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RESUMO 

 

 

Este artigo tem a finalidade de ressaltar a importância dos parques urbanos sem cercamento e 

as experiências sensoriais que este pode proporcionar à população, tendo como objeto de estudo 

o Parque Alfredo Nyffeler, situado na cidade de Maringá- PR. Será abordado a revitalização do 

parque existente com o objetivo de transformá-lo em um espaço que atenda às necessidades dos 

usuários e de sustentabilidade. A fim de proporcionar esses objetivos, serão propostos 

atividades e espaços que contemplem a permanência dos usuários, que proporcionem atividades 

de lazer, cultura e esportes, e que agucem a percepção sensorial do indivíduo, promovendo um 

local seguro para permanência e passagem dos usuários e da população que reside no seu 

entorno. 

 

 

Palavras-chave: Parque Urbano, cercamento, sustentabilidade, ambiência urbana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This article aims to emphasize the importance of urban parks without fencing and the sensory 

experiences that this can provide the population, having as object of study the Park Alfredo 

Nyffeler, located in the city of Maringá-PR. The revitalization of the existing park will be 

approached with the aim of transforming it into a space that meets users' needs and 

sustainability. In order to provide these objectives, there will be proposed activities and spaces 

that contemplate the permanence of the users, that provide leisure, culture and sports activities, 

and that agitates the sensorial perception of the individual, promoting a safe place for 

permanence and passage of users and population that lives in their environment. 

 

 

Key words: Urban Park, fencing, sustainability, urban environment. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O espaço público é o lugar onde a vida coletiva acontece, onde são realizadas reuniões 

coletivas a fim de formar uma opinião pública, promovendo discussões racionais sobre 

problemas de interesse geral, e onde a população exerce o lazer, sociabilidade, a prática de 

esportes e cultura. O processo de Revolução Industrial ocorrido em meados do século XVIII, 

contribuiu consideravelmente no crescimento desordenado das cidades, e teve como 

consequência, o ambiente urbano se desenvolvendo de forma não sustentável, com habitações 

crescendo em áreas não habitáveis e sem cumprimento correto das leis, prejudicando a 

sociedade e principalmente o meio ambiente.  

No Brasil, a ocupação urbana ocorreu de forma desorganizada, sem planejamento, com 

aumento da população nas grandes cidades em busca de empregos e melhores condições de 

vida, fato conhecido como êxodo rural, teve grandes proporções em meados do século XIX e 

XX. Tendo em vista esse crescimento desordenado, se fez necessário o surgimento de áreas 

verdes, afim de amenizar os ambientes insalubres da cidade industrializada, surgindo assim, os 

chamados parques urbanos. Os parques urbanos são áreas verdes com espaços de uso público 

destinados ao lazer, bem-estar e melhor qualidade de vida. As atividades que podem ser 

realizadas nos parques proporcionam benefícios psicológicos, sociais e físicos à saúde das 

pessoas como, por exemplo, o alívio do estresse do dia a dia e a redução do sedentarismo.  

 

2. DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 DESENVOLVIMENTO DOS PARQUES URBANOS NO BRASIL 

 

Os parques urbanos são áreas públicas livres estruturadas e compostas por vegetação, 

e proporcionam o bem-estar da população e contribuem para a qualidade ambiental das cidades. 

Com o decorrer do século XX, os parques atribuíram novas funções além das estéticas e de 

lazer, sendo; esportivas, culturais e de conservação de recursos naturais. No Brasil o quadro 

socioeconômico era distinto dos outros países europeus, pois não possuía uma rede urbana 

expressiva e a utilização dos parques funcionava somente como uma extensão dos hábitos 

reproduzidos pelas elites internacionais. Os parques eram localizados apenas em algumas das 

grandes cidades, “ficando restritos praticamente a áreas centrais e a bairros de elite” 

(MACEDO, Silvio Soares, 2010, p.34). Nesse contexto são criados, no Rio de Janeiro, os três 

primeiros parques públicos: Campo de Santana, o Passeio Público e o Jardim Botânico. Já no 
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século XX, o Brasil se desprende das antigas influências da arquitetura paisagística europeia e 

assume um caráter nacional, criando sua própria identidade com características tropicais. Os 

parques urbanos então se tornaram um produto do modo de viver, atendendo a necessidade 

social de lazer e de contato direto com o meio ambiente. 

 

2.2. CORRELATOS 

2.2.1 PARQUE BARIGUI EM CURITIBA, PR 

 

O Parque Barigui está situado na cidade de Curitiba-PR, foi criado em 1972 

implantado em uma extensa área de preservação ambiental, e foi criado para controlar as 

enchentes e para preservar a mata nativa da bacia do rio. O parque recebeu o nome do rio 

Barigui que foi represado para formar um extenso lago em seu interior. É um dos maiores e 

mais antigos parques da cidade, com muitos gramados, trilhas, caminhos sinuosos percorrem o 

local, interligando diversos espaços de atividades esportivas, culturais e de recreação infantil. 

É um parque com amplo espaço, que além das atividades citadas acima, proporciona 

contemplação do espaço, relação natureza e meio urbano, portanto, é um parque com ótimo 

potencial, onde poderiam ser inseridas mais opções de mobiliários urbanos e iluminação. E, por 

possuir uma avenida que corta o parque, seria interessante talvez alguma proposta viária 

relacionado a isso, para maior segurança dos usuários.  

 

 

Parque Barigui em Curitiba, PR 
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Legenda: 

1. Portal 

2. Salão de Atos/restaurante 

3. Pavilhão de exposições 

4. Parque de diversões 

5. Heliporto 

6. Sanitários 

7. Portal 

8. Lanchonete 

9. Churrasqueiras 

10.Trilha com obstáculos 

11. Pista de patinação 

12. Portal de Santa Felicidade 

13. Museu do Automóvel 

14. Academia de ginástica/lanchonete 

15. Canchas esportivas 

16. Pista de caminhada/ciclovia 

17. Pista de bicicross 

18. Secretaria Municipal do Meio Ambiente 

19. Sede dos escoteiros 

20. Rio Barigui 

21. Sede de manutenção 

22. Equipamentos de ginástica 

23. Estacionamento 

24. Trilhas 

25. Ponte 

26. Bistrô 

 

 

2.2.2 PARQUE DAS PEDREIRAS EM CURITIBA, PR 

 

O Parque das Pedreiras está situado na cidade de Curitiba-PR, foi implantado em 1990, 

em uma antiga pedreira ao norte da cidade, e foi projetado com o máximo aproveitamento da 

paisagem local. É formado pelo Espaço Cultural Paulo Leminski, um auditório natural cercado 

por uma parede de pedra de trinta metros de altura, formando uma concha acústica, e pela Ópera 

de Arame, de 1992, um edifício de estrutura metálica singular, transformado em um dos pontos 

turísticos mais visitados da cidade. A vegetação do local foi mantida, houve apenas algumas 

intervenções ao redor do edifício do teatro e da administração dando um tratamento mais 

elaborado nessa área. 

É um lugar admirável e com uma atmosfera muito boa, constituindo-se em ótima opção 

de turismo para a cidade. Além de possuir uma estrutura incrivelmente prática. 
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Parque das Pedreiras em Curitiba, PR 

 

Legenda: 

1. Mirante/sanitários/Bistrô 

2. Jardim Poty Lazarotto 

3. Portal 

4. Estacionamento 

5. Rio Barigui 

6. Churrasqueiras 

7. Paredão de pedra 

8. Túnel 

9. Passarela 

10. Cascata 

11. Lanchonete/deck 

12. Rampa 

13. Mirante 

14. Praça 

15. Ponte 

16. Pista de cooper 

17. Ciclovia 

18. Pergolado 

19. Lago 

20. Recanto 

21. Pedreira com cascata 

22. Manutenção 

23. Guarda Municipal 
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2.3 BREVE HISTÓRICO DA CIDADE DE MARINGÁ 

 

A cidade de Maringá localiza-se no Norte do Paraná, foi fundada em 10 de maio de 

1947 pela Companhia Melhoramentos Norte do Paraná, que contratou no ano de 1945, o 

arquiteto Jorge Macedo de Vieira, que deu início ao projeto urbanístico para a cidade. O 

arquiteto usufruiu do urbanismo moderno no projeto onde estabelecia áreas residenciais, 

comerciais, industriais, entre outros, com a intenção de abrigar uma população total de até 

200.000 habitantes em 50 anos.  

O desenho da cidade foi demarcado considerando o aproveitamento das características 

originais topográficas das áreas, ou seja, praças, ruas e avenidas foram projetadas visando a 

proteção das áreas verdes e da vegetação nativa. Devido à grande quantidade de vegetação, é 

considerada uma das cidades mais arborizadas do Brasil, sendo também um dos núcleos 

urbanos mais floridos, coloridos o ano inteiro, atribuindo a si o nome de “cidade verde”. Essa 

qualidade não só embeleza o município como melhora significativamente a qualidade do ar e 

da saúde dos habitantes.  

Em contrapartida a essa atribuição de “cidade verde”, devido à grande especulação 

imobiliária e as escolhas das políticas urbanas relacionadas ao uso e ocupação do solo, 

desenvolveu-se em uma região central de Maringá o chamado “Novo Centro”, onde o concreto 

e a poluição visual e ambiental tomaram conta desse cenário. O excesso de construções e a falta 

de arborização no local causa um aumento na temperatura da região, resultando em problemas 

relacionados à qualidade de vida da população, causados pelo desconforto térmico gerado pelas 

edificações e o ruído proveniente do tráfego urbano. 

Sendo assim, observou-se nos períodos de meses mais quentes que a avenida recebe 

maior incidência solar e, nos meses mais frios, menor incidência solar devido ao sombreamento 

das edificações sobre as ruas e calçadas. Como forma de amenizar esse problema, seriam 

necessários projetos onde é previsto o plantio correto das vegetações e construções em nível 

sustentável.  A existência da natureza em meio a cidade, proporciona maior qualidade de vida 

aos habitantes, além de promover a sociabilidade entre os indivíduos, com espaços que 

contemplam o lazer, a prática de esportes e incentivo à cultura. É uma proposta para a 

desaceleração das pessoas, que vivem uma rotina em nível frenético nas cidades atuais. 
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2.4 HISTÓRICO DO PARQUE ALFREDO NYFFELER 

 

 

  

O Parque Alfredo Nyffeler foi implantado em 1988, com o objetivo de revitalizar uma 

área degradada. Está situado em uma Zona de Proteção Ambiental - ZP14, sendo um fundo de 

vale, possuindo no seu interior a nascente do Ribeirão Morangueiro e, localiza-se na Rua 

Bogotá - Vila Morangueira, com uma área de 104.867,82 m². É reconhecido como parque pela 

Lei Municipal N° 0162/88.  

O nome do Parque Alfredo Werner Nyffeler foi escolhido para homenagear o pioneiro 

e antigo proprietário deste local o Sr. Alfredo Werner Nyffeler, que era gerente da Companhia 

Melhoramentos Norte do Paraná. Ele possuía grandes áreas de terras no interior de Maringá, 

como é o caso da “Fazenda Maringá”. Esta fazenda tinha sua sede instalada onde hoje está 

localizado o Parque Alfredo Werner Nyffeler, e com o desenvolvimento de loteamentos se 

transformou na atual Vila Morangueira, onde o local passou a ser um ponto de descarte de 

entulhos, ferro velho, sendo conhecido popularmente como “Buracão”. 

No início da década de 1980, a Prefeitura Municipal iniciou um projeto de 

revitalização dessa área com a intenção de transformá-lo em um Parque, e foi concretizado em 

1988. Atualmente, após a revitalização, o parque aderiu várias formas de utilização de lazer 

para população, com áreas destinadas a parquinho infantil, uma pista de corrida com 1.005 

metros, dois campos de futebol suíço, mirante e pesca permitida nos finais de semana.  

Através de visitas realizadas em diferentes períodos do dia no referido parque, 

concluiu-se que há uma grande movimentação de pessoas e de interação entre indivíduos, 

percebendo-se que o espaço está sendo destinado a sociabilidade e como forma de lazer. Devido 

a sua grande extensão, notou-se que existem pontos a serem melhorados como forma de 

otimizar o aproveitamento e a qualidade ambiental do local, tais como: sinalização e 

comunicação visual, vertical e horizontal; pavimentação adequada destinadas a pista de 

caminhada; melhor aproveitamento topográfico da área; reestruturação do sistema de drenagem 



13 

 

 

do escoamento das águas pluviais; maior plantio de vegetações com espécies mais variadas; 

aumento de iluminação adequada ao local; e infraestrutura dos equipamentos e mobiliários 

urbanos.  

O parque adota atualmente o conceito de parques fechados, com cercamento causando, 

em determinados períodos do dia, onde há menor movimentação de pedestres e veículos, 

insegurança por parte dos usuários e indivíduos que passam pelo entorno. 

 

 

Imagem aérea do parque Alfredo Nyffeler, em Maringá, PR  

 

 

2.5 CERCAMENTO DE PARQUES URBANOS - A ILUSÃO DE SEGURANÇA 

 

 Estudos indicam que a rua deve estar plenamente integrada aos espaços de lazer, 

sendo elemento capaz de agregar qualidade nas relações de sociabilidade entre os usuários. No 

Brasil, é comum as propostas de gestão pública para o cercamento de parques urbanos, levando 

como argumento a necessidade de maior controle sobre os espaços através de barreiras físicas, 

a fim de evitar a depredação do patrimônio e que atentem a segurança dos usuários.  

Levando em consideração o cercamento de parques urbanos, é preciso entender, 

primeiramente que é necessário aumentar a segurança na cidade como um todo, não somente 

em espaços públicos específicos. O cercamento de um parque urbano e, dos demais espaços 

públicos, cria uma área deserta ao seu redor. Desta forma, cercas ou muros, forma uma barreira 

que criará um espaço “morto”, inutilizando a área ao redor, dando uma sensação de não 

aproximação da cerca por parte dos usuários e dos pedestres. É importante destacar que a 
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circulação de pessoas é importante para a segurança pública pelo efeito identificado como 

“olhos da rua”, uma característica espontânea de as cidades desenvolverem ambientes mais 

seguros através da observação e fiscalização informal dos usuários ao seu redor. 

Ressalta-se, dessa forma, que cercar um espaço público não aumenta a segurança da 

cidade, apenas desloca a violência para outro local e, possivelmente, pode aumentá-la criando 

zonas ausentes de olhos da rua. Como medidas de adoção para melhorar a segurança e, 

consequentemente, o maior aproveitamento do espaços públicos indica-se: melhorar a 

iluminação, instalação de mais e melhores lugares para sentar; melhorar a pavimentação de 

calçadas; melhorar a sinalização vertical e horizontal; aumentar a quantidade de lixeiras; 

realizar a manutenção e fiscalização constante do espaço, contribuindo para que ele seja visto 

sempre como um ambiente organizado, pela população que o frequenta e também por quem 

vem de longe para visitar o parque. 

 

 

2.6 ESPAÇOS PÚBLICOS DE PASSAGEM E PERMANÊNCIA 

 

Com a urbanização acelerada é perceptível a falta de tratamento e manutenção dos 

espaços públicos, onde o desenho urbano não prioriza questões ambientais, como os aspectos 

do microclima, descaracterizando o espaço e reduzindo a qualidade de vida das gerações 

presentes e futuras. A forma de modelo urbano adotado não leva em consideração as 

características originais do terreno, desconsiderando sua topografia, seu ecossistema e o clima, 

onde o desenho da cidade não contribui para a identificação dos habitantes com o espaço em 

geral e, como consequência disso, há o surgimento de espaços impessoais.  

Algumas soluções indicadas para a falta de identificação com o espaço, seriam projetos 

de desenhos urbanos adequados ao local, ou seja, que sejam sustentáveis e que tenha como 

premissa, aspectos ambientais e de acessibilidade, respeitando a originalidade do local e dos 

habitantes. Sendo a acessibilidade relacionada com a criação de espaços concebidos de maneira 

adequada a todos os tipos de usuários. O espaço urbano possui vários tipos de usos que podem 

ser diferenciados no seu aspecto ambiental, do comportamento e do uso que as pessoas fazem 

dele. O que nos leva ao seguinte questionamento: quais seriam as características que determina 

se um lugar é considerado de permanência ou de passagem?  

O conceito que mais se aproxima seria de que o espaço público para ser considerado 

de permanência deve possuir um desenho urbano com aspectos sustentáveis. Portanto o desenho 

urbano e aspectos relacionados a sustentabilidade tem ligações para definir o conceito de 



15 

 

 

espaços de permanência e passagem. É comum relacionarmos lugares pré-determinados para 

realização de atividades sociais no dia a dia, mas existe espaços que apesar de não serem 

configurados para tais atividades acabam atribuindo outra definição em função do uso e de 

certas características do ambiente.  

Existem lugares de passagem que se tornam tão agradáveis que se transformam em 

espaços de permanência, de convívio social e interação entre a população. Assim ocorre 

também com os espaços de permanência que, devido à má conservação, ou que não possuem 

infraestrutura adequada à população, tornam-se espaços apenas de passagem. É preciso analisar 

os tipos de uso e ocupação que a população faz ou deseja, em determinados espaços públicos, 

para posteriormente definir o uso adequado a ser considerado. Assim, poderíamos criar 

condições de contribuir para o desenho urbano, através de definições dos espaços de passagem 

e permanência, a fim de definir e proporcionar qualidade e maior aproveitamento dos espaços 

de uso público. 

 

 

2.7 AMBIÊNCIAS URBANAS 

 

Compreender um pouco sobre a dinâmica das ambiências urbanas de uma cidade, 

permite uma maior percepção da forma e qualidade de vida dos habitantes, a fim de melhorar 

os projetos de intervenção, fazendo valer as práticas sociais na concepção sensível do espaço 

construído. Os projetos em nível urbanístico e sociais de uma cidade devem levar em 

consideração a qualidade de vida das gerações presentes e futuras, por isso é preciso atentar-se 

à percepção mais a fundo do ambiente urbano. Para Lynch, (2011), “as imagens ambientais são 

o resultado de um processo bilateral entre o observador e o seu ambiente”. 

 A percepção está conectada aos sentidos dos seres humanos, assim, pode-se dizer que 

cada indivíduo tem sensações diferentes estando num mesmo espaço, podendo existir um 

consenso, o que gera o interesse dos planejadores urbanos já que criam espaços usados por 

muitas pessoas em um mesmo intervalo de tempo.  

Os parques urbanos proporcionam diferentes sensações, caracterizando-se por ser um 

espaço relativamente silencioso e de contato direto com a natureza. Sendo assim, é necessário 

a observação e análise dos frequentadores dos parques, para tentar captar um pouco do que eles 

buscam ao visitar o parque, quais experiências buscam viver, quais os elementos que chamam 

atenção, sons e cheiros, etc. Entendendo esses conceitos, é possível planejar um espaço que 

atenda às necessidades dos usuários, proporcionando experiências únicas. 
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“A cada instante, há mais do que o olho pode ver, mais do que o ouvido pode perceber, um 

cenário ou uma paisagem esperando para serem explorados (...) não somos meros observadores 

desse espetáculo, mas parte dele; compartilhamos o mesmo palco com os outros participantes. 

Na maioria das vezes, nossa percepção da cidade não é abrangente, mas antes parcial, 

fragmentária, misturada com considerações de outra natureza. Quase todos os sentidos estão em 

operação, e a imagem é uma combinação de todos eles. (LYNCH, Kevin; a imagem das cidades, 

3 de, p.2). 

 

 

 

2.8 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

 

A iluminação pública tem como uma de suas finalidades fornecer visibilidade para o 

trânsito de veículos em ruas e rodovias, para os pedestres nas calçadas, parques e praças, etc. O 

resultado esperado da iluminação pública é destacar, tornar visível e valorizar obras e locais 

com significados importantes para a cidade. Assim, a valorização e apreciação dos espaços 

urbanos serão mais satisfatórios se houver iluminação apropriada. Essa iluminação deve 

proporcionar conforto visual, segurança e eficiência às atividades que serão desenvolvidas. 

O projeto deve ser pensado de forma a ser ecologicamente correto e utilizar lâmpadas 

e luminárias que sejam energeticamente eficientes e que não causem poluição luminosa, além 

de levar em consideração a fauna e a flora da região a ser inserida. No Brasil, onde os projetos 

de iluminação das cidades são desenvolvidos pelo poder público, que adotam alternativas de 

menor investimento e condições mínimas de utilização, o enfoque mais comumente adotado é 

o da Norma Brasileira - NBR 5101, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, na 

qual a pista de rolamento é o objetivo principal.  

Na elaboração de projetos de iluminação pública é importante levar em consideração 

a seleção das lâmpadas em relação à reprodução das cores, que muitas vezes é negligenciada 

acreditando que apenas a identificação de obstáculos ou pessoas é suficiente. Analisando a 

evolução da iluminação pública, percebe-se algumas mudanças a partir das décadas finais do 

século XX, tais como:  

 

[...] pode-se observar três épocas bastante distintas no que se refere ao pensamento da iluminação 

pública: até a invenção da energia elétrica, a iluminação pública tinha o sentido de transmitir 

exclusivamente segurança; do fim do século XIX até os anos 80 do século XX, a iluminação 

pública tinha sentido funcional e foi basicamente pensada para o trânsito veicular. No final do 

último século passou a ser encarada como fator de valorização da paisagem urbana, tornando-se 

um componente importante do movimento de marketing das cidades, como criadora de 

identidade do espaço urbano (SANTOS, 2005, p.32). 
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2.8.1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA E A RELAÇÃO DE SEGURANÇA 

 

Para usuários e pedestres, a má iluminação em espaços públicos causa insegurança, 

pois há possibilidade de assaltos, acidentes ou até atos criminosos. A iluminação pública deve 

permitir o reconhecimento de pessoas a distâncias razoáveis, garantindo a sensação de 

segurança. O Guia para Iluminação de Áreas Urbanas da CIE, recomenda que a distância 

mínima seria de 4 metros para que se reconheçam sinais de hostilidade e sejam adotadas ações 

defensivas, atingindo através da iluminação adequada, vertical a altura do rosto.  

 

Tabela- Iluminância vertical mínima em diferentes situações 

 

SITUAÇÃO Ev Mínima 

Reconhecimento de rostos (locais de reunião de 

pessoas, parques, praças) 

8 Lux 

Para caminhos em parques públicos e zonas 

residenciais 

1 Lux 

Zonas de pedestres no centro das cidades 5 Lux 

Locais de paradas e permanência 15 Lux 

 

Em parques urbanos, a iluminação também apresenta importante função, no caso do 

Parque Alfredo Nyffeler, por possuir uma grande extensão, é importante que a iluminação esteja 

adequada, pois isso garante maior segurança no interior do parque.  
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Imagem da iluminação interna do Parque Alfredo Nyffeler em Maringá, PR 

 

 

2.8.2 TEMPERATURA DA COR 

 

Este parâmetro não se relaciona somente com a temperatura (calor) emitida por uma 

fonte luminosa e sim pela sensação de conforto que ela transmite em determinado espaço. 

Quanto mais alto for o valor da temperatura de cor, mais branca será a luz emitida, chamada 

popularmente de “luz fria” e que é utilizada, por exemplo, em ambientes de trabalho, pois induz 

maior atividade ao ser humano. Ao contrário, caso seja baixa a temperatura de cor, a luz será 

mais amarelada, proporcionando uma maior sensação de conforto e relaxamento, chamada 

popularmente de “luz quente”, utilizada preferencialmente em salas de estar ou quartos. As 

fontes luminosas artificiais podem variar entre 2.000K (muito quente) até mais de 10.000K 

(muito fria). 

 

Temperatura da cor (k) Aparência 

<3300 Quente (branco alaranjado) 
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De 3300 a 5000 Intermediária (branco) 

 

>5000 Fria (branco azulado) 

 

 

 

2.8.3 ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DA COR (IRC) 

 

O índice de reprodução de cor de uma fonte luminosa é a incidência real da cor de uma 

superfície e sua aparência a ser iluminada pela fonte artificial. Uma fonte com índice 100% de 

reprodução é a que apresenta as cores de um objeto com a maior fidelidade. Na Figura abaixo, 

é apresentado o mesmo local sob as mesmas condições, porém com fontes luminosas diferentes. 

À esquerda a iluminação é feita por LED’s (diodo emissor de luz) de alto índice de reprodução, 

e à direita com lâmpadas a vapor de sódio em alta pressão com baixo índice de reprodução. 

Percebe-se que na segunda figura a definição das cores é mais distorcida da realidade. 

 

 

Comparativo entre duas fontes luminosas com diferentes IRC’s. 
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2.9. POLUIÇÃO LUMINOSA 

 

A poluição luminosa pode ser entendida como a luz excessiva e mal direcionada, 

causando fulgor (brilho) que é vista no céu acima das cidades. O crescimento urbano acelerado 

das cidades fez aumentar a necessidade da iluminação pública. O uso sem critérios de 

luminárias adequadas gera o aumento da poluição luminosa, causando o desperdício de energia 

e o ofuscamento, variando de uma situação incomoda até cegueira momentânea. Sempre que a 

iluminação é direcionada para onde não foi planejada há desperdício de energia, uma vez que a 

condição ideal para iluminação seria a de dirigir totalmente o fluxo luminoso para o ponto a ser 

iluminado e o ofuscamento será mínimo se o direcionamento em direção ao observador for 

mantido abaixo de 70º.  

A poluição luminosa modifica as condições normais de luminosidade e interfere no 

desenvolvimento da vegetação e no ciclo de vida dos animais. Existe, atualmente, um 

movimento internacional alertando para o problema, o que tem levado alguns países a propor 

legislação apropriada, o problema da poluição luminosa pode ser controlado pelo 

direcionamento correto das fontes de luz, controle de ofuscamento e utilização correta das 

lâmpadas que podem reduzir a poluição ao mínimo e, algumas ações como, não iluminar em 

excesso; desligar a iluminação que não for necessária para segurança, serviços ou para realce 

da paisagem noturna. 

 

2.9.1 IMPACTOS DA POLUIÇÃO LUMINOSA 

 

Relacionado à saúde, a iluminação artificial pode produzir efeitos fisiológicos no ser 

humano, alterando a produção de hormônios responsáveis pelo ciclo de dormir e estar acordado. 

E a interrupção deste ciclo está associada a problemas como a insônia, depressão, etc. A 

poluição luminosa é responsável, muitas vezes, pelos acidentes de trânsito, ofuscando a visão 

dos condutores dos veículos.  

Na astronomia, a poluição luminosa tem dificultado cada vez mais a observação dos 

astros, interferindo com a operacionalidade dos telescópios. Relacionado à natureza e animais, 

muitas espécies de aves migram sobretudo durante a noite e utilizam a lua e as estrelas como 

meio de orientação. Quando voam sobre áreas intensamente iluminadas é frequente 

desorientarem-se e acabarem morrendo, sendo comum encontrar muitas aves mortas em torno 

de um farol ou outras fontes luminosas durante o período migratório. 
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2.9.2 A LUZ NO PAISAGISMO 

 

No espaço urbano composto por áreas verdes, em especial os parques, as árvores e 

vegetações, em geral, ganham maior destaque, e a escolha correta da iluminação para compor 

o paisagismo deve ser levado em consideração, pois a iluminação correta atribui características 

estéticas positivas ao espaço, em especial nos períodos noturnos, caso contrário, sem a correta 

seleção e posicionamento de luminárias acarretam em efeitos indesejados, comprometendo 

além da estética, a segurança do local. É necessário escolher o sistema mais adequado e 

posicionar a luminária, projetores ou embutidos de solo orientados conforme o tipo de efeito 

final que se deseja. 

 

 Na tabela a seguir, são apresentados alguns tipos de efeitos da luz no paisagismo. 

 

Efeitos Características Imagem representativa 

Downlighting Fonte de luz direta emitida para 

baixo. As luminárias são instaladas 

entre as folhagens, resultando em 

sombras no chão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uplighting 

 

 

Cria-se um efeito dramático 

acentuando a textura das 

folhagens. A luz é posicionada bem 

próxima ao tronco da árvore, 

ressaltando o elemento linear, 

combinando a copa e o solo. 

Dependendo da abertura do ângulo 

é possível chegar até a copa da 

árvore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontlighting 

 

É indicada para iluminar uma 

vegetação mais densa, como cercas 

vivas, para valorização de sua 
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textura e dimensão, porque marca 

parte do tronco e realça a copa. 

 

 

 

 

 

 

Backlighting 

 

Valoriza-se a silhueta da 

vegetação, porém desfavorece o 

destaque às texturas e detalhes. A 

iluminação noturna de valorização 

permite uma percepção do espaço 

totalmente diferente. Projetores 

instalados por trás da árvore criam, 

na contraluz, a "silhueta" da copa 

(para vegetações menores). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suavização 

 

 

É possível obtê-la não iluminando 

tudo. Permite algumas sombras, 

mas utiliza a luz para preencher o 

espaço entre pontos focais, para 

uma composição mais integrada e 

que evite "buracos negros". Não 

deixa a fonte de luz visível, a 

menos que seja para decoração. 

 

 

 

 

 

 

Profundidade 

 

Efeito de profundidade, utiliza uma 

luz mais clara atrás, mais baixa na 

parte frontal e suave na parte 

intermediária. Para reduzir a 

profundidade e criar um "clima "de 

mais intimidade, utilize uma luz 

mais clara na parte frontal e um 

nível mais baixo atrás. 

 

 

 

 

 

 



23 

 

 

 

 

 

 

 

Efeito auréola 

 

 

 

 

 

Forma de explosão com a luz vindo 

por trás ou pelo lado. 

 

 

 

 

Além dos efeitos apresentados, a luz no paisagismo de parques urbanos pode atribuir 

características e identidade do parque, como por exemplo, o Parque Wantou & Vanke Paradise 

Art Wonderland, localizado em Heifei, Anhui - China. O projeto conta com uma área de 

15.100m² e têm como partido, proporcionar uma gama de experiências para todas as idades, 

estruturado para estimular a conectividade social e comunitária. O projeto ainda possui uma 

identidade que o caracteriza, com a flor da cidade - a romã, que define a forma, cor e a 

composição para criar uma experiência colorida, ousada e vibrante. 

 

 

Imagem representa os efeitos da iluminação no paisagismo. Parque Wantou & Vanke  

Paradise Art Wonderland, localizado em Heifei, Anhui - China 
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3. ASPECTOS AMBIENTAIS QUANTO A VEGETAÇÃO DOS PARQUES URBANOS 

 

3.1 VEGETAÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

 

A arborização urbana desempenha funções importantes para o meio ambiente urbano, 

proporcionando bem-estar psicológico, melhorando o efeito estético da cidade, fornece sombra 

para pedestres e veículos, protege e direciona o vento, diminui a poluição sonora e preserva a 

fauna silvestre. Existe uma grande incompatibilidade entre iluminação pública e arborização 

urbana. A utilização de lâmpadas a vapor de sódio e a necessidade de grandes alturas de 

montagem, de modo a obter rendimento máximo, geram conflitos com a vegetação, causando 

a diminuição da eficácia do sistema e o aumento das zonas de sombras que gera insegurança 

para o cidadão. Os obstáculos à luz aparecem conforme o crescimento das árvores e, então 

recorre-se às podas, que muitas vezes destroem a função vital e o aspecto estético da árvore.  

As plantas se desenvolvem somente em locais apropriados, caso contrário pode ocorrer 

alterações no porte, floração e frutificação, além de tornarem-se mais suscetíveis às pragas e 

doenças. Como solução para este conflito, seria uma integração dos órgãos municipais 

responsáveis pelos projetos de urbanização e pelas concessionárias de energia. O 

desenvolvimento coordenado e integrado dos projetos pode minimizar custos e melhorar o 

espaço urbano. 

 Deve-se considerar a seleção correta das espécies a serem plantadas, a sua capacidade 

de adaptação, sobrevivência e o desenvolvimento no local do plantio. E em relação à localização 

dos equipamentos de iluminação, deve-se ser cuidadosamente estudada. A paisagem urbana é 

marcada pela arborização de ruas e praças, sendo fundamental que exista uma reflexão sobre a 

iluminação urbana, afim de descobrir as necessidades e a identidade luminosa do local. Deve-

se, também, propor etapas para implementação dos potenciais a serem explorados, seja em 

níveis naturais ou construídos, equilibrando conflitos existentes entre o espaço, estabelecendo 

hierarquias do projeto e garantindo segurança e sustentabilidade urbana. 

 

3.2 VEGETAÇÃO E ILUMINÂNCIA NATURAL 

 

A vegetação urbana permite que o espaço construído se integre com o jardim e o 

parque, principalmente nas regiões de climas tropicais, para construir a paisagem da cidade. 

Levando em consideração esse ponto de vista, a vegetação deve ser tratada em todos os seus 

aspectos; do jardim privado até o público; da proximidade dos edifícios ou das áreas verdes 
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urbanas, perto da natureza. Assim a vegetação funciona como um termorregulador 

microclimático. (MASCARÓ, Lúcia, ed. 2005, p. 32). Como uma das importantes funções 

desempenhadas pelas arborizações, está o sombreamento, cuja finalidade é de amenizar o rigor 

térmico causado pelas estações quentes, além de diminuir as temperaturas superficiais dos 

pavimentos e fachadas das edificações, assim como a sensação de calor dos usuários, e 

pedestres.  

O sombreamento gerado pela vegetação tem grande influência sobre a iluminação 

natural do espaço urbano. Para ter um controle melhor da iluminação natural no espaço urbano, 

é preciso levar em consideração alguns critérios quanto à seleção das espécies a serem 

introduzidas. A organização da vegetação correta funciona como filtros solares, sendo uma 

solução adequada para o sombreamento dos espaços públicos. Outro fator a se considerar são 

os gastos excessivos gerados com a manutenção das árvores, por isso é importante a seleção 

adequada das espécies, de acordo com cada espaço a ser inserido, para que não haja problemas 

de convivência em harmonia. 

 

 

3.3 VEGETAÇÃO E VENTILAÇÃO 

 

A ventilação natural tem grande influência quanto a qualidade de vida das pessoas, e 

possui bastante importância na elaboração de projetos na ambiência dos espaços arquitetônicos. 

O vento proporciona o resfriamento das edificações e é responsável pela renovação ao ar destes 

espaços assegurando a qualidade necessária à respiração humana. No entanto, o vento pode 

apresentar efeitos indesejáveis como; velocidade muito elevada ou reduzida, transporte de pó, 

geração de ruídos e danificações das edificações. (MASCARÓ, Lúcia, ed. 2005, p.45). É 

importante considerar as características do local como a permeabilidade, o perfil do terreno, e 

a orientação quanto aos ventos predominantes. 

 Por isso, a seleção de espécies adequadas ao espaço urbano, no caso de parques, é 

importante, pois as características morfológicas das árvores como o porte, a forma, a 

permeabilidade, o período de desfolhamento e a idade são fatores que influenciam diretamente 

nos espaços públicos, e no seu uso adequado. Esses aspectos de seleção das espécies 

influenciam nas sensações tanto em nível sensorial, quanto na sensação térmica que é obtida 

pelos usuários, por exemplo, se a escolha das árvores for equivocada, pode-se criar corredores 

de ventos que geram ruídos, ou a obstrução da ventilação, causando desconforto térmico em 

estações quentes do ano, além das folhagens caindo em excesso em lugares não apropriados.  
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3.4 VEGETAÇÃO E ACÚSTICA 

 

As árvores em conjunto com a vegetação, em geral, podem ajudar a reduzir os níveis 

de ruídos gerados pelo ambiente urbano, através da absorção do som, pelo desvio, reflexão e 

refração, ou por ocultamento. A locação correta das vegetações nos parques urbanos, com 

gramados, cercas vivas, arbustos, e até o aproveitamento da topografia local ou a criação de 

desníveis no terreno, são excelentes alternativas de barreiras, gerando assim um local mais 

silencioso, atrativo para o descanso dos usuários, que geralmente procuram os parques para se 

“desligarem” do transtorno acústico que é gerado pelo trânsito, muitas vezes caótico, da cidade. 

 

 3.5 VEGETAÇÃO E ENCOSTAS - DECLIVIDADES 

 

É comum as grandes áreas públicas verdes apresentarem em seu terreno alguma 

declividade, alguns poucas, outras muitas, em especial, nos parques urbanos, tal como no caso 

do Parque Alfredo Nyffeler onde é observado uma área com grande declividade, podendo 

apresentar problemas quanto à sua manutenção. Sendo assim, qualquer terreno estará exposto 

aos efeitos das chuvas e os problemas como alagamento ou a erosão, e isso dependerá da 

inclinação do terreno, permeabilidade e o tipo do solo. O uso e escolhas adequadas das 

vegetações surgem como uma das alternativas para conter as declividades existentes nas 

encostas. Na tabela a seguir, verifica-se as declividades máximas que podem ser estabilizadas 

com o uso de vegetação como cobertura e contenção. 

 

Declividade (%)  

<0,5 A água de chuva não escoa. Deverá ser usado como 

reserva ecológica ou drenado (solução geralmente 

cara). 

0,5 a 1,9 Podem ser declividades pequenas, só terão o 

escoamento de água de chuva se pavimentadas ou 

adequadamente drenadas. 

>2 Declividades que escoam bem; o terreno pode ser 

gramado. Até o valor de 2,5%, não é conveniente 

colocar árvores 

Fonte: Mascaro, (1991). 
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3.6 VEGETAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA 

 

Em relação à vegetação urbana, os galhos das árvores de grande porte podem entrar 

em contato com os fios da rede elétrica, causando interrupções no fornecimento de energia e, 

até possíveis acidentes elétricos. O município de Maringá foi pioneiro na ampliação e renovação 

dos cabos da rede elétrica quando a Companhia de Energia Elétrica do Paraná respeitou a idade 

das árvores, utilizando fio especial encapado e capas para resistir aos danos que podem ser 

causados pelos galhos. (MASCARÓ, Lúcia, ed. 2005, p.135).  

É preciso adequar os projetos de urbanização quanto às instalações elétricas públicas, 

estabelecendo critérios básicos e distâncias mínimas entre as árvores e equipamentos da rede 

pública, pois as podas desnecessárias em árvores podem interferir em seu ciclo de vida, 

deixando mais suscetíveis à propagação de pragas. O mesmo ocorre em instalações 

subterrâneas, no qual as raízes das árvores podem entrar em conflito com a pavimentação e a 

rede de infraestrutura subterrânea.  
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4. PROGRAMA DE NECESSIDADES - PLANEJAMENTO DE PARQUES 

 

Em um projeto de parque urbano é comum o programa de necessidades conter espaços 

de estar e convívio, com bancos, parquinhos para crianças, espaço de ATI (academia para 

Terceira Idade), quadras ou campos esportivos, arenas para apresentações ou anfiteatros, e 

espaços para caminhadas. Também, espaços direcionados para a parte administrativa do parque, 

banheiros, posto policial e, dependendo do lugar, espaço para estacionamento. E no caso do 

Parque Alfredo Nyffeler, no interior do parque localiza-se um lago artificial que é usado para 

pescas pelos usuários.  

 

 

4.1 EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS 

 

São equipamentos necessários para a realização adequada e segura de cada uma das 

atividades previstas no programa de necessidades de projeto do parque. Como um exemplo 

existente no Parque Alfredo Nyffeler, existe um espaço de arquibancadas destinado a 

apresentações e shows, onde poderia ser necessário a instalação de uma cobertura sob a área da 

arquibancada sob a plateia, e de uma concha acústica, dependendo das condições locais. 

 

 

Área de arquibancada no Parque Alfredo Nyffeler em Maringá, PR 

 

 



29 

 

 

5. PAVIMENTAÇÃO PÚBLICA 

 

Os espaços públicos como praças e parques são destinados a atividades recreativas, 

lúdicas, de lazer e convivência, associados a ambientes de acessibilidade pública e livre de 

edificações. Os parques, por possuírem maior presença de vegetação são espaços destinados a 

preservação do meio ambiente e sustentabilidade, a fim de proporcionar experiências únicas 

aos usuários, pode-se dizer que os planejadores, de certo modo, têm maior liberdade em relação 

a inovação de propostas.  

A pavimentação precisa suportar o alto tráfego de pessoas, ser segura contra deslizes, 

e resistente a intempéries. É preciso avaliar os critérios relacionados a funcionalidade e estética, 

pisos com grau de porosidade são recomendados para evitar o acúmulo de água e até pode 

combater enchentes. Quanto ao programa de necessidades do projeto, é interessante setorizar 

as áreas de pavimentação, sendo: Áreas de piso, que recebem o lazer, estar e convívio; 

destinados a permanência dos usuários. Devem também oferecer um ambiente agradável com 

conforto e segurança. 

 

  

Área de piso, entrada do parque Alfredo Nyffeler, em Maringá, PR 

 

 Áreas de lazer ativo: que envolve atividades recreativas e esportivas; destinados a 

atividades de uso específico de lazer e prática de esportes, como parquinhos, quadras esportivas, 

espaço para ATI, etc. Normalmente são segregados dos demais por alguma barreira física 

garantindo a segurança e o conforto dos que estão dentro e fora destas áreas. Contudo, podem-

se utilizar elementos alternativos às grades e alambrados, que rompem a visibilidade do todo 
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como, por exemplo, os desníveis, aproveitando a própria topografia do terreno, canteiros com 

vegetação, sistemas de drenagens superficiais ou mesmo mobiliários urbanos. 

 

 

 Na imagem, as crianças escorregam no talude do parque Alfredo Nyffeler, em Maringá, PR 

 

Áreas de circulação: envolvem a melhor solução para o deslocamento dos usuários, 

de forma a não interferir nos demais usos. A acessibilidade universal deve ser garantida em 

toda a circulação, utilizando, quando necessário, rampas com inclinações dentro das normas e 

corrimãos, como alternativa ou complemento ao uso de escadas. 

 

 

Área de circulação no Parque Alfredo Nyffeler, em Maringá, PR 

 

Áreas de pavimentação de acessos: os acessos devem ser projetados em função das 

áreas de circulação e da setorização de atividades como um todo. 
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Áreas de Estacionamento: deve ser setorizado de forma a não conflitar com os 

demais espaços para outras atividades. Os estacionamentos para bicicletas podem ser 

considerados presença obrigatória em espaços públicos, como forma de incentivo ao uso de 

veículos não motorizados à população.  

Áreas de jardim: essas áreas receberão o plantio de espécies vegetais e podem ser 

definidas em função do seu uso, para delimitar acessos ou garantir sombras para atividades 

específicas, e em função da paisagem desejada, diferenciada por cores, texturas e volumes, 

espécies, etc. 

 

Áreas de jardim e gramado do Parque Alfredo Nyffeler em Maringá, PR. 

 

Plano de massas: separando áreas de gramados, forrações, arbustos e arborização; a 

etapa da definição do plano de massas antecede a escolha das espécies de vegetação no projeto 

de paisagismo, e este irá completar a setorização das atividades a serem realizadas no projeto. 

O plano de massas define quais áreas serão reservadas para gramados, áreas que podem ou não 

ser pisoteáveis, áreas onde serão destinadas as vegetações de diversos portes, etc. 

 

 

5.1 TOPOGRAFIA 

 

Caso necessário e depois de determinado tempo para a setorização das atividades a 

serem implantadas no local, é possível a execução da remodelação topográfica. A remodelação 

permite definir onde estarão rampas e escadas e quais os seus dimensionamentos, e servirá de 
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subsídio para o desenvolvimento do projeto de terraplanagem, o qual definirá as quantidades 

necessárias de remoção e adição de terra. 

 

 

Imagem do canteiro do Parque Alfredo Nyffeler, em Maringá, PR. Podendo receber em vários pontos, a 

remodelação da topografia atual 

 

 

5.2 MOBILIÁRIO URBANO 

 

A ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) considera mobiliário urbano 

“todos os objetos, elementos e pequenas construções integrantes da paisagem urbana, de 

natureza utilitária ou não, implantados mediante autorização do poder público em espaços 

públicos e privados” (ABNT, 1986, p.1). São exemplos de mobiliário urbano, de acordo com 

essa norma; abrigos de ônibus, esculturas, painéis, playgrounds, cabines telefônicas, postes e 

fiação de luz, lixeiras, quiosques, relógios e bancos, entre outros. Logo, pode-se entender, a 

partir dessa definição, que a ideia de mobiliário urbano como elementos de diferentes escalas 

incluídos nos espaços abertos urbanos, sendo complementares ao conjunto de edificações que 

constituem a cidade.  

A localização do mobiliário urbano não implica somente em apenas implantá-lo no 

projeto em determinados lugares, mas para a definição da relação com o usuário em cada 

espaço, podendo ser uma peça de mercado pronto ou uma peça desenhada especificamente para 

o determinado projeto, com bases em estudos de uso e historicidade do local ou região a ser 

implantado, atribuindo uma identidade ou característica ao local.  
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O desenho e a implantação dos elementos não devem atuar como barreira para as áreas 

de circulação, devem apresentar facilidade de manutenção e execução e garantir o conforto e a 

adequação bioclimática, dando-se preferência para materiais resistentes e com as variações de 

temperatura, e de fácil manutenção, para sempre apresentar um aspecto positivo para os espaços 

que estão inseridos. 

 

 

Bancos de concreto do Parque Alfredo Nyffeler em Maringá, PR 

 

 

5.3 DRENAGEM COMO ELEMENTO DA PAISAGEM URBANA 

 

A drenagem urbana pode ser entendida como um conjunto de medidas que têm como 

objetivo minimizar os riscos que a população está sujeita, relacionado ao gerenciamento do 

escoamento das águas pluviais, ou seja, diminuir os prejuízos causados por inundações e 

possibilitar o desenvolvimento urbano de forma harmônica e sustentável. O ciclo da água sofre 

diversas alterações nas áreas urbanas, devido às alterações da superfície e a canalização precária 

de escoamento.  

Para o gerenciamento adequado da drenagem urbana é preciso ter o conhecimento da 

área a ser projetada, o monitoramento e planejamento das ações visando o mínimo de impactos. 

No caso de parques e áreas verdes públicas, a drenagem pode ser utilizada de uma ou mais 

formas, a favor do projeto, como elemento da paisagem, por exemplo, como já citado 

anteriormente em vegetações, jardins de chuva ou canteiros drenantes, telhados verdes, etc. 

 



34 

 

 

 

5.4 ESTRUTURAS 

 

Alguns elementos necessitam obrigatoriamente um projeto estrutural específico, com 

dimensionamento correto e cálculo das cargas sofridas, como muros de arrimo e contenção, 

escadas, no caso do Parque Alfredo Nyffeler, logo na entrada do parque, existe uma escadaria 

de acesso às demais áreas do parque, por possuir um desnível acentuado, a escada vence um 

grande vão, como mostra a figura abaixo, sendo necessário o cálculo correto do seu 

dimensionamento para o seu bom desempenho. A escada pode apresentar outras funções, como 

a de ser transformada em um espaço de convívio para os usuários praticarem sociabilidade, 

além de auxiliar na drenagem das águas pluviais. 

 

 

Escadaria de acesso na entrada do Parque Alfredo Nyffeler, em Maringá, PR 

 

5.5 SINALIZAÇÕES E COMUNICAÇÃO VISUAL 

 

Os elementos de sinalização pública desempenham papel fundamental para criação de 

identidade do espaço público, além de garantir segurança e maior entendimento e orientação 

dos usuários. No caso de parques urbanos, é de extrema importância as sinalizações e a 

comunicação visual no interior do espaço, para conscientizarem os usuários quanto aos 

cuidados necessários para o bom funcionamento e manutenção do parque, alertando a possíveis 

perigos, dependendo do parque, e a conscientização ambiental. No caso do Parque Alfredo 

Nyffeler que possui um lado extenso no seu interior, é muito importante que as placas de 
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sinalizações estejam em bom estado de conservação. Muitas das sinalizações necessárias são 

as já definidas pelo Código Brasileiro de Trânsito, sendo: 

- Sinalização para o pedestre: levando em consideração o trajeto da caminhada, 

diferenciando-se dos demais trajetos de veículos, com cores e altura adequada para a 

visualização de uma pessoa em pé. 

- Sinalização para o ciclista: levando em consideração o trajeto da bicicleta, para não 

entrar em conflito com os demais modais, com cores e altura adequadas para a visualização de 

um ciclista em movimento. 

- Sinalização turística e cultural: apresentando a correta orientação para áreas de 

interesse, bem como as informações sobre o mesmo. Apresentando como nas formas de placas 

ou totens.  

 

 

Na imagem, as placas de sinalização do Parque Alfredo Nyffeler em Maringá-PR, encontram-se em 

mal estado de conservação, tornando-as ilegíveis. 
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6. CONCLUSÃO 

 

Com o estudo sobre os espaços urbanos públicos, pode-se concluir que houve um 

avanço em relação à historicidade e quanto aos usos aderidos ao longo dos anos aos parques 

urbanos. Com o desenvolvimento das cidades e das necessidades dos usuários, viu-se 

importante que seja inserido em áreas urbanas, espaços verdes, pois estes promovem a interação 

social e a qualidade de vida de gerações presentes e futuras.  

Os estudos e análises do parque Alfredo Nyffeler, feito por meio de observação in loco 

em diferentes horários do dia, verificou-se a necessidade de implantação de um novo projeto 

de revitalização da área, com projetos que visam a um maior aproveitamento e uso adequado 

do espaço e de algumas melhorias que podem ser realizadas quanto a infraestrutura do parque 

como, por exemplo, o sistema de drenagem das águas pluviais. O parque devido à sua grande 

extensão, permite a elaboração de projetos em níveis sensoriais, ou seja, de espaços, mobiliário, 

pavimentação e espécies de vegetações que proporcionam experiências sensoriais únicas aos 

usuários. 
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