 
não abrange a sustentabilidade social. Mantem-se pela 
superficialidade do discurso. Atrelado apenas à implantação 
dos parques, tal discurso torna-se uma aplicação da crítica ao 
discurso da sustentabilidade feita por Acserald (2008). Porém, 
tal superficialidade, ao compor uma camada de signos, torna 
o sistema mais maleável e aberto a interações muitas vezes 
provindas de vicissitudes, passando a incorporar diversidades 
locais.

Incorporando o lema “cidade sustentável”, a Prefeitura 
teve por base o Plano Diretor de 2006. Ao fazer isto, afirmou 
o direito a cidades sustentáveis como princípio norteador da 
municipalidade – conforme o Estatuto da Cidade, Lei Federal n.º 
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10.257/2001 que rege. Embora não abranja toda a complexidade 
sob a qual o discurso ambiental está fundamentado, há que 
se considerar alguns aspectos, mesmo que tais aspectos não 
resolvam os problemas sociais mais agudos e arcaicos levantados 
por Maricato (2003). 

Os mesmos entrelaçamentos e limitações podem 
ser observados no Parque da Liberdade e no Parque da 
cidade, inaugurados em dezembro de 2012 e julho de 2014, 
respectivamente. Contudo, destaca-se nos Parques da Liberdade 
e da Cidade (Figuras 8 e 9) a característica de “serviços 
ambientais”, já que ambos foram propostos como ações de 
recuperação de áreas de nascentes. No Parque da cidade, 
devido a construção da Ferrovia Norte-Sul, houve o acordo 
entre a empresa VALEC – Engenharia, Construções e Ferrovias 
S. A. e o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (IBAMA), para 
compensação pelos impactos ambientais decorrentes da obra, 
na área de nascentes do córrego das Antas.

O mesmo princípio de proteção das nascentes se aplicou 
para a criação do Parque da Liberdade. Situado em uma área 
próxima ao Centro da Cidade, é um local de alta densidade 
residencial e de renda mais baixa, comparativamente ao entorno 
do Parque Ipiranga. A ocupação residencial foi se sobrepondo à 
área bem próxima à nascente do córrego, não chegou a soterrá-
la, contudo, o local passou a ser utilizado como “lixão” pelos 
moradores.
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Figuras 8. Localização do Parque da Liberdade e nascentes; Fotos do Parque 
da Liberdade.

Fonte: intervenção sobre Google Maps e acervo do autor. (2017)

Figura 9. Fotos do Parque da Cidade, mostrando infraestrutura e equipamen-
tos próximos. Fotos de Silvio Macedo e site da Prefeitura de Anápolis. 

Fonte: QUAPA e https://www.anapolis.go.gov.br/ (2017)
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Então, nesses casos, a construção dos parques de fato 
teve uma função de “serviço de ecossistemas” (TICKELL, 2001), 
contribuindo para o “metabolismo da cidade” (VENDRAMINI 
et al., 2006), já que a preservação das nascentes implica em 
garantir percolação, e, portanto, vitalidade nas áreas das 
nascentes. Muito embora não se garanta a total preservação dos 
córregos, porque isto depende de outros fatores como o controle 
de esgotos e resíduos sólidos, bem como outras antropizações 
agressivas.

Assim, podemos considerar que, embora não podendo 
resolver as questões as fragmentações urbanas acima discutidas, 
os Parques da Liberdade e da Cidade ensejam o debate sobre 
as soluções ambientais, e as questões conexas, sobretudo 
a “simbiose necessária entre a sustentabilidade ambiental 
e a sustentabilidade social” (DEMANTOVA; RUTKOWSKI, 
2007), e em alguma medida atende a crescente demanda por 
“metabolismo urbano” (VENDRAMINI et al., 2005).

4. NOVOS REFERENCIAIS TEÓRICO-CONTEXTUAIS

As análises desses três parques cotejam novos referenciais, 
que possam abranger elementos mais diversificados. 
Diferentemente dos parques surgidos anteriormente aos anos 
de 2.000, avultam-se necessidades de se pensar as formas 
urbanas no âmbito de uma “modernidade reflexiva”, não mais 
restrita à modernidade simples, como diz Lash (1997, p. 147).

O que, na verdade, sustenta a reflexividade não são nem 
as estruturas sociais (econômicas, políticas e ideológicas) 
do marxismo nem as estruturas sociais (normativamente 
regulamentadas e institucionais) do funcionalismo parsoniano, 
mas, ao contrário, um entrelaçamento articulado das redes 
globais e locais de estruturas de informação e comunicação. 
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Seja pelo esvaziamento do sentindo do público, ou por sua 
reelaboração, se faz necessário compreender os entrelaçamentos 
imagéticos desses parques, com os contextos reais que suscitam 
questões ambientais (de risco) na sua relação com a cidade. Isso 
implica em uma disjunção importante, em relação ao padrão 
desenvolvimentista e homogêneo da modernidade simples 
homogeneidades: em âmbito local, quais potencialidades 
possibilitam formas de contiguidades? 

O discurso ambiental e sustentável associado a criação 
de parques urbanos, não estaria realmente vinculado à 
disponibilidade de recursos naturais e energéticos, e sim à 
capacidade de criar e intensificar sinergias entre agentes da 
sociedade (BORJA; CASTELLS, 1997; 1998). Assim sendo, de 
que modo absorveriam a diversidade social e heterogeneidade 
dos agentes, possibilitando atividade projetual que expresse 
disjunções e contiguidades morfológicas?

Então, embora agreguem a denominação “ambiental”, a 
produção da imagem é muito mais estratégica para a consolidação 
de um discurso sobre o “sustentável”, do que efetivamente o 
tipo de apropriação ou de funcionalidade esperada aos usuários 
dos parques. Pode ser associado à ideia de um “evento plexial” 
que produz deformações cartesianas com o uso de uma 
topologia flexível (LYNN, 2003, p. 39). Descoladas de visões 
ecossistêmicas ou de maior clareza e profundidade quanto a 
teoria ambientalista, é muito mais útil como copartícipe para 
a maleabilidade que se requer projetualmente para concepção 
dessa tipologia de parques.

Para Swyngedouw (2001, p. 84-87), esse descolamento 
ocorre, não apenas por causa do marketing político no consumo 
da paisagem – para esta análise, portanto, não seria útil as 
críticas ao city marketing – mas é uma expressão da visão 
ocidental, inclusive a acadêmica e de movimentos sociais, que 
pouco construíram pontes com o movimento ecológico. Assim, a 
natureza não sendo parte integrante do “processo de produção”, 
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permanecia a um domínio externo – ainda que universal em seu 
funcionamento. Para a autora, somente nos últimos anos, é que, 
de forma embrionária é que se começou a afirmar o pensamento 
ecológico.

Interessante observar que, se não é parte do “modo de 
produção”, com o “fim da natureza” ocorre a sua completa 
socialização, esta passa ao domínio do “modo de informação” 
(LASH 1997, p. 97; 147). Chamando a atenção para esta 
ausência de integração Endlich (2016) a chama de “motivação 
implícita para a felicidade”: seccionar sociedade e natureza, na 
verdade perpetua clichês de “cidades sustentáveis”. Contudo, 
para nossa análise, esses clichês não são inúteis, ao contrário, 
eles são estratégicos. Para as práticas projetuais, passam a 
ser “astucia tática” (LYNN, 2003, p. 32), ou seja, transformar 
a imprevisibilidade de um evento em convergência das forças 
internas e externas: “caso se altere qualquer elemento presente 
nessa convergência de coisas locais, a natureza do evento 
mudará” (idem).

Seguindo a proposta de Swyngedouw (idem), seria preciso 
transgredir metodologicamente este dualismo, e, por processos 
de “hibridação”, instituir “quase-objetos”. Para melhor 
compreensão de sua crítica à superficialidade das políticas 
ambientais, e também de como propõe a desconstrução desses 
clichês, a autora privilegia a compreensão da circulação da 
água e sua inserção no metabolismo da cidade. A análise de 
Swyngedouw (idem) na aplicabilidade do estudo dos parques 
contemporâneos em Anápolis é interessante, porque em sua 
totalidade estão ligados a corpos d’água, como nos casos dos 
Parques Jaiara e da Cidade, visto a seguir.
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Figura 10. Intervenção sobre mapa produzido no Laboratório Quapa/sel, Lo-
calização e fotos do Parque da Cidade e Parque Jaiara nos extremos norte e 
sul da cidade, ambos lindeiros a BR 153 e viadutos de acesso. Fotos: Google 

Earth.

Fonte: Laboratório Quapá/sel. (2017)

Situado no extremo norte da cidade, o Parque da Jaiara faz 
um contraponto ao Parque da Cidade, este localizado ao Sul. São 
projetos que incorporam múltiplas escalas, programas e fluxos 
de pedestres e veículos de contextos urbanos diferenciados. Para 
Lynn (2003, p. 37), os efeitos dessa mistura urbana só podem 
ser avaliados pelas conexões que cria. Localizados em extremos 
da cidade são interligados por uma rodovia, a BR - 153, em 
pontos onde estão situados dois dos seis viadutos que fazem 
interligações com a cidade. Vistos pela ótica da reflexividade, 
os projetos dos parques localizados nestes pontos inteiramente 
dedicados a mobilidade veicular, podem ser compreendidos 
como “táticas conciliatórias” que envolvem heterogeneidades, 
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descontinuidades e diferenças intrínsecas a seus contextos de 
vizinhança.

Então, essa relação de contiguidade com a rodovia e 
sua ligação com a circulação intraurbana de veículos é uma 
particularidade comum a esses dois parques, assim como o 
Parque Ipiranga tem a particularidade de ser intrinsecamente 
ligado a centralidade do Bairro Jundiaí e o Parque da Liberdade 
por estar na área consolidada próxima ao centro da cidade. 
Portanto, podemos dizer que temos um sistema de espaços 
livres heterogêneo.

A atividade projetual de parques em Anápolis tem se 
mostrado intensa. Nos dois anos subsequentes a apresentação 
no 4.º CIAP, o Parque da Jaiara, posteriormente denominado 
Parque Ambiental Dr. Luiz Caiado de Godoy – que homenageia o 
fundador do bairro Vila Jaiara – foi inaugurado e reinaugurado. 
E, no decorrer do presente ano, a municipalidade propôs a 
construção do Parque São Silvestre, o quinto desta sequência 
(cfe. http://www.avozdeanapolis.com.br/prefeitura-anuncia-
licitacao-para-um-novo-parque-na-regiao-leste/). 

A nossa interpretação para esta construção de parques 
contemporâneos, é que, embora consolide uma política ambiental 
municipal, baseada no Estatuto da Cidade e no Plano Diretor de 
2006, ocorre mais como expressão da urbanização globalizante 
contemporânea do que como política de Estado. O discurso 
político ambientalista alia-se a disposição para o consumo da 
paisagem, oportunizando o desenvolvimento de infraestrutura 
verde nos projetos.

Como observa Swyngedouw (idem), a urbanização tem 
sempre se baseado na organização, controle e domínio da 
circulação “socionatural” da água, sendo este um dos primeiros 
elementos objetificados na natureza, ao ser captada, purificada, 
metabolizada bioquimicamente para ser potável. Com isso, é 
transformada em mercadoria com todas as qualidades reais-
abstratas homogeneizadas, padronizadas. Assim sendo, também 
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é transformada em distinção cultural por meio de sistemas de 
engenharia, que privam o acesso, transformando-a em símbolo 
do capital cultural e de poder.

Como no caso do Parque da Jaiara, que logo após ter sido 
inaugurado, em setembro de 2016, houve destruição de boa 
parte das áreas ajardinadas e urbanizadas, em decorrência da 
insuficiente área de drenagem pluvial. Conforme consta no site 
da Prefeitura de Anápolis: “um alagamento que destruiu boa 
parte do local – que ainda não havia sido entregue à população 
–, deixando as placas de gramas soltas, a fiação exposta, o meio 
fio quebrado ineficaz”.

Nesta mesma página do site da Prefeitura registra-se que a 
reinauguração do Parque da Jaiara ocorreu no dia 07 de junho de 
2018, constando a seguinte explicação: “o transtorno aconteceu 
porque a Avenida Fernando Costa não possuía galeria de água 
para conter a enxurrada e, mesmo alertada pelos engenheiros 
da obra, a gestão passada continuou o serviço7” (Figura 11).

 

7  http://www.anapolis.go.gov.br/portal/multimidia/noticias/ver/parque-da-jaiara-
estai-pronto-de-verdade
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Figura 11. Fotos do Parque da Jaira. Fotos retiradas do site da Prefeitura 
Municipal.

Fonte: https://www.anapolis.go.gov.br/ (2017)

De todo modo, tais parques são incorporados ao sistema 
de espaços livres da cidade, bem como às outras continuidades 
acima referidas. Contudo, a aderência a epítome ambiental abre 
este leque para a compreensão da forma urbana e paisagem 
contemporânea. Tal epítome ambiental, podemos dizer, como 
Endlich (2011), mantêm-se, em diversas escalas urbanas, 
mesmo preservando complexidades distintas, porque grandes, 
médias e pequenas cidades mantêm uma “lógica territorial”. 
Nesse caso, o sistema tem aderência ao consumo da paisagem. 
E a busca estratégica de usos da paisagem como imagem que 
remete à ideia de “cidade sustentável”, enquanto característica 
da contemporânea.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
  
O presente trabalho inseriu na análise comparativa 

entre os parques construídos em Anápolis antes e depois dos 
anos 2.000, discussões pertinentes ao mundo contemporâneo 
globalizante, e questões próprias a ele, tais como a agudização 
das fragmentações subsumidas nos usos da paisagem como 
imagem. Decorrentes a isso, inevitáveis desigualdades sociais, 
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e efeitos colaterais como esvaziamento do significado de público 
e aumento da insegurança onde deveria ser fruição, encontro e 
lazer.

Nessa vereda, vislumbra-se a possibilidade e a necessidade 
de viabilização, de ação socioambiental integrada. Dentro de 
pouco tempo, em termos de recuperação de nossos cursos fluviais 
urbanos, como componente das estratégias de implantação, 
implementação e revitalização de parques tanto em Anápolis 
(GO) como em outras localidades do Brasil.

Também é notório, e vale destacar, a dinâmica de ocupação 
do solo urbano mediante às áreas verdes. Muitas vezes, tidas 
como barreiras de crescimento, e, à medida em que a expansão 
urbana as contornara, foram incorporadas como estratégicas na 
produção do espaço urbano atrelada à segregação socioespacial. 
Com isso, os espaços livres de uso público tornaram-se imagens 
de um território fragmentado cujas disjunções foram reveladoras 
também das desigualdades socioespaciais e ambientais.

Assim sendo, os conteúdos técnicos-ambientais e 
projetuais, não necessariamente determinarão mudanças 
nas características dos parques contemporâneos. Sendo mais 
provável que apareçam como mais um dentre os elementos 
que compõem e reforçam as características heterogêneas 
contemporâneas. Estas, capazes de reunir disjunções e 
contiguidades na conformação da paisagem.
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ESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS: 
PLANEJAMENTO URBANO E TRANSFORMAÇÃO SO-

CIAL EM PASSO FUNDO-RS 

Ana Paula Wickert  
Larissa de Rezende

No século XXI a gestão inteligente das cidades será um dos 
fatores mais influentes para o desenvolvimento sustentável. O 
confrontamento entre os desafios já existentes com a recuperação 
econômica e retomada dos espaços públicos pós pandemia serão 
as principais pautas dos gestores e dos pesquisadores, tendo em 
vista a relevância da pesquisa e dos dados estruturados para o 
embasamento das ações técnicas sobre o espaço urbano. 

A compreensão da cidade sob um olhar mais complexo 
e integrador, em diferentes escalas, permitirá que as políticas 
públicas possam nascer de uma visão global da cidade, 
permitindo a estruturação de um planejamento integrado para 
ações de curto, médio e longo prazo. 

Neste sentido, espaços públicos vibrantes e inclusivos, 
com lazer, cultura e esporte configuram pontos nodais para uma 
política que pensa em devolver ao cidadão o direito à cidade. A 
compreensão de que o planejamento urbano deve incorporar, 
além da gestão do território, a gestão das transformações sociais 
é fundamental para que os resultados das intervenções urbanas 
impactem positivamente na qualidade de vida. 

Os espaços públicos são elementos configuradores 
da paisagem urbana desde a antiguidade, e, na história da 
civilização, cada época estabelece diferentes relações com estes 
espaços. Mas, inegavelmente, os espaços públicos ocupam lugar 
central na configuração da condição humana, considerando o 
ser humano enquanto ser político.

Segundo o conceito de Hannah Arendt (2007), poderíamos 
dizer que se as intervenções urbanas tocarem a vida humana, 
ou seja, se através delas conseguimos entrar no “coração” do 
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cidadão, elas passam a ser elementos fundamentais a condição 
humana, ou seja, não há como retroceder em uma cidade 
quando os projetos e intervenções forem transformadores da 
realidade do cidadão. 

 
O que quer que toque a vida humana ou entre em 
duradoura relação com ela, assume imediatamente o 
caráter de condição da existência humana” (ARENDT, 
p.17, 2007)

As teorias urbanísticas da pós-modernidade nos indicam a 
importância de garantir a vivacidade dos espaços urbanos como 
um dos principais fatores para obtenção de cidades seguras, 
para promoção da cultura entre os cidadãos, tornando os 
ambientes mais interessantes e convidativos (Jacobs, 2001).

Neste sentido, o planejamento urbano com enfoque no 
espaço público deve ter grande importância nas políticas públicas 
da municipalidade, pois sua estruturação é considerada um 
dos principais fatores de lazer e de democratização da cidade 
(MATOS, 2001).

Para Jan Gehl (2013) existem quatro premissas que devem 
nortear o planejamento urbano: vitalidade, segurança, saúde e 
sustentabilidade. Para alcançar esses objetivos a metodologia 
utilizada deve ser a preocupação com pedestres e com a vida na 
cidade em geral.

Uma cidade viva precisa de uma vida urbana 
variada e complexa, onde as atividades sociais e de 
lazer estejam combinadas, deixando espaço para a 
necessária circulação de pedestres e tráfego, bem 
como oportunidades para participação da vida urbana 
(GEHL, 2013).

Na atualidade as relações entre o ser humano e os espaços 
públicos vêm tomando proporções muito mais complexas do 
que em qualquer outro período da história. Praças e parques 
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possuem um intenso caráter social e político, e suas nuances 
vão muito além, incorporando questões de saúde física e mental, 
mobilidade urbana, sustentabilidade entre outras. 

A estruturação dos espaços públicos garante qualidade 
de vida e melhora dos índices de desenvolvimento humano, 
segurança e saúde. Porém, para que os projetos implementados 
sejam efetivamente transformadores da realidade, é preciso 
uma integração transversal entre o planejamento urbano, a 
legislação urbana e as políticas de ocupação do espaço público. 

Neste capítulo será apresentado o caso de Passo Fundo, 
onde a estruturação dos espaços públicos foi pensada através 
de três eixos principais (Figura 1) tendo por objetivo final a 
transformação social das comunidades. 

Figura 1. Eixos principais utilizados para a estruturação dos espaços públicos 
em Passo Fundo | RS | Brasil. 

Fonte: autoras (2020).

1. PASSO FUNDO E O PLANEJAMENTO COMO 
FERRAMENTA DE GESTÃO: PLANO DE ESTRUTURAÇÃO 
DE ESPAÇOS DE USO PÚBLICO E ÁREAS LIVRES

Passo Fundo está situada na região do Planalto Médio 
(Figura 2), ao norte do Estado do Rio Grande do Sul, Brasil, 
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sendo a maior cidade do norte do estado, polo regional em 
saúde, educação e comércio além de referência nacional em 
agronegócio. O município possui uma área de 783,421 Km² e 
conta com aproximadamente 201.767 habitantes (IBGE, 2020), 
sendo que aproximadamente 97,5% da população vive na área 
urbana. 

Em um município com essas características, a estruturação 
planejada das áreas verdes é fundamental, tendo em vista que, 
além da população estar concentrada na área urbana, a cidade 
recebe diariamente centenas de pessoas da região, que acabam 
também usufruindo dos espaços verdes. 

Em 2013, início do trabalho que se relata neste capítulo, 
a cidade apresentava carência de espaços públicos qualificados 
e problemas de abandono e insegurança nas áreas verdes. O 
enfrentamento a essa questão, segundo Jacobs (2001), deve ser 
a busca pela integração dos espaços verdes à cidade, à malha 
urbana e não sua segregação em áreas restritas, sendo essa 
a principal estratégia para implantar uma cidade vivaz e com 
olhos atentos, aumentando a sensação de segurança. 

Assim os parques urbanos, devem buscar conexão com 
a vizinhança na qual estão implantados através de atividades 
em comum, dando diversas possibilidades de uso à população, 
tornando o ambiente atrativo em diferentes horários do dia e 
para diferentes públicos. 

Partindo deste pressuposto teórico, através de um programa 
financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(BID), desenvolveu-se um plano para estruturação dos 
espaços de uso público e áreas livres (PEEUEL), com objetivo 
de diagnosticar as áreas públicas, seu grau de estruturação 
e carência de equipamentos, e a partir daí a organização das 
prioridades de investimento e ações a curto, médio e longo 
prazo. O plano considerou a análise das áreas públicas como 
um todo, incluindo equipamentos de educação, cultura, saúde, 
lazer e áreas verdes. De posse dos dados espacializados e 
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sistematizados, uma das definições prioritárias foi a ampliação 
da oferta de parques públicos e áreas verdes estruturadas em 
diferentes bairros da cidade. 

O planejamento urbano integrado foi fundamental para 
estabelecer uma política pública de implantação de parques 
urbanos, entendendo a importância da distribuição territorial 
desses espaços, do caráter de cada parque e das ações de 
fomento e uso dos parques como fundamentais.

As fichas de intervenções (Figura 3) denominadas pelo 
PEEUEL (2014), para o caso dos espaços públicos, apresentaram 
informações que se referiam a situação atual de cada área e a 
descrição detalhada da proposta de intervenção, que apresentava 
diretrizes, lista e descrição dos equipamentos urbanos, por fim 
uma possível proposta de alteração de zoneamento urbano e 
a proposição dos parâmetros urbanísticos, após todos esses 
levantamentos, uma estimativa orçamentária para a proposição.

 

Figura 2. Ficha de análise produzida dentro do PEEUEL. 

Fonte: PEEUEL (2014).

A definição das obras prioritárias do PEEUEL (2014), 
partiram da análise da realidade urbana da cidade no ano de 
2013. Dentre as obras foram indicados cinco investimentos 
prioritários: implantação de parques lineares; implantação 
de parque na área ambiental do Banhado da Vergueiro; 
Revitalização da área do Quartel do Exército; Revitalização do 
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Espaço Cultural Roseli Doleski Pretto; Revitalização do Parque 
da Gare.

Dentre os setores classificados como prioritários no 
levantamento do PEEUEL (2014), a área do Antigo Quartel do 
Exército foi repassada pela União para a Universidade Federal 
Fronteira Sul e ali foi instalado um campus universitário com 
cursos da área da saúde, fomentando o caráter de saúde e ensino 
que a cidade já possui e revitalizando a área. Esta não é uma 
área de parque porém foi firmado um termo de compromisso 
com a universidade e poder público para a criação de um 
campus parque.

2. A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PARQUES URBANOS

A partir da elaboração do planejamento macro, definiram-
se as áreas prioritárias para intervenção e com essa organização 
foi possível à gestão definir a prioridade na captação de 
recursos, na gestão da legislação e na gestão de projetos. 
Em seis anos foram estruturados sete parques, computando 
aproximadamente 215.000m2 de áreas verdes em diferentes 
bairros da cidade. Além dos parques, foram revitalizadas praças 
em toda a cidade, com brinquedos, academias e áreas de estar. 

As intervenções iniciaram em 2014 e os parques foram 
sendo inaugurados entre final de 2014 e 2019. Os projetos 
foram realizados com participação popular, conferindo o 
caráter de integração da comunidade ao processo. Fortalecendo 
esta política, hoje a questão dos espaços públicos está sendo 
discutida no âmbito da revisão do Plano Diretor como forte 
diretriz estruturadora para o futuro da cidade, como estratégia 
de lazer, sustentabilidade urbana e saúde coletiva. 

Para executar essa diretriz a gestão investiu em duas 
linhas principais: 
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• estruturação de áreas que já eram de propriedade da 
municipalidade, porém que estavam ociosas ou mal 
estruturadas; 

• exigência de que as novas áreas verdes doadas ao município 
por empreendedores em novos loteamentos fossem 
entregues estruturadas, cumprindo assim seu papel social 
e desonerando o poder público dos investimentos para sua 
estruturação. 

A mudança de paradigmas na construção da cidade vem 
transformando as relações sociais e o uso da cidade por parte 
dos cidadãos. Cada parque foi projetado e pensado a partir das 
peculiaridades do bairro e da área verde em si, resultando em 
espaços diversos e vivazes que atraem centenas de visitantes a 
cada dia.

O plano de estruturação de áreas verdes entende a 
construção de áreas verdes como um sistema, que poderá, em 
um futuro próximo, receber intervenções que as conectem, 
através de corredores verdes. Desta forma além do projeto dos 
parques em si já se trabalhou com o plano de conectividade 
entre eles, pensando na expansão da influência dessas áreas.

Em relação a apropriação dos novos espaços, a estratégia 
trabalhada foi a implantação de uma gama de programas e 
atividades que garantam o interesse da população pelos espaços 
públicos, catalisando a mudança de comportamento em relação 
a cidade.

Dos sete parques implantados e estruturados em Passo 
Fundo, quatro foram realizados pelo poder público, que são os 
seguintes: Avenida Brasil (2014); Parque Linear do Sétimo Céu 
(2016); Parque da Gare (2016) e o Parque Banhado da Vergueiro 
(2016). 

Os outros três espaços estão localizados em área verdes 
doadas à municipalidade, em projetos de parcelamento do solo, 
pela iniciativa privada, todos estão localizados em bairros de 
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interesse social e contam com quadras esportivas e áreas de 
lazer e convívio, e desde já estão sendo utilizados, antes mesmo 
da ocupação dos novos loteamentos que lhes deram origem. 

 
2.1 Os Parques Implantados e Estruturados pelo Poder 
Público:

A apropriação dos espaços públicos pelas pessoas 
passou a ser uma marca da gestão em Passo Fundo, com o 
conceito de pertencimento, as áreas que antes eram lugares 
de depredações, hoje estão consolidadas na vida da população 
passo-fundense. Abordaremos brevemente a implantação dos 
espaços implantados pelo Poder Público.

Parque Linear da Avenida Brasil
A Avenida Brasil é a principal via arterial da cidade, e, 

devido a sua configuração histórica de ser via de passagem 
de tropeiros ainda no século XIX, possui uma morfologia 
caracterizada por canteiros com larguras médias de 20 a 30m. 
A arborização desses espaços data da década de 1970 e na 
atualidade já representa uma área verde densa, porém que não 
possuía estruturação adequada. 

A primeira intervenção realizada nesta área foi a implantação 
de uma via interna com 1,5km de lineares de ciclovias e espaços 
de caminhadas inauguradas em 2014. Esta primeira iniciativa 
de ciclovia na cidade tinha como objetivo incentivar o uso da 
bicicleta como meio de lazer, para paulatinamente incentivar o 
uso como elemento de mobilidade urbana, o que foi efetivamente 
implantado com o sistema de bicicletas compartilhadas que está 
implantado prioritariamente ao longo deste parque. 

Em poucos meses a ciclovia foi ampliada em mais 1,5 km 
atendendo bairros mais longínquos, bem como foram sendo 
realizados investimentos na estruturação de áreas de convívio 
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e estar e revitalização do conjunto histórico e cultural Roseli 
Doleski Preto.

Figura 3. Vista Geral do Parque Linear da Avenida Brasil. Fonte: imagem de 
divulgação Prefeitura Municipal de Passo Fundo. 

Fonte: Alex Borgmann (2016).

Figura 4. Esquema de transformação dos canteiros em área de lazer e ciclovia. 
Fonte: imagem de divulgação Prefeitura Municipal de Passo Fundo. 

Fonte: Ana Paula Wickert (2014).
. 
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Figura 5. Transformação dos canteiros em área de lazer e revitalização dos 
prédios históricos tombados. 

Fonte: imagem de divulgação Prefeitura Municipal de Passo Fundo (2013) e 
Ana Paula Wickert (2016).

Parque Linear Sétimo Céu
Localizado no Bairro Petrópolis, numa área com 28.000m², 

é conhecido há décadas como o mais belo observatório da cidade 
e do pôr do sol. Porém, o local se tornou perigoso devido à falta 
de urbanização, e em 2014, a partir de uma movimentação da 
comunidade, a gestão pública desenvolveu um projeto buscando 
implantar áreas de lazer integradoras devolvendo o espaço ao 
uso pleno. 

A extensão do parque é de aproximadamente 1,5 km, 
divididos em onze canteiros. A ciclovia, com extensão de 3 km 
entre ida e volta, e é seu maior destaque, além dos equipamentos 
urbanos que contemplam pista de skate, quadra de esporte, 
cancha de bocha, playground e academia ao ar livre. Inaugurado 
no ano de 2016 o Parque Linear Sétimo Céu teve aceitação 
imediata da população, que se apropriou definitivamente do 
espaço.
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Figura 6. Vista Geral do Parque Linear da Avenida Brasil. Fonte: imagem de 
divulgação Prefeitura Municipal de Passo Fundo. 

Fonte: Alex Borgmann (2016).

Parque Banhado da Vergueiro
O Parque Banhado da Vergueiro (2016), por sua vez, é 

classificado como uma área de interesse ambiental, localizado 
próximo ao centro da cidade, configurou um ambiente de 
preservação mais controlado, além disso foi construída a 
Secretaria do Meio Ambiente. Área de interesse ambiental, sua 
essência apresenta grande biodiversidade de plantas e animais, 
foi designada como parque ambiental, porém, em 20 anos não 
recebeu nenhuma intervenção.

Localizado no bairro Vergueiro, a área faz divisa com 
três bairros e se configura como importante acervo ambiental. 
Próximo da área central, colabora para que a população de todas 
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as regiões da cidade possam frequentar o espaço. Em 2013, o 
espaço permanecia abandonado (Figura 7), e vinha sendo local 
de depósito de lixo, alvo de queimadas, abrigo para usuários de 
drogas e delinquentes.

Figura 7. Parque ambiental Banhado da Vergueiro antes da intervenção. Fon-
te: divulgação Prefeitura Municipal de Passo Fundo. 

Fonte: Ana Paula Wickert (2013).

Sua estruturação envolveu ONGs e o Ministério Público, 
em amplo processo de definição das estratégias ideais para 
preservar o meio ambiente e revitalizar a área. O projeto, com 
características de parque ambiental, além de preservar a fauna e 
flora nativas, hoje recebe milhares de alunos das escolas públicas 
e privadas para em um programa de educação ambiental que 
aborda questões sobre preservação da água, bioma de banhado.

Com um projeto arquitetônico sustentável, o Parque 
Ambiental Banhado da Vergueiro (Figuras 8 e 9) é o primeiro do 
município a contar com cercamento em toda sua extensão, com 
a premissa de preservar flora e fauna. Inaugurado em 2016, 
o espaço mantém os equipamentos preservados e não tem 
registros de vandalismo. Além disso, tornou-se referência no 
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Estado ao unir preservação do meio ambiente e do patrimônio 
público com mais segurança.

Figura 8. Vista do Parque Ambiental Banhado da Vergueiro e Secretaria de 
Meio Ambiente. Fonte: imagem de divulgação Prefeitura Municipal de Passo 

Fundo. 

Fonte: Alex Borgmann (2016).

Figura 9. Vista geral do Parque Ambiental Banhado da Vergueiro. Fonte: ima-
gem de divulgação Prefeitura Municipal de Passo Fundo. 

Fonte: Alex Borgmann (2016).
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Parque da Gare
A revitalização e requalificação do Parque da Gare (2016) foi 

definida como intervenção prioritária no Plano de Estruturação 
de Equipamentos Urbanos e Espaços Livres de Uso Público 
(PEEUEL, 2014), e contou com o financiamento do BID. 

Originalmente, era a área do recinto ferroviário, implantado 
em finais do século XIX, onde além da estação férrea estavam 
implantados diversos usos referentes à ferrovia. Configura-se 
como importante espaço em memória e identidade da cidade, e 
é a maior área verde urbana e central do município com mais de 
50.000m². Nos anos 1980 foi transformado em parque urbano, 
porém, sua implantação jamais foi concluída, gerando um 
espaço pouco atrativo que com o tempo e falta de manutenção 
tornou-se impróprio para a comunidade frequentar devido à 
insegurança.

A revitalização do Parque da Gare (Figura 10), de 
reconhecimento internacional, foi a principal intervenção da 
gestão e contou com financiamento do BID. Nesta área de 
55.000m² a estratégia foi buscar uma variedade de equipamentos 
que garantem o uso continuado do espaço, buscando assim 
maior segurança, vivacidade e atratividade.
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Figura 10. Vista aérea parcial do Parque da Gare. Fonte: imagem de divulga-
ção Prefeitura Municipal de Passo Fundo. 

Fonte: Alex Borgmann (2016).

O parque conta com equipamentos de esporte como quadra 
esportiva, pistas de bicicleta, skate, caminhada e ciclovia; mas 
também com alguns equipamentos como a Feira do Produtor 
de agricultura familiar; Prisma Estação da Cultura, espaço 
de tecnologias e multimeios para leitura e games; Complexo 
Gastronômico e Cultural, implantado na edificação da histórica 
da antiga estação férrea, gerenciado pela iniciativa privada 
através de licitação. (Figuras 11 e 12).
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Figura 11. Antiga estação férrea, atual Complexo gastronômico. 

Fonte: Ana Paula Wickert (2016).

Figura 12. Antiga estação férrea, atual Complexo gastronômico, à esquerda, e 
nova feira do produtor à direita. 

Fonte: Ana Paula Wickert (2016).

Além destas áreas, o parque possui espaço de shows e 
feiras, brinquedos, academia ao ar livre e áreas de preservação 
com cinco nascentes e um lago. Este parque foi premiado em 
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nível nacional ficando como finalista de melhor projeto de 
arquitetura do Instituto Tomie Ohtake e Archdaily, em 2017. 

3. A MUDANÇA DE PARADIGMA: USO E APROPRIAÇÃO 
DOS ESPAÇOS PÚBLICOS

Para garantir o sucesso e apropriação efetivas das áreas 
verdes deve-se pensar além da estruturação física dos espaços. 
Uma articulação entre as secretarias municipais e sociedade 
organizada é fundamental para fomentar a atratividade e uso 
dos parques (Wickert, 2019).

Os programas de uso e apropriação do espaço são tão ou 
mais importantes que a própria estruturação em si. Convidar a 
comunidade constantemente para o uso do espaço urbano é a 
chave do sucesso destes projetos. Neste sentido as atividades e 
programação propostas devem ser abrangentes e permanentes. 

Em Passo Fundo o enfoque foi na área de arte urbana, 
esporte, educação e lazer e cultura. Podem ser citados o edital de 
arte urbana, onde artistas receberam incentivo financeiro para 
propor obras de arte nos parques; música na praça e esporte 
na praça, contando com agenda itinerante de shows e aulas 
ou competições nos espaços públicos; programa Passo Fundo 
vai de Bici, com a implantação de sistema gratuito de bicicletas 
compartilhadas, além de passeios ciclísticos; programa de 
educação ambiental para alunos do ensino infantil e fundamental 
com visita guiada no Parque Banhado da Vergueiro (Figuras 13 
e 14).
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Figura 13. Crianças fazendo aula de educação ambiental no Parque Banhado 
da Vergueiro. 

Fonte: Divulgação secretaria do Meio Ambiente PMPF (2016).

Figura 14. Espetáculo de Teatro na Arena do Parque da Gare. 

Fonte: divulgação PMPF, Alex Borgmann (2016).

Por outro lado, as atividades econômicas também 
são fundamentais nos parques como a Feira do Produtor e 
Complexo Gastronômico, pois garantem através do comércio 
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e serviço diferenciados, a utilização do espaço por milhares 
de pessoas na semana, além de gerar emprego e renda. Além 
disso, como os espaços são concessões, desoneram o poder 
público de sua manutenção e contribuem na gestão do espaço 
coletivo. 

A estruturação de um sistema de parques na cidade resultou 
ser efetivo na transformação social, mudando o comportamento 
dos cidadãos em relação ao uso e convívio no espaço público, 
fato comprovado pela observação de milhares de pessoas nestas 
áreas nos finais de semana, que antes passavam seu tempo 
com outra atividade diversa. 

Além das áreas já implantadas, para médio prazo as 
diretrizes estão garantindo a continuidade desta política 
pública, e já estão em andamento estudos para garantir a 
ampliação das áreas verdes estruturadas na legislação do 
plano diretor, bem como projeto dos corredores verdes, que irão 
conectar os parques a partir de ciclovias, calçadas alargadas 
e vegetação, criando uma rota verde e acessível entre as áreas 
estruturadas. 

A gestão do planejamento integrado do território 
articulada com a gestão das atividades de fomento do uso 
do espaço público e de interação social demonstram o que 
os referenciais bibliográficos citados no início deste capítulo 
defendem. As áreas trabalhadas em Passo Fundo foram 
amplamente apropriadas pela comunidade, com redução dos 
índices de vandalismo e criminalidade, e sensível ampliação no 
número de usuários. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados da revitalização das áreas verdes são 
considerados transformadores. A comunidade se apropriou 
definitivamente destes espaços, demonstrando a carência que a 
cidade tinha de lugares para lazer, esporte, cultura e convívio. 
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O baixo nível de depredação também demonstra a valorização 
da maioria da população, tendência que deve aumentar com 
o passar dos anos, principalmente, se olharmos o passado 
histórico da cidade, que tinha carência de espaços públicos.

O convívio social e cultural junto à natureza em áreas 
centrais comprovam que os investimentos em áreas verdes são 
tão importantes quanto os demais investimentos estruturais. 
Como indicadores da prática de revitalização das áreas verdes 
podemos elencar:

Início da estruturação de uma eficiente rede de espaços 
livres de uso público e equipamentos urbanos comunitários de 
atenção básica, capaz de atender as demandas populacionais 
projetadas.

Preservação dos ecossistemas naturais existentes, em 
diversos níveis de integridade, como matas, parques existentes 
ou previstos, praças, áreas de conservação ambiental, banhados 
e brejos.

Identificação e implementação de percursos de pedestres, 
tais como, caminhos verdes, ciclovias, ciclofaixas e bicicletários. 
Em todos os espaços públicos citados uma ou mais características 
são encontradas.

O fato de o poder público promover e incentivar as 
atividades de lazer, cultura e educação nas áreas verdes 
que receberam revitalização, certamente, contribuiu 
para o sucesso do programa. Consequentemente, com 
maior circulação de pessoas nessas áreas ampliou-se a 
segurança e sensação de pertencimento ao espaço público, 
valorização imobiliária pela otimização citadina, engajamento 
comunitário, otimização do patrimônio público. Além dos 
benefícios mais objetivos, ainda há que se considerar que 
diversas pesquisas comprovam os benefícios à saúde física e 
mental da população, aliados qualidade de vida, em cidades 
com áreas públicas estruturadas. 
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Pesquisas da Paisagem. Faz parte da Rede Nacional de Pesquisas 
Quadro do Paisagismo no Brasil – Sistemas de Espaços Livres (QUAPÁ-
SEL). Atua nas áreas de Projeto de Arquitetura e Urbanismo, Desenho, 
Representação e Linguagem, Arquitetura da Paisagem com ênfase em 
leituras simbólicas da paisagem.
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Arquiteto e Urbanista pelo Mackenzie (1996), Pós-Doutorado pela 
Universidade de Zaragoza (2019), Doutor em Arquitetura e Urbanismo 
pela FAUUSP (2007). Mestre em Engenharia Urbana pela UFSCar (2002), 
especialista em Arquitetura Paisagística pela FUPAM/IFLA (2005). 
Professor Associado da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e Design 
da Universidade Federal de Uberlândia. Membro do corpo docente 
permanente do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo 
(PPGAU/UFU) da FAUeD. Coordenador do Grupo Esquina – Grupo de 
Estudos em Morfologia Urbana e Paisagem Contemporânea. Pesquisador 
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contemporâneas da arquitetura e Técnico em Desenho Artístico pelo 
Instituto Padre Reus / IPR (2012) no Rio Grande do Sul.
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(2016). Mestranda no Programa de Pós-Graduação Strictu Sensu em 
Arquitetura e Urbanismo na Faculdade Meridional PPGARQ/IMED com 
a linha de pesquisa: Morfologia, Usos e Apropriações das Edificações e 
dos Espaços Construídos. Tem experiência na elaboração de projetos 
arquitetônicos e seus complementares, com ênfase em projetos públicos, 
projetos residenciais, orçamentos, fiscalização e gestão de obras. 
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Arquiteta e Urbanista pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), 
Mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Urbanismo, História e 
Arquitetura da Cidade (PGAU-Cidade UFSC) e doutoranda pelo Programa 
de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura (PROPAR UFRGS). 
Professora Assistente junto ao curso de Arquitetura e Urbanismo na 
Universidade Federal de Santa Maria, Campus Cachoeira do Sul.
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Graduação em Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo na Universidade 
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Planejamento, Projeto e Fundamentos do Ambiente Construído, 
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pela Universidade Federal de Santa Catarina (2004). Experiência 
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de Engenharia de São Carlos/EESC – USP (1998). Especialização em 
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em Projeto de Arquitetura, Projeto do Espaço Urbano e Planejamento, 
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e Arquitetônicos, Arquitetura e Urbanismo Modernos, Cidades Novas, 
Planos Diretores e Forma Urbana nas Cidades Médias.
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Arquiteto e Urbanista pela Universidade Federal de Pernambuco 
(1993). Especialista em Geoprocessamento aplicado à Cartografia 
pela UFPE em 1997. Mestre em Desenvolvimento Urbano pela UFPE 
em 2000. Doutor em Desenvolvimento Urbano pela UFPE em 2006, 
com sandwich no Centre for Advanced Spatial Analysis (CASA) da 
University College London (UCL). Pós-Graduado em Regularização de 
Assentamentos Informais e Gerenciamento do Solo pelo Institute for 
Housing and Urban Development Studies (HIS) da Erasmus University 
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de Roterdã em 2008. Professor Efetivo do curso de Graduação em 
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(UFCG). Professor Permanente do Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia Civil e Ambiental (PPGECA) da UFCG. Pesquisador dos 
Grupos de Pesquisas do Observatório das Metrópoles, Núcleo Paraíba 
e do Quadro de Paisagismo no Brasil (Quapá-SEL). 
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Pós-doutoranda no PROURB/FAU/UFRJ. Doutora em Arquitetura e 
Urbanismo pela FAUUSP – Universidade de São Paulo (2007). Mestrado 
em Arquitetura pela Escola de Engenharia de São Carlos EESC-USP 
(1998). Especialista em Design pela UIA – Universitá Internazionale 
delArte (Firenze- 1984). Professora aposentada pela Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo e Design da UFU. Membro do DOCOMOMO-
Brasil. Tem experiência na área de Arquitetura e Urbanismo, com ênfase 
em Planejamento e Projetos da Edificação, atuando principalmente nos 
seguintes temas: arquitetura moderna, arquitetura - documentação, 
arquitetura, espaço urbano e arquitetura e urbanismo.
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Arquiteto e Urbanista pela Universidade Federal do Tocantins (2020), 
Mestrando em Ciências do Ambiente pelo PPGCiamb/UFT, membro do 
Grupo de Estudos em Desenvolvimento Urbano e Regional (GEDUR-
UFT) e pesquisador pelo Instituto de Atenção às Cidades – IAC / UFT, 
atuando na área de Geoprocessamento e Sistema de Informações 
Geográficas com destaque em Planejamento e Ordenamento Territorial 
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Arquiteta e Urbanista pela Universidade Federal do Tocantins (UFT) 
e integrante do Grupo de Estudos em Desenvolvimento Urbano e 
Regional da UFT (GEDUR).
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Arquiteta e Urbanista pela Universidade Federal de Santa Maria 
(2009). Doutorado pelo Programa de Pós-graduação em Arquitetura 
e Urbanismo da Universidade Federal de Santa Catarina e integrou o 
grupo de pesquisa Desenho Urbano e Paisagem. Foi docente de 2015 
a 2019 no Centro Universitário – Católica de Santa Catarina – Joinville 
(SC) nos cursos de Arquitetura e Urbanismo e Engenharia Civil. 
Professora adjunta na Universidade Federal de Santa Maria – Campus 
Cachoeira do Sul no curso de Arquitetura e Urbanismo e professora do 
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Programa de Pós-graduação em Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo 
(PPGAUP/UFSM) – Campus Santa Maria. 
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Arquiteta e Urbanista pela Universidade Federal de Santa Maria e Mestra 
em Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo pela mesma instituição. 
Atualmente atua como Arquiteta e Urbanista no Departamento de 
Arquitetura e Engenharia da Prefeitura Municipal de Pinhal Grande 
(RS).
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Arquiteta e Urbanista pela PUC Goiás (2006) e graduação em Artes 
Visuais – habilitação Design Gráfico pela UFG (2000). Doutorado em 
Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de Brasília (2016). Mestre 
em Geografia – Dinâmica Socioambiental, pela UEL (2010). Professora 
Assistente I da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, atua como 
líder do Grupo de Pesquisa Cidade, Morfologia, Paisagem e Morfologia 
(CIMPARQ – CNPQ/PUC Goiás) e pesquisadora no grupo de pesquisa 
Cidade e Periferia (FAU/UnB). Docente desde 2009 na UEG e, 2010, 
na PUC Goiás nos cursos de Arquitetura e Urbanismo e, desde 2019, 
nos Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento e Planejamento 
Territorial e no Programa de Pós-graduação em História.
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Arquiteta e Urbanista (1979), Mestre (1992) e Doutora (1999) pela 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São 
Paulo. Professora aposentada pela UFSC. Tem experiência na área de 
Arquitetura e Urbanismo, com ênfase em Desenho Urbano, atuando 
principalmente nos seguintes temas: Arquitetura da Paisagem; Rios 
Urbanos; Meio Físico; Urbanismo; Metodologia de Projeto, Urbanização 
de Encostas, Patrimônio Histórico e Sustentabilidade. Líder do Grupo 
de Pesquisa em Arquitetura, Paisagem e Espaços Urbanos, onde 
coordena a pesquisa Arquitetura e Paisagem – Avaliação da Inserção 
Urbana no Meio Físico. Faz parte da Rede Nacional de Pesquisas 
Quadro do Paisagismo no Brasil – Sistemas de Espaços Livres (QUAPÁ-
SEL).
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Economia, Economia Regional e Urbana, Economia Agrária e dos 
Recursos Naturais, atuando principalmente nos seguintes temas: 
paisagens rurais, agricultura familiar, juventude rural, agroindústria, 
suinocultura, oeste catarinense, desenvolvimento regional, 
cooperativismo, elaboração e análise de projetos.
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Geógrafo pela UNESP, Especialista em Metodologia do Ensino 
Superior pela Universidade Estadual de Goiás (UEG), Campus Central 
/ Ciências Socioeconômicas e Humanas (Anápolis/GO), Mestre 
e Doutor em Geografia pela UFG – Universidade Federal de Goiás. 
Docente efetivo dos cursos de graduação em Química, licenciatura 
e química industrial, dos cursos de especialização em Engenharias, 
Tecnologias e Sustentabilidade Urbana e Gestão Ambiental.

Vera Regina Tângari

Arquiteta e Urbanista pelo Instituto Metodista Bennett (1981), 
Mestrado em Urban Planning, com concentração em Urban Design, 
pela University of Michigan (1983) e Doutorado em Arquitetura e 
Urbanismo pela Universidade de São Paulo (2000). Professora Associada 
da Universidade Federal do Rio de Janeiro e lotada no Departamento 
de Projetos de Arquitetura e docente no Programa de Pós-Graduação 
em Arquitetura. Tem experiência na área de Arquitetura e Urbanismo, 
com ênfase em Paisagismo e Desenho Urbano. 
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Arquiteto e Urbanista. Professor na Universidade Estadual de Goiás 
(UEG) – curso de Arquitetura e Urbanismo. Pós-doutorado (PNPD) 
em Geografia Urbana no Laboratório de Estudos Urbanos (LEURB/
UFPB); Pós-doutorado em Arquitetura e Urbanismo no LabQUAPÁ 
da FAU/USP. Professor nos Programas de Pós-graduação em Ensino 
de Ciências (PPEC), e Estudos Culturais, Memória e Patrimônio 
(PROMEP) da UEG. Linhas de pesquisa: Ensino e memória do ensino 
/ Patrimônio cultural e história urbana.
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