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RESUMO 

 

O presente artigo tem por objetivo reforçar o quanto as áreas verdes, os espaços 

públicos e o contato com a natureza são importantes para o meio urbano. A reunião de tais 

informações tem por objetivo servir de base para idealização de um projeto de um parque 

urbano para a cidade de Floresta – PR.  Buscou-se referenciais teóricos de diferentes fontes 

abordando os assuntos sobre a conexão do homem com a natureza, o que é a qualidade 

ambiental e qualidade de vida, como o lazer e a cultura são importantes para o 

desenvolvimento da cidade e dos cidadãos, além de levantar informações sobre o histórico do 

espaço público, parques urbanos, e o que é preciso para ter um local de qualidade para atrair a 

população, em seguida apresenta também informações sobre o paisagismo urbano e o 

benefícios das vegetações na cidade. De base para o projeto foram analisados três casos de 

correlatos, estes são o Parque Madureira no Rio de Janeiro, o segundo lugar concurso Centro 

Cultural, de Eventos e Exposições de Cabo Frio – RJ e Klyde Warren Park em Dallas, Texas, 

nos Estados Unidos. Por último, foi feita uma pequena análise do município de Floresta – PR, 

e coletada informações para saber o que a cidade precisa para ter mais qualidade de vida e 

atender todas essas em um terreno com grades dimensões de fácil acesso para todos.   

 

Palavras-chave: Qualidade de vida. Espaço público. Parque Urbano. 

 

 

THE ROLE OF PUBLIC SPACE IN THE QUALITY OF LIFE OF THE 

POPULATION: DESIGN OF AN URBAN PARK FOR FLORESTA - PR  

 

ABSTRACT 

 

This article aims to reinforce how important green areas, public spaces and contact 

with nature are for the urban environment. The gathering of such information aims to serve as 

a basis for the idealization of a project for an urban park for the city of Floresta - PR. 

Theoretical references from different sources were approached, addressing the issues of the 

connection between man and nature, which is environmental quality and quality of life, as 



 

leisure and culture are important for the development of the city and citizens, also to raise 

information about the history of public space, urban parks, and what it takes to have a quality 

place to attract the population, therefore it also presents information about urban landscaping 

and the benefits of vegetation in the city. As a basis for the project, three correlated cases 

were analyzed, these are: Parque Madureira in Rio de Janeiro, second place in the Cabo Frio –

RJ cultural and event center exhibition and Klyde Warren Park in Dallas, Texas in the USA. 

Finally, a small analysis of the municipality of Floresta - PR was carried out, thus collecting 

information to discover what the city needs in order to have a better quality of life and to meet 

all of these in a plot with large dimensions that are easily accessible to all. 

 

Keywords: Quality of life. Public place. Urban park. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Neste artigo serão reunidas informações necessárias para o projeto de um Parque 

Urbano na cidade de Floresta – PR. O objetivo é apresentar referências para melhoria da 

qualidade de vida da população e preservação do meio ambiente através do paisagismo e a 

democratização do espaço público.  

Cada vez mais há a população procura por locais onde possa praticar exercícios 

físicos, passear com animais domésticos e espaços onde possa ter um lazer em meio a 

natureza, entretanto, há uma escassez desses espaços no meio urbano atualmente. Neste 

artigo, foram pesquisadas justificativas sobre a importância de áreas verdes no meio urbano e 

como isso pode ajudar a valorizar a cidade.  

Este artigo será desenvolvido através de referências bibliográficas sobre o tema de 

parques urbanos, sustentabilidade, natureza e seus benefícios para a cidade. Em seguida, serão 

apresentadas análises de correlatos, que servirão de apoio para a realização final do projeto, 

dados da cidade, análise do terreno de escolha e proposta projetual para o município de 

Floresta. 

Atualmente, na cidade, não há um espaço adequado para lazer da população como 

pista de caminhada, ciclovia, espaço para passeio com cães, food trucks e festas em geral onde 

seja possível reunir a população para eventos importantes. Para realizar caminhadas, os 

cidadãos vão até os novos bairros, onde não há tanto movimento nas ruas, porém não existe 

separação entre os carros, motos, pedestres e ciclistas, o que torna o local perigoso. Feiras e 

eventos são realizados na rua, sendo necessário interditar o fluxo de veículos, daí a 

importância da criação de um espaço na cidade para essas finalidades. Além disso, o nome da 

cidade representa a riqueza em matas que havia na região e hoje foi totalmente tomada pela 

agricultura local, portanto é importante criar uma relação entre os cidadãos e o meio ambiente 

para gerar educação ecológica nos moradores e trazer qualidade de vida para o local. 

Um dos desafios é encontrar um espaço que seja próximo a cidade, que toda a 

população tenha fácil acesso e que tenha o tamanho adequado para abrigar todas as atividades 

como esporte, lazer, cultura e segurança que a cidade precisa. O propósito é projetar um 

ambiente que irá fazer de Floresta um local mais agradável, seguro e democratizado, ou seja, 

utilizado por todas as classes. 

 



6 
 

2. A PERDA DE CONEXÃO ENTRE HOMEM E NATUREZA E A IMPORTÂNCIA 

DE ÁREAS VERDES NO MEIO URBANO 

 

Biofilia, segundo o Dicionário Informal (2020), significa o amor à vida. Este termo 

vem cada vez mais sendo utilizado no urbanismo para conectar a cidade e o campo, segundo 

Santos (2016). Até a década de 90, as interações aconteciam nas ruas, nos parques e praças, 

pois as pessoas precisavam se encontrar pessoalmente para conversar e sair de casa para se 

divertirem. Em novos tempos o homem se encontra cada vez em menos contato com a 

natureza, isso aconteceu após o aumento da densidade do meio urbano, assim o passatempo 

das pessoas começou a depender especificamente dos aparelhos eletrônicos como televisão, 

computadores e celulares, uma vez que espaços verdes nas cidades se tornaram mais escassos, 

para dar espaços para fluxo de veículos e prédios. Esta falta de conexão entre pessoas, 

natureza e lazer de verdade é um dos motivos para vários problemas psicológicos, aumento de 

déficit de atenção e hiperatividade, conforme Santos (2016). 

O ser humano é totalmente dependente da natureza, especialmente da terra, do 

oxigênio, do sol e da água, isto é, os quatro elementos e estes nos proporcionam os alimentos, 

as vitaminas e absolutamente tudo para a existência de vida no planeta. Em contrapartida, 

gradativamente as pessoas começaram a dar menos importância para os elementos devido o 

distanciamento causado pela água encanada, os alimentos industrializados e, cada vez mais, o 

confinamento das pessoas em condomínios fechados.   

Na metade do século XX, o Brasil vivenciou a migração da população do campo para 

a cidade, pois os grandes latifundiários mecanizaram suas terras e várias famílias perderam o 

emprego na área rural, sendo levados a procurar por novas oportunidades nas cidades. Com 

isto, nos anos 2000, o governo incentivou a criação de novos empregos para as classes média 

e média-baixa, isso gerou o aumento da população, construção de novas moradias nas cidades 

e aumento no sistema viário com um significativo aumento de veículos nas ruas, deixando 

poucos espaços para as áreas verdes e lazer para a população (SAKATA, 2018). Nesse 

período as cidades tiveram um mal planejamento e grande especulação imobiliária, isso 

ocorreu não apenas nas grandes como também nas pequenas cidades. Com o aumento da 

densidade populacional, a necessidade de espaços públicos com áreas verdes também 

aumentou. Neste cenário, vemos as grandes cidades perdendo matas nativas para 

empreendimentos imobiliários e indústrias, já nas pequenas cidades a agricultura foi 
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crescendo pela mecanização e também invadindo todo o meio natural, contudo, devido à lei 

do Ministério do Meio Ambiente, restou a proteção de alguma dessas áreas. 

As Áreas de Preservação Permanente - APPs são aquelas áreas protegidas 

nos termos dos arts. 2º e 3º do Código Florestal. O conceito legal de APP 

relaciona tais áreas, independente da cobertura vegetal, com a função 

ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade 

geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo 

e assegurar o bem-estar das populações humanas. (SCHAFFER et al. 2011, 

p. 9) 

 

No decorrer do crescimento nas cidades, as questões ambientais e sociais foram 

esquecidas, assim a qualidade de vida da população está diretamente ligada à “[...] infra-

estrutura da cidade, no desenvolvimento econômico social e àqueles ligados à questão 

ambiental” (LOBODA; DE ANGELIS, 2005, p. 131). Os locais com conexão a natureza na 

cidade trazem saúde física e mental para a população. 

As áreas verdes na cidade devem contribuir para minimizar impactos da 

industrialização, integrar os espaços construídos dando oportunidade de novos meios de 

locomoção sem ser o automóvel e criar espaços de lazer, assim os parques no meio urbano 

contribuem ecologicamente, esteticamente e socialmente. Desta forma, os parques e praças 

são de grande importância, pois geram condições ecológicas que mais se aproximam da 

natureza, uma maneira de conectar o homem urbano com a natureza.  

As áreas verdes urbanas são de extrema importância para a qualidade de vida 

urbana. Elas agem simultaneamente sobre o lado físico e mental do Homem, 

absorvendo ruídos, atenuando o calor do sol; no plano psicológico, atenua o 

sentimento de opressão do Homem com relação às grandes edificações; 

constitui-se em eficaz filtro das partículas sólidas em suspensão no ar, 

contribui para a formação e o aprimoramento do senso estético, entre tantos 

outros benefícios. Para desempenhar plenamente seu papel, a arborização 

urbana precisa ser aprimorada a partir de um melhor planejamento. 

(LOBODA; DE ANGELIS, 2005, p. 134) 

 

Segundo Londe e Mendes (2014), os espaços verdes devem ser previstos no plano 

diretor de cada cidade, isso interfere diretamente no desenvolvimento e expansão do espaço 

urbano, porém muitas vezes o plano diretor deixa mal especificado o que é realmente um 

espaço público de qualidade para a população e simplesmente são criados nas cidade espaços 

sem planejamento para chamar a população para usufruir das praças e parques.  
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3. QUALIDADE AMBIENTAL E QUALIDADE DE VIDA. 

 

Segundo Fazano (2006, apud PINA, 2011, p. 27), qualidade é adequação ao uso, 

mantendo a satisfação plena junto com benefícios a todos usuários. O termo qualidade de vida 

é muito subjetivo, para muitos significa boas condições financeiras, boa saúde física e mental, 

ambiente saudável, boa relação com a família, etc. Trata-se de conceitos variados, como se 

pode ver em estudos feitos pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 1994, nas quais se 

estruturaram seis domínios: 

I. Domínio (Físico): fadiga, dor, sono, desconforto, repouso, etc. 

II. Domínio (Psicológico): autoestima, sentimentos negativos, aparência, 

sentimentos positivos, etc. 

III. Domínio (Nível de independência): eficácia de produção/ trabalho, 

atividades do cotidiano, mobilidade, dependência de medicamentos 

e tratamentos, etc. 

IV. Domínio (Relações sociais): apoio social, relação interpessoal, 

atividade sexual, etc. 

V. Domínio (Ambiente): lazer, recreação, proteção, segurança física, 

trânsito, ruídos, clima, recursos financeiros, etc. 

VI. Domínio (Espiritualidade): Religião, crenças pessoais, aspectos 

espirituais.  

(OMS, 1994 apud PINA, 2011, p. 28) 

 

Analisando os estudos, observa-se no domínio V o lazer, a recreação, o clima, ruídos, 

etc. elementos importantes para qualidade de vida, esses itens podem ser associados 

facilmente com o contexto urbano dos espaços públicos. 

O bem-estar físico, psicológico também estão vinculados à qualidade ambiental, que 

consiste no conjunto de propriedades física, biológicas e químicas vitais ao ser humano e 

outros organismos vivos (MILARÉ, 2007). Sendo assim, a qualidade de vida está atrelada às 

áreas verdes, aos parques urbanos, aos espaços livres, às praças, etc. 

A qualidade ambiental urbana está correlacionada aos espaços públicos em seu fácil 

acesso, a sua qualidade, ao clima, a possibilidade de socialização, contato com a natureza, 

expressão cultural, relaxamento, etc., mas é essencial a implantação de espaços públicos 

urbanos que possam contentar as mais variadas formas de interesses humanos. 

Desse modo, é possível afirmar que o ser humano precisa se conectar com a natureza  

devido aos inúmeros benefícios que esta tem no meio urbano, para saúde, bem estar social e 

ambiental, porém a criação desses espaços devem ser estudadas e analisadas para atingir esses 

objetivos.  
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4. LAZER E A QUESTÃO CULTURAL 

  

O lazer está quase sempre ligado aos costumes do cotidiano e, muitas vezes, os 

benefícios trazidos para a qualidade de vida são desconhecidos ou ignorados. 

 Para falar de lazer e qualidade de vida deve-se também refletir sobre as classes sociais, 

afinal a classe mais favorecida economicamente é uma taxa bem menor do que a menos 

favorecida quanto ao quantitativo geral social. Sendo assim, a classe menos favorecida, 

comumente, preocupa-se antes de tudo em ter educação adequada e saúde e, somente depois, 

com o lazer. Além disso, frequentemente, o acesso ao lazer não acontece por falta de acesso 

fácil e oportunidade. Como explana Melo (2003, p. 29) 

O lazer, numa suposta escala hierárquica de necessidades humanas, seria 

menos importante que a educação, a saúde e o saneamento (com certeza 

tidas essas dimensões humanas são fundamentais, mas por que seria o lazer 

menos importante? Além disso existe relação direta entre lazer e saúde, lazer 

e educação, lazer e qualidade de vida as quais não podem ser 

negligenciadas). 

 Devido a associação, quando se discute o lazer quase sempre se aborda a questão da 

cultura e ao se pensar nesta vem, erroneamente, em mente apenas arte, música, teatro, 

literatura, etc. os quais muitas pessoas não têm acesso graças às dificuldade de sua classe 

social. Além destas possibilidades, uma outra atividade que pode fazer parte do contexto 

cultural seria o esporte (MELO, 2003). 

 Melo (2003, p.26) argumenta, entretanto, que cultura diz respeito ao “conjuntos de 

hábitos, normas e valores que regem a vida humana em sociedade”, contudo é possível 

afirmar que a cultura é algo que mexe com a vida das pessoas, formando suas opiniões e 

transformando-as. Desse modo, dentro da cultura destacam-se dois elementos anteriormente 

mencionados: o esporte e o lazer.  

 Entre as manifestações culturais, é possível notar que as mais faladas em televisões, 

rádio e internet são os esportes, sejam eles praticados por interesse físico, ou como forma de 

lazer. Por outro lado, as demonstrações artísticas também podem estimular as pessoas, não 

apenas as tornando um artista profissional, mas garantindo um prazer através da arte, 

aumentando assim sua satisfação, além disso, muitas vezes, as pessoas de classes baixas 

transformam sua atividade artística de lazer em fonte de renda. (MELO, 2003) 

 A socialização que o lazer proporciona é, com certeza, um grande bem-estar para as 

pessoas, mas são encontradas também dificuldades na prática do lazer, por questão de tempo, 

violência local, dinheiro, lugar,  idade ou até mesmo por ser do sexo feminino, isto é, por ser 
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menos favorecido que o homem. Muitas vezes a mulher brasileira trabalha o dia inteiro em 

seus empregos fixos e depois ainda têm que fazer os afazeres de casa como lavar roupas, fazer 

comida, cuidar dos filhos, e às vezes a sociedade não percebe o quanto isso pode ser 

prejudicial para qualidade de vida dessas mulheres, por ter poucos momentos de lazer em sua 

rotina. (MARCELINO, 2002) 

 Sendo assim, é possível dizer que a qualidade de vida está relacionada com o lazer e é  

de fácil acesso a qualquer nível social quando o poder público insere espaços públicos com 

áreas verdes aos processos de criação do plano e urbanização das cidades, proporcionando a 

população a oportunidade de tê-la independente da classe social. 

 

 

5. ESPAÇOS PÚBLICOS NO BRASIL 

 

O modo de colonização social e particularidades do território brasileiro em sua 

formação de cidades no século XVI, segundo Freyre (1951), resultaram desde o princípio em 

uma configuração própria do espaço público. Foram sendo desenvolvidas a partir de relações 

culturais e sociais diferenciadas daquelas mundialmente. 

A ascensão da burguesia e o patriarcalismo tiveram forte poder de hierarquização na 

relação e interação com os espaços públicos. 

O patriarcalismo brasileiro, vindo dos engenhos para sobrados, não se 

entregou logo à rua; por muito tempo foram quase inimigos, o sobrado e a 

rua. E a maior luta foi travada em torno da mulher por quem a rua ansiava, 

mas o pater-familias do sobrado procurou conservar o mais possível 

trancada na camarinha e entre as mulecas, como nos engenhos (FREYRE, 

1951, p. 86) 
 

Nessa época, o espaço público, ruas, praças, largos e terreiros eram considerados 

espaços para pessoas de baixo poder aquisitivo, festas religiosas ou espaços para determinadas 

punições de poder de Estado. Os costumes foram se alterando com o tempo e influenciados 

pelos exemplos europeus, as mulheres de família passaram a frequentar as ruas como teatro de 

comportamento da época, por isso elas precisavam serem vistas bem vestidas para confirmar 

seu poder aquisitivo (SEGAWA, 2004). 

Nos tempos de hoje, o espaço público ainda carrega consigo uma grande importância 

na vida social e cultural, mas bem diferente do século XVI, a seguir veremos definições e 

significados do mesmo. 
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O espaço público é definido como local acessível, agradável e gratuito, este podendo 

ser um local aberto ou fechado, ruas, calçadas, praças, parques, bibliotecas, museus etc. isto é, 

espaço público é onde a vida acontece na cidade, de acordo com Santiago e Marchesano 

(2016). Segundo Gatti e Zandonade (2017), estes espaços fortalecem aprendizados coletivos 

na comunidade e expande redes sociais, e aumenta o índice de “Buen Vivir”, termo utilizado 

pelos latinos americanos para designar se o local oferece desenvolvimento territorial, vida em 

coletividade e respeito à natureza.  

Os espaços públicos se obtiverem apropriação da população, podem a vir ser um 

cartão postal da cidade, promovendo igualdade social, segurança, saúde, preservação do meio 

ambiente, e ser palco para a cultura e intervenções artísticas. A igualdade social é presente 

quando os espaços são de qualidade e as pessoas se socializam com desconhecidos, sentindo-

se bem com isso, e também onde as pessoas podem se expressar. Quando o local tem várias 

atividades para se realizar seja essas atividades passivas, caminhadas e contemplação, ou 

atividades ativas, como campo de futebol, bicicleta e ATI, o espaço público ganha a atenção 

do público que saem de suas casas para irem até esses locais, formando um espaço seguro e 

promove a saúde com o esporte. Estes espaços também se tornaram um atrativo para a 

valorização da conservação do meio ambiente e viabiliza a utilização de outros meios de 

transporte sem ser os mecanizados, o que diminui a emissão de CO2 nas cidades.  

No diagrama abaixo, podem ser observados os critérios necessários para os espaços 

públicos serem bem-sucedidos: em cinza, os atributos chaves com os critérios de avaliação; 

em azul, os atributos intangíveis que são aspectos intuitivos e qualitativos; por último, em 

rosa estão os atributos mensuráveis que podem ser medidos por meio de pesquisas e 

estatísticas (SANTIAGO; MARCHESANO, 2016).  

Outros critérios observados foram os acessos e conexões: o espaço público deve ser 

fácil de chegar e de sair, visível de longe e de perto, as ruas ao seu redor devem ser 

movimentadas ou por comércio ou moradia, deve ser acessível para pessoas que vão com 

veículos tanto do transporte público como particulares. Conforto e imagem: possuir locais 

acessíveis, seguros, caminháveis, com equipamento urbano e que ofereçam um visual 

agradável. Usos e atividades: a população tem que ter um motivo para ir até esse local e deve 

atrair públicos de diferentes idades e a mesma quantidade de homens e mulheres. 

Sociabilidade: local onde os vizinhos e amigos possam se encontrar e conhecerem pessoas 

novas.  
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Figura 1 - Diagrama com critérios para o sucesso do espaço público. 

Fonte: Santiago e Marchesano (2016). 

O espaço público é bem mais que um espaço coletivo ou comum, traz consigo 

características de culturas locais e costumes, mas não é limitada por elas, até porque há 

diferente costumes e culturas surgindo com o passar dos tempos. Os espaços públicos são 

espaços que devem proporcionar projetualmente heterogeneidade, abrigar a convivência e 

mantê-la da forma mais natural possível. Sua materialidade é de grande importância em um 

projeto urbanístico, pois este traz grandes melhorias aos usuários. 

 

 

6. PARQUE URBANO  

 

O parque urbano, conforme Lima et al. (1994), é uma área verde, com função 

ecológica, estética e de lazer, no entanto com uma extensão maior que as praças e jardins 

públicos. Segundo Macedo e Sakata (2001, p. 14-15), “[...] parque urbano é todo espaço de 

uso público destinado a recreação de massa, qualquer que seja o seu tipo, capaz de incorporar 
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intenções de conservação e cuja estrutura morfológica é autossuficiente, isto é, não é 

diretamente influenciada em sua configuração por nenhuma estrutura construída em seu 

entorno” e sua finalidade consiste em proporcionar interação entre homem e natureza.  

Jacobs (2014, p. 69) afirma “[...] as pessoas dão utilidade aos parques e fazem deles 

um sucesso, ou então não os usam e os condenam ao fracasso.” Ademais, também ressalta que 

a variedade de usos ao redor de um parque urbano “propicia ao parque uma variedade de 

usuários que nele entram e dele saem em horários diferentes”, assim pessoas que vão 

trabalhar, almoçar, passear com crianças deixam o parque agitado em diferentes horas do dia.  

O parque urbano surgiu na Europa com a Revolução Industrial, pois a natureza teve 

que ser reinserida na cidade para melhorar a qualidade de vida dos humanos. No século XIX e 

XX, tratava-se de espaços de caminhada e contemplação principalmente pela elite, no Brasil 

esses parques eram privados e quem geralmente os utilizavam eram os barões do café, 

somente depois vieram a ser públicos. As classes mais pobres começaram a utilizar várzeas de 

rios e terrenos vazios para banhos, moradias irregulares e lazer, assim a criação de espaços 

públicos nessa área foi uma maneira de barrar o crescimento irregular da cidade. No século 

XXI, com a criação de uma nova legislação ambiental, possibilitou-se a criação de parques 

para conservação e preservação de APPs (Áreas de Preservação Permanente) e recursos 

hídricos. Segundo Sakata (2019), quase todos os parques construídos depois dos anos 2000 

são de caráter sustentável e cumprem um importante papel ecológico na cidade. 

Em suma, é coerente afirmar que o espaço público em si é essencial para as relações 

sociais, lazer e ecológicas, assim deve-se pensar nesses locais em plano diretor para que a 

cidade ganhe em qualidade e harmonia. 

 

 

7. PAISAGISMO URBANO   

 

Para entender melhor sobre a paisagem urbana a definição de Cullen (1983 apud 

ADAM, 2008) é a mais utilizada, este afirma que esta expressão é a arte de tornar organizado 

e coerente visualmente, o emaranhado de edifícios, ruas e espaços que constituem o ambiente 

urbano, para isso ele usa três aspectos: o da ótica, o local e o conteúdo. Dentre os temas 

citados por Cullen (1983 apud ADAM, 2008) estão os recintos, pátios e pracetas, que são 

espaços na cidade que geram sossego e tranquilidade e possuem árvores e bancos onde se 

esquece da correria do dia-a-dia.  
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Conforme Abbud (2006, p. 15), “o paisagismo é a única expressão artística em que 

participam os cinco sentidos do ser humano”, pois este trabalha com a visão deixando para o 

ser humano decidir se o que vê é bonito ou não; com o tato, podendo sentir a texturas dos 

elementos da natureza; com o paladar, já que este permite sentir o sabor de frutos e algumas 

flores que também são comestíveis; com a audição, pois ouve-se os pássaros, o vento, a água 

etc.; por último, o olfato, afinal cada área possui um cheiro único, seja numa floresta, devido à 

chuva ou as flores que exalam seus perfumes.  

A vegetação é o fator mais importante no paisagismo urbano e com essas pode-se 

manipular o espaço visualmente, alterar o microclima e valorizar bairros. Conforme Santos 

(2016), as árvores no ambiente urbano podem promover os deslocamentos a pé, reduzir a 

temperatura ambiente, melhorar a qualidade do ar diminuindo a poluição, proteger o solo de 

erosão e diminuir o risco de enchentes.  

Um dos principais papéis das árvores no espaço público é dar harmonia, 

regularidade e unidade á paisagem, afastando aquela impressão de caos 

sugerida pela massa construída descontínua e irregular dos prédios e 

melhorando os visuais e as escalas para o pedestre. (ABBUD, 2006, p. 72) 

 

Reforçando a importância da vegetação no meio urbano Loboda e De Angelis (2005) 

reuniram diferentes perspectivas de vários autores e listaram as mais importantes delas, 

conforme se observa na Tabela 1 a seguir:  
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Tabela 1 - Benefícios da arborização no meio urbano 

 

Fonte: Loboda e De Angelis (2005, adaptado pelo autor). 

 

 

8. ESTUDOS DE CASOS 

 

O estudo de casos correlatos precede a qualquer iniciativa de projeto e servem para ter 

embasamento teórico e técnico para originar o trabalho de arquitetura e urbanismo. 

Analisando as necessidades da cidade de Floresta – PR, foi concluído que existe uma carência 

no município por locais de eventos de médio e grande porte, local para caminhada, espaços 

verdes de qualidade que promovem qualidade de vida, socialização e saúde para população, 

portanto os casos de correlatos foram escolhidos com base nessas necessidades para 

confecção do projeto de parque urbano.  
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8.1. PARQUE MADUREIRA  

  

O projeto do parque foi elaborado pelo escritório Ruy Rezende Arquitetos (RRA), 

localizado no bairro Madureira, Rio de Janeiro, Brasil, este possui uma área de 108.870,32m² 

e extensão de 1.350m. Seu projeto foi feito em 2010 e executado nos anos de 2010 a 2012.  

O parque conta com diversas atividades de lazer, cultura, meio ambiente e esporte, 

todas essas espalhadas de modo geral pela linha do parque como se observar na Figura 2. 

 

Figura 2 - Planta baixa Parque Madureira 

 

Fonte: Ruy Rezende Arquitetos (2015) 

Antes a área era abandonada, havia uma linha férrea e linhas de transmissão de energia 

no local, para revitalizar essa área foi preciso realocar famílias que estavam com suas casas 

irregulares próximas à linha férrea e também mudar as linhas de energia para aumentar a faixa 

que seria o parque. 

Para melhor confecção do projeto este foi dividido em 4 setores. O primeiro deles é a 

praça do samba onde acontecem eventos musicais e culturais com uma arquibancada para 350 

pessoas. Esta área foi projetada para receber eventos de grande porte e pode ser isolada do 

resto do parque para eventos fechados. Conta com posto médico, quiosques de alimentação, 

posto de segurança e sanitários. 
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Figura 3 - Planta esquemática setor 01 

Fonte: Bonelli (2013).                                     

 

Figura 4 - Praça do Samba. 

 Fonte: ArchDaily (2016). 

No segundo setor fica o parque contemplativo que abriga os jardins sensorial, botânico 

e das esculturas e também o centro de educação ambiental e escada hidráulica, uma das 

atrações principais do parque visto na Figura 5. Este setor é mais voltado para a terceira idade 

com ATI, mesas para jogos e pista para bocha.  
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Figura 5 - Planta esquemática do setor 02. 

Fonte: Bonelli (2013). 

               

Figura 6 - Escada hidráulica e centro de educação ambiental ao fundo 

 
Fonte: ArchDaily (2016). 

 

No setor 3 ficam áreas predominantemente para esportes, assim pode-se encontrar 

nessa área o circuito de skate, que ficou referenciado no país como um dos mais completos, 

futebol society, quadras polivalentes e quadra de vôlei de areia.  
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Figura 7 - Planta baixa esquemática do setor 03 

Fonte: Bonelli (2013). 

 

No quarto setor, há a arena carioca para shows e a estação de tratamento de esgoto do 

parque, uma vez que este não está ligado à rede de esgoto pública, então há o próprio 

tratamento ali mesmo. O parque Madureira ainda vai receber 255.000m², o objetivo não é que 

seja somente mais um parque, mas sim uma mudança na qualidade de vida das pessoas.  

 

8.2. SEGUNDO LUGAR CONCURSO CENTRO CULTURAL, DE EVENTOS E 

EXPOSIÇÕES DE CABO FRIO, RJ – ARQBR 

 

O projeto do centro cultural procurou fazer um ambiente que seja utilizado pela 

população independente da realização de eventos ou não. Conta com um amplo espaço para 

lazer da população e possui um auditório cujo palco se abre tanto para exterior como para seu 

interior, dando várias possibilidades de uso. O edifício conta com um espaço grande para 

exposições e feiras para 1.500 pessoas coberto e com brises o que garante a permeabilidade 

nos ambientes e concede uma vista para a lagoa. Os restaurantes também foram posicionados 

para uma vista privilegiada da lagoa. Existe a possibilidade também de chegar ao centro por 

barco ou automóveis, o edifício fica bem localizado na malha urbana portanto com 

capacidade para receber muitas pessoas, uma vez que Cabo Frio é de uma cidade turística. 
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Figura 8 – 3D parte externa concurso centro cultural, de eventos e exposições de 

Cabo Frio - RJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Concurso de projeto (2012) 

 

O centro cultural conta com um amplo espaço para eventos com o apoio de 

ambulatórios e brigada de incêndio. O restaurante funciona de forma independente para 

turistas e moradores utilizarem o local todos os dias independente de haver eventos ou não. 

Além disso, a área externa conta com um amplo gramado para abrigar coberturas para eventos 

efêmeros.  

Figura 9 – Programa do concurso centro cultural, de eventos e exposições de Cabo 

Frio - RJ 

 

Fonte: Concurso de projeto (2012). 
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8.3. KLYDE WARREN PARK - DALLAS, TEXAS, EUA 

 

O projeto foi elaborado pelo escritório ‘The Office of James Burnett’ e possui 5,2 

hectares e cria um espaço verde acima da estrada expressa Woodall Rodgers Freeway bem ao 

centro de Dallas. O parque foi inaugurado em 2012, e conecta o centro financeiro de Dallas 

com o distrito das artes.  

Figura 10 – Antes e depois Klyde Warren Park. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Landscape Performance Series (2020).  

 

O parque foi construído acima da via através de um sistema de plataforma estrutural, 

além disso, essa estrutura sustenta drenagem e captação de água pluviais e o solo permite o 

plantio de árvores e arbustos de pequeno e médio porte. Dentre as atividades existentes no 

parque estão o playground, os chafarizes interativos, restaurantes, espaço para cães, área para 

jogos, biblioteca, palco para shows e eventos grandes, food trucks, passeios e mesas 

sombreadas. O objetivo do parque é ser um grande centro de atividades a céu aberto e com 

seu entorno com vários centros comerciais o local fica movimentado o dia todo, oferece 

diversas possibilidades de almoço e a noite um local bem iluminado e seguro. 

Após a inauguração do parque, houve um aumento nas instituições culturais ao redor e 

desenvolvimento e valorização da vizinhança. 

Segundo a organização Landscape Architecture Foundation, após a inauguração do 

parque várias coisas mudaram na região, dentre essas: 

 Houve diminuição na temperatura local de 12°C durante o verão;  

 As pessoas afirmam que o parque melhorou a qualidade de vida do local, reduzindo o 

estresse e favorecendo a saúde da população estimulando atividades ao ar livre; 

 Aumento dos passageiros no transporte público para a região; 

 Aumento da interação social; 
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 Valorização de imóveis e aumento da população local;  

 Novos empregos foram criados.  

 

Figura 11 – Conjunto de fotos Klyde Warren Park. 

 
Fonte: ArchDaily (2012, adaptado pelo autor). 

 

 

9. LOCALIZAÇÃO E HISTÓRIA DE FLORESTA – PR 

 

Floresta é um município situado no Norte estado do Paraná e faz parte da região 

metropolitana de Maringá. Faz limite com outras cinco cidades, estas são Maringá, 

Engenheiro Beltrão, Itambé, Marialva e Ivatuba. Seu início se deu por conta da colonização 

da Companhia de Terras Melhoramentos Norte do Paraná e pelo interesse de vários 

imigrantes no “ouro verde”. Assim a expansão cafeeira na área foi responsável pelo 

surgimento da cidade na década de 1950. As indústrias de cerâmica e serraria fundadas nesse 

mesmo período foram fundamentais para o crescimento da Vila Floresta que até então fazia 

parte de Maringá, somente em 25 de julho de 1960 o desmembramento aconteceu. O nome 

Floresta se deu devido à área rica da Mata Atlântica que havia na região, segundo Baraldo 

(1984), atualmente, porém a agricultura dominou todo o espaço restando pouca mata nativa e, 

por conseguinte, as pessoas ficaram com menos espaços verdes dentro da cidade. 
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Figura 12 – Esquema mostrando a localização do município de Floresta na micro-

região de Maringá no estado do Paraná. 

 
Fonte: elaboração própria. 

 

No Paraná essa diminuição das matas nativas começou no século passado, pois a 

Companhia de Terras Norte do Paraná (CTNP), ao colonizar a região de Maringá em 1950, 

determinou aos compradores de terras que 10% da propriedade deveria ser preservada a mata 

nativa, porém não houve nenhuma fiscalização sob as terras e, consequentemente, os 

proprietários não cumpriram com o seu dever e a companhia infringiu a lei que determina que 

25% das matas devem ser preservadas, resultando em um colapso no ecossistema local 

(CHIES; YOKOO, 2012). Esse cenário é visto em todo o norte do Paraná, onde a agricultura 

dominou todo o espaço das matas restando apenas alguns trechos devido à lei do Ministério 

do Meio Ambiente citada nas páginas 5 e 6 deste artigo. 

Atualmente cidade de Floresta possui 6.774 mil habitantes, segundo a população 

estimada pelo IBGE (2020) para 2019 e está crescendo cada vez mais, gerando novas 

oportunidades de emprego.  

 

 

10. PROPOSTA DE PROJETO 

 

Floresta é uma cidade de pequeno porte e com grande influência agrícola.  Segundo 

Gatti e Zandonade (2017), 80% das cidades brasileiras tem menos de 50 mil habitantes e 

ainda 50% da população mundial ainda vive em territórios rurais. De acordo com esses 

autores, as cidades pequenas possuem uma dinâmica diferente das grandes cidades, como 

proximidade social, a maioria das pessoas se conhece e tem comunidades familiares. Essas 

cidades dependem da cidade grande para várias atividades podendo funcionar como cidade 

dormitório, isto é, onde as pessoas trabalham em outras cidades, mas dormem nas cidades 

pequenas. A maioria dos municípios pequenos possuem mais segurança, as pessoas se 
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apropriam mais das ruas, tem menos carros, mais vigilância das pessoas e as utilizam mais os 

espaços públicos.  

A cidade de Floresta possui somente parques de vizinhança com alguns equipamentos 

urbanos ou, às vezes, nenhum, muitos destes estão abandonados e não são utilizados por 

serem mal iluminados e com falta de equipamentos urbanos que promovam o lazer e o esporte 

para população. Consequentemente, os moradores improvisaram vários “parques urbanos” se 

apropriando de bairros onde não há tantas construções, pois a rua é pouca movimentada, o que 

proporciona um espaço para caminhadas, corridas e serve de ciclovia. Contudo esses locais 

são impróprios, pois carros, motos, ônibus, pedestres e ciclistas circulam todos em uma 

mesma via, como pode ser visto nas Figuras 13 e 14. Já ocorreram acidentes entre carros e 

motos nesses locais devido à alta velocidade com que os mesmos andam nestas vias, porém a 

população continua indo até lá, porque não há outro espaço para essas atividades de lazer.  

 

Figura 13 - Pessoas caminhando em meio aos veículos 

Fonte: Acervo do autor.                         

 

Figura 14 - Áreas de lazer improvisadas na cidade 

Fonte: Acervo do autor. 
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As praças da cidade possuem extensões que variam entre 250m² a 20.940m² a maioria 

conta somente com uma prática de lazer, a praça Av. Prof. Joaquim Valério, que possui 

bocha, pista de skate, vôlei de areia, playground e jogos de baralho, porém se trata de uma 

avenida movimentada não oferecendo segurança para as crianças, portanto a maioria das 

pessoas que utiliza este espaço são os idosos.  

Assim analisando, a área a ser escolhida para projeto deveria oferecer atividades para 

diferentes idades, acessibilidade a todos, próxima a população e que tivesse espaço para 

abrigar, esportes, lazer e cultura. Como visto no mapa (Figura 9), a cidade possui vários 

terrenos que são destinados a prefeitura ainda sem uso, porém nenhum deles com capacidade 

para uma pista longa de caminhada e que pudesse abrigar várias atividades. O terreno 

escolhido, portanto, é próximo aos jardins Itália, Pinheiros, Imperial I e Caxias, onde não há 

áreas de lazer para população (Figuras 10 e 11). Estes bairros estão dentro da cidade, mas 

ainda não possuem loteamentos, hoje eles são utilizados para prática da agricultura, mas como 

a cidade está em constante aumento, a área já está bem povoada, sendo, portanto, uma ótima 

localização para um parque urbano de qualidade na cidade. 

Além disso, nesta região a maioria dos terrenos possuem casas geminadas financiadas 

pelo programa “Minha Casa, Minha Vida” da Caixa Econômica Federal, portanto a população 

da área é de média e baixa renda, as principais pessoas que ficam desfavorecidas quando se 

trata de acesso a lazer, cultura e esporte. Desta forma, a presença de uma área de lazer 

próxima a esses moradores aumenta as chances de as pessoas utilizarem a área, oferecendo 

qualidade de vida a região. 
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Figura 9 - Mapa esquemático de Floresta - PR 

 
 

Fonte: Acervo do autor.  

Figura 10 - Foto terreno 01 

    Fonte: Acervo do autor. 
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Figura 11 - Foto terreno 02 

Fonte: Acervo do autor. 

 

Figura 12 - Foto terreno 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo do autor.                                            
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Figura 13 - Foto terreno 04 

Fonte: Acervo do autor. 

 

Figura 14 - Foto terreno 05 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fonte: Acervo do autor. 
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Figura 15  - Foto terreno 06 

Fonte: Acervo do autor.        

                                     

Por se tratar ainda em uma região em desenvolvimento na cidade, o projeto vai buscar 

a valorização da área, uma vez que se trata de áreas periféricas da cidade é importante não 

deixar a região esquecida e abandonada o que acontece em muitas cidades. Então o projeto 

vai buscar trazer lazer, cultura, segurança, oportunidades de empregos e novos comércios para 

o local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11. CONCLUSÃO 

 

 Com base nas pesquisas sobre o espaço público e parques urbanos fica nítido o tanto 

que estes servem para gerar saúde, educação, empregos, qualidade de vida e sociabilidade. As 

pessoas precisam, cada vez mais, de espaços como esse, onde possam deixar as crianças 

brincarem, cachorros passearem, além de realizarem esportes para melhorar a saúde.  

Os parques lineares podem gerar comunicação entre vários locais da cidade e por meio 

de bicicletas e caminhadas em segurança, assim diminui a poluição ambiental e gera educação 

ambiental nas pessoas. Assim quando se gera vínculo entre os cidadãos e o espaço público, 

este fica melhor preservado e pode gerar até oportunidades econômicas. 

Outro aspecto que pode ser observado é a valorização dos bairros quando há neles um 

parque urbano que os enriqueça, pois o que incrementa o local é o numero de pessoas que  o 

frequenta, se há população o suficiente para usar este local e equipamentos que possam levar 

o interesse das pessoas a chegarem lá o sucesso pode ser alcançado, resultando em uma 

vizinhança melhor e mais segura.  

Desse modo, a cidade de Floresta necessita de um espaço que abrigue várias opções de 

esporte e lazer, para promover a saúde e bem-estar populacional. Há anos a cidade vem 

tomando forma sem pensar no geral, portanto o projeto de um parque para esta cidade seria de 

incentivo a novas mudanças de planejamento urbano voltado a sustentabilidade, valorização 

de áreas verdes e o resgate do nome atribuído ao local ‘Floresta’ onde hoje não resta muitas 

florestas para serem apreciadas. 
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SETORIZAÇÃO DO PARQUE:

R
o

d
o

v
ia

 P
re

f.
 A

d
o

lf
o

 

Jo
a

q
u

im
 S

e
m

p
re

b
o

m

Limite com a Cocamar
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Esporte:
Pista de caminhada - 2260,00m²
Ciclovia - 2125,00m²
ATI - 445,00m²
Quadra de Vôlei de areia - 1730,00m²
Quadra Poliesportiva - 2080,00m²
Quadra Futebol Society - 2500,00m²
Vestiários - 79,00m²
Depósito de esporte - 25,00m²
Apoio:
Carca/descarga - 300,00m²
Lixeira - 5,00m²
Bicicletário - 5,00m²
Estacionamento - 485,00m²
Ponto de ônibus - 5,00m²
Lazer:
Espaço Food Truck - 270,00m²
Baralho e Xadrez - 430,00m²
Chafarizes interativos - 920,00m²
Espaço para descanso - 285,00m²
Lanchonete - 200,00m²
Área PET - 600,00m²
Playground - 480,00m²
Cultura e eventos:
Centro de eventos - 2.900,00m²
Área de feira livre - 1800,00m²
Área para eventos externos- 2900,00m² 
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O Projeto do parque urbano ter por objetivo a integração urbana, 
gerar sociabilidade, esporte e lazer para a população Florestense. 
O terreno que faz limite com a Cocamar tem dimensões 
significativas na malha urbana e um declive acentuado, portando 
foi necessário a criação de aterros e desaterros em algumas áreas 
para nivelar os ambientes. 
O parque conta com um traçado simples, de fácil acesso e 
horizontes limpos, de modo que crie um local seguro, assim de 
qualquer local do parque pode-se ter uma visão clara do que está 
acontecendo do outro lado. 
Por conta de se tratar de um terreno ao lado da Cocamar também 
foi pensado um uma vegetação densa nas duas extremidades do 
terreno para bloquear ruídos e sujeiras que vem da cooperativa no 
meio da cidade, assim gerando mais qualidade de vida para os 
moradores da região. 
O projeto busca atender o micro e o macro entorno da região, uma 
vez que se trata de uma cidade pequena a finalidade é oferecer um 
espaço para ser usado por todos os moradores e valorização da 
região esquecida na cidade. 
O parque conta com 4 setores, esporte, lazer, apoio e cultural, 
através destes setores foi buscado trazer melhorias em 
comparação aos atuais locais do município.

Cocamar

Rua Esperanto

RODOVIA PREF. ADOLFO 

JOAQUIM SEMPREBOM

Rua Santo
 M

enotti 
Neto

Passeios e 
Paisagismo

Lazer Esporte
Cultura e 
eventos

Apoio

Área Total do terreno:40.330,00m²

O terreno original conta com até 13m de desnível e possui 
acesso a duas ruas, o acesso da rodovia para a cidade e a Rua 

Esperanto.

Para facilitar a entrada de pedestres e cadeirantes em nível nos 
setores, foi necessário aterrar (em azul) e desaterrar (em verde) 

em alguns setores do parque.

O traçado do parque foi baseado em formas geométricas 
simples como, quadrado, retângulo, triângulo, trapézio e 

hexágonos. Assim conforme se caminha no parque pode se 
localizar facilmente e ter uma ampla visão do espaço todo.

A vegetação foi pensada para cada setor, hora para sombrear 
hora para ornamentar. As plantas de clima tropical deve trazer 

uma área verde de qualidade com um clima ameno no verão e 
áreas de sol no inverno.
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Agapanto

Buxinho

Canafístula 

Capim do texas

Cipreste Italiano

Crisântemo

Flamboyant

Grama Esmeralda

Grama Preta

Penicilina

Ipê Amarelo

Ipê Roxo

Ixora

Manacá da serra 

Moreia

Palmeira Areca

Palmeira das canárias

Palmeira imperial

Podocarpo

Sete copas

Sibipiruna

Sapatinho de Judia

Unha de gato

Agapanthus 
africanus

Buxus 
sempervirens

Peltophorum 
dubium

Pennisetum 
setaceum

Cupressus 
sempervirens

Chrysanthemum x 
morifolium

Delonix regia

Zoysia japonica

Ophiopogon japonicus

Alternanthera brasiliana

Tecoma stans

Tabebuia impetiginosa

Ixora chinensis

Tibouchina mutabilis

Dietes bicolor

Dypsis lutescens

Phoenix canariensis

Roystonea oleracea

Podocarpus macrophyllus

Terminalia catappa

Caesalpinia 
peltophoroides

Thunbergia mysorensis

Ficus pumila

Sol Pleno

Meia sombra,
Sol pleno

Árvores, 
Árvores Ornamentais 

Sol Pleno

Sol Pleno

Meia sombra,
Sol Pleno

Meia Sombra, 
Sol Pleno

Bulbosas, 
Flores Perene

Arbustos, Bonsai,
 Cercas Vivas

Sol Pleno

Folhagens, Forrações 
ao Sol Pleno

Coníferas

Flores Anuais, 
Flores Perenes

Árvores, 
Árvores Ornamentais

Gramados

Gramados

Folhagens, 
Forrações ao Sol Pleno, 
Gramados e Forrações, 

Medicinal

Árvores, Árvores 
Ornamentais, 

Plantas Daninhas

Arbustos, Arbustos 
Tropicais, Cercas 

Vivas, Flores Perenes

Árvores, Árvores 
Ornamentais

Flores Perenes

Arbustos, Arbustos 
Tropicais, Palmeiras

Palmeiras

Árvores, Palmeiras

Arbustos, Árvores, Árvores 
Ornamentais, Bonsai, 

Cercas Vivas

Árvores, Árvores 
Ornamentais, Medicinal

Árvores, Árvores 
Ornamentais

Trepadeiras

Via paisagística
e chafarizes

Ciclovia

Todos os setores 

Pista de caminhada

Chafarizes

Quadras de esporte
Área pet

ATI, Playground
e Jogos de mesa

Todos os setores

Ao lado do playground,
 ATI e Chafarizes

Centro cultural,
Área Pet, 

Chafarizes

Área de evento 
externo

Chafarizes,
Via Paisagística

Ciclovia, 
Centro de eventos

Via paisagistica
e Centro cultural

Lanchonete/ 
Vestiários

Pista de caminhada
Ciclovia

Área de descanso

Quadras de esporte,
Área Pet

Todos os Setores

Jogos de mesa e
feira livre

Muro de limite 
do terreno

Sol Pleno

Sol Pleno

Sol Pleno

Sol Pleno

Sol Pleno Árvores, 
Árvores Ornamentais

Área de evento 
externo
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Meia Sombra, 
Sol Pleno

Meia Sombra, 
Sol Pleno

Sol Pleno

Meia Sombra, 
Sol Pleno

Sol Pleno

Sol Pleno

Sol Pleno

Meia Sombra, 
Sol Pleno

Meia Sombra, 
Sol Pleno

Trepadeiras

Nome Popular Nome Cientíco Insolação Categoria Local UtilizadoImagemSimbologiaPAISAGISMO DO PARQUE URBANO
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Via Paisagística

Pista de caminhada

Ciclovia

Pista de caminhada11

14

1- Arvores de porte grande (Sibipiruna e Canafístula) se servem de bloqueio para amenizar os ruídos vindos da cocamar e sujeira em época de 
safra. Essa vegetação também serve de sombreamento para quem está utilizando a ciclovia.
2- A vegetação da área PET é composta por Sete copas e Crisântemo. A sete copas tem por objetivo sombrear está área no verão e inverno 
suas folhas caem possibilitando uma área para se tomar sol.
3- Nas quadra a Vegetação é feita por Sete copas atrás das arquibancadas para sombreamento, Sibipiruna e Canafístula ao redos para 
sombreamento também e nos caminhos em nível as quadras foi utilizado bordadura de Crisântemo. 
4- Área de vegetação densa para gerar um microclima agradável no parque. Nessas áreas foram utilizadas, plantas no chão que suportam 
tanto o sol pleno quanto sombra, grama preta e penicilina, e para sombreamento as plantas: sete copas, canafístula e sibipiruna. 
5- Na área externa para eventos grandes foi deixado um local livre de vegetação para em dias que não tiverem eventos as pessoas possam 
utilizar o espaço para fazer piqueniques ou exercícios físicos, e já os dias de eventos a área foi ‘limitada’ por Ipê roxo e amarelo e deixado um 
grande gramado local onde haverá aglomeração do público. 
6- Na área dos chafarizes foi disposto um paredão de cipreste Italiano de modo que gere um pouco de privacidade para está área e separa 
está área da via paisagística. Nas laterais para demarcar o local foi utilizado agapanto e ixora trazendo cores vivas e alegres para o local de 
diversão.
7- As áreas de descanso faz parte da via paisagística, onde foram dispostos mobiliários como bancos, espreguiçadeiras e mesas, atrás desses 
cou uma vegetação vertical, podocardo, alternado com agapanto e ixora. Assim a via paisagística se torna um local, colorido, bonito e 
agradável para passeios e descanso. 
8- Na edicação para lanchonete e vestiários foi proposta uma área somente com palmeiras das canárias, assim se torna um local livre para 
passagem e um local bem visível de vários angulos do parque.
9- Na área de Jogos de mesa foi proposto um pergolado de metal e que será coberto pela trepadeira sapatinho de judia e oreiras grandes de 
concreto com Flamboyant. 
10- A feira livre conta com vegetações no entorno para sombreamento (sibipiruna) e no centro com pergolados curvos de madeira se será 
coberto com a trepadeira sapatinho de judia. E ao centro um chafariz para tornar o local com um microclima agradável e paisagem bonita 
acompanhada de palmeiras imperial no centro. 
11- Para acompanhar a pista de caminhada foi utilizado palmeira imperial em todo o seu entorno, e vegetação baixa alternada em deferentes 
locais como buxinho, moreia e capim do texas. 
12- A frente do centro de eventos é formada uma uma vegetação que oferecesse uma visão ampla do edifício, portanto foi utilizado penicilina 
para forração, grama esmeralda, e palmeira areca e moreia para ornamentação.
13- Playground e ATI foi colocada oreiras com Flamboyant para sombrear a área.
14- No muro de divisa com os loteamentos foi colocado trepadeira unha de gato.
15- O estacionamento é sombreado por Canafístulas e possui planta de forração (penicilina) em seu talude.  
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Ambientes e Áreas
01- Praça para feira livre - 895,00m²
02- Área coberta para barracas da feira - 516,00m²
03- Sanitários feminino/masculino/acessíveis
04- Hall / Recepção - 198,00m²
05- Circulação vertical
06- Auditório interno (239 pessoas) - 515,00m²

07- Palco externo - 65,00m²
08- Camarim/Banheiro - 21,00m²
09- Carga / Descarga para auditório - 300,00m²
10- Carga / Descarga para feira - 15,00m²
11- Sala multiuso - 32,00m²
12- Biblioteca / informática - 48,50m²
13- Administração - 43,16m²

14- Sala de projeção - 10,65m²
15- DML - 9,40m²
16- Depósito - 15,40m²
17- Cozinha - 19,45m²
18- Salão de confraternizações (128 pessoas)- 
265,65m²
19- Mirantes - 131,50m²
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PLANTA BAIXA CENTRO DE EVENTOS
TÉRREO

PLANTA BAIXA CENTRO DE EVENTOS
PAVIMENTO SUPERIOR

PLANTA BAIXA LANCONETE/VETIÁRIOS

Ambientes e Áreas
01- Área de mesas - 95,00m²

02- Sanitários para lanchonete - 33,00m²
03- Balcão lanchonete - 8,87m²

04- Cozinha - 20,10m²
05- Depósito - 12,97m²

06- DML - 3,40m²
07- Vestiário fem./mas. - 49,53m²
08- Vestiário acessível - 6,00m²

09- Depósito esportivo - 22,10m²
Área total: 352,50m²

01
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08
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PROCESSO PROJETUAL CENTRO DE EVENTOS

K
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F

G
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J
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L

I

A - Carga e descarga com entrada pelo estacionamento 
para área das barracas da feira.
B- Área em pilotis criada para abrigar as barracas da feira 
livre. Está área esta em um nível mais baixo que a entrada do 
centro de eventos (55cm) para ter uma entrada em nível 
direto da calçada para cadeirantes.
C- Mirante onde pode-se ter uma visão ampla da cidade, e 
do outro lado também temos o mirante porem com vista 
para o parque e com brise para barrar o sol no salão de 
confraternizações.
D- Escada para acesso ao centro de eventos (nivel 55cm 
mais alto)
E- Entrada para feira livre em nível direto da calçada para 
cadeirantes e pedestres em geral. Assim a área da feira cou 
55cm mais baixo que a entrada do centro de eventos.
F- Escadaria de acesso ao centro de eventos.
G- Entrada em nível da calçada para o centro de eventos.
H- Entrada para carga/descarga do auditório.
I- Área de manobra do veículo de carga/descarga.
J- Laje para paineis de energia solar para abastecer o parque 
com energia limpa e renovável.
K- Praça criada com mobiliários para alimentação de quem 
vier a feira livre.
L- Escada que da acesso ao gramado do palco externo do 
edifício, pontanto em casos de eventos grandes pode-se 
utilizar a área da praça para praça de alimentação de shows 
grandes e não só para feiras semanais. 

LANCHONETE/VESTIÁRIOS
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CORTE AA CORTE BB

CORTE CC

CORTE DD

FACHADA FRONTAL

FACHADA POSTERIOR

FACHADA LATERAL DIREITA

FACHADA LATERAL ESQUERDA

Praça da feira livre

ACM

Pedra natural 
decorativa

Vidro estrutural

ACM

Pintura acrílica cinza

Escadaria para 
nível de entrada 

do centro

Vidro estrutural

Pedra natural 
decorativa

Área coberta para barracas
da feira livre

ACM

Pintura acrílica cinza
Brise de madeira cumaru

Porta para carga/descarga
Porta de emêrgencia 

do auditório direto 
para o exterior

ACM

ACM

Porta rolô que se 
abre para palco externo

Brise madeira garrote

Pergolado madeira garrote

ACM

Talude

Talude

Talude

Talude

Talude
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ACM fosco 
com textura amadeirada Letreiro em caixa

iluminado a noite

DETALHES:
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Mobiliários:

Imagens em 3D do Parque:
Portal de entrada do Parque

Ponto de ônibus 
Marca: mmcité
Modelo: AE200-ZS

Mesa para jogos
Marca: mmcité
Modelo: TCH610

Cadeira individual
Marca: mmcité
Modelo: VLT140

Espreguiçadeira

Bicicletário
Marca: mmcité
Modelo: BBQ110

Banco
Marca: mmcité
Modelo: VLT158

Mesa para refeições
Marca: mmcité
Modelo: TBL111 Lixeira reciclável

Bebedouro

PALCO PARA EVENTOS EXTERNOS

ARQUIBANCADA E QUADRA

FOOD TRUCK

VIA PAISAGÍSTICA E ÁREA DE DESCANSO

CHAFARIZES INTERATIVOSPASSEIOS E CICLOVIAPONTO DE ÔNIBUS, AO FUNDO ÁREA PET

ESTACIONAMENTOPRAÇA PARA FEIRA LIVRE


