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RESUMO

Grande parte das cidades não dispõe de espaços livres com qualidade, na maioria das vezes,

são isolados e não apresentam conexões, estando sob influência de impactos ambientais.

Para contornar essa situação, é necessário estudar a paisagem e entender sua dinamicidade e

mutabilidade, assim, é possível dotar a cidade de qualidade por meio da análise do territorial

sob a luz dos conceitos dos Sistemas de Espaços Livres (SEL), da Ecologia da Paisagem, da

Trama Verde-Azul, da Infraestrutura verde e dos Rios Urbanos. Dito isso, objetivo desse

trabalho é propor a reestruturação territorial por meio de um parque linear urbano para

uma área delimitada no município de Baixo Guandu-ES, nas margens do rio que corta a

cidade, propondo a criação de um SEL onde sejam potencializados o fluxo ecológico e os

aspectos qualitativos da área. Para alcançar esse propósito, foram realizadas análises do

território em escala média e micro, por meio de georreferenciamento, a fim de coletar as

informações pertinentes ao desenvolvimento do estudo projetual do parque. Além disso,

realizou-se o levantamento bibliográfico referente ao tema proposto que serviu de

embasamento para a elaboração de diretrizes que potencializam os aspectos positivos da área

e contornam as fragilidades encontradas. Essas ações contribuíram para entender as

dinâmicas do recorte estabelecido e como poderiam ser construídas não só as conexões

internas, mas também com a cidade. Esse pensamento colabora para que a proposta de

intervenção seja coesa e possibilite a melhoria nos aspectos ambientais, sociais e culturais da

cidade. Assim, o ensaio projetual do parque passa se conectar com a cidade a partir do

momento em que as ruas se tornam arborizadas, as estruturas existentes são potencializadas

e valorizadas e são criados espaços livres de qualidade e acessíveis a população.
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A cidade foi escolhida em função da carência de espaços públicos ofertados para a população e pelo potencial paisagístico que ela possui, tendo isso em

vista, o recorte territorial foi estabelecido nas margens do Rio Guandu, onde foram realizadas intervenções que permitem que as pessoas utilizem o rio

e suas margens para o convívio. Para propor as modificações, inicialmente analisou-se o local de estudo, identificando as fragilidades e

potencialidades. Os dados apresentados apontam como espaços potenciais, as áreas vegetadas (5, 12), os espaços livres públicos e privados (1, 3, 7), a

antiga instalação da Usina Hidrelétrica Fritz Von Lutzow (9), a rua Milagres Júnior (6) e adjacentes, por apresentarem baixo fluxo de veículos e as

praças São Pedro (2) e Getúlio Vargas (8). Como fragilidades, apontam-se o estacionamento situado junto à ponte (4), o excesso de área pavimentada

localizado em frente ao casarão Madame Albertina Holz (10), as casas situadas próximas à margem do Rio Guandu (11) por ficarem em áreas

passíveis de alagamento e deslizamento.

LEITURA DO TERRITÓRIO

MAPA DE POTENCIAIS E FRAGILIDADES DIRETRIZES ABORDADAS
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DIRETRIZES E DESENVOLVIMENTO PROJETUAL

MAPA DE APLICAÇÃO DAS DIRETRIZES CONCEITO, PARTIDO E PROGRAMA DE NECESSIDADES

O diagnóstico forneceu dados de que a cidade carece de espaços voltados à população, contudo, dispõe de áreas que facilmente poderiam ser revertidas em praças, parques e

demais benfeitorias públicas. Entretanto, os locais encontram-se mal cuidados, abandonadas e trazem insegurança à população. Fazendo um resgate histórico, sabe-se que

grande parte das cidades se desenvolveram próximas a corpos d’água garantido sua existência, por tanto, durante muitos anos, os rios desempenharam e ainda desempenham um

importante papel na morfologia urbana da cidade. Essa realidade acontece Baixo Guandu, onde o rio teve um papel de extrema importância na construção da cidade, no

transporte e na geração de energia. Atualmente, o Rio Guandu encontra-se esquecido e apagado pela população, essa realidade não deveria perdurar, pois um rio promove

diversas possibilidades na cidade como dinamismo e beleza. As modificações propostas acontecem ao redor do rio e estão conectadas entre si, mostrando que cada mudança

contribui para que o corpo hídrico seja visto e vivido novamente pela população. Na sequência, foram definidos os usos propostos para os espaços projetados com base nas

necessidades que a cidade demandava e na análise do entorno. Assim, foram consideradas as instalações já edificadas e as novas instalações que serão projetadas para suprir a

carência de espaços livres, todas as intervenções têm como objetivo elevar a qualidade de vida da população bem e proporcionar o equilíbrio ecológico da área urbana.
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PROPOSTA PROJETUAL DO PARQUE LINEAR URBANO

IMPLANTAÇÃO DO PARQUE LINEAR URBANO

Esse trabalho utilizou o potencial que as margens do Rio Guandu possuem em estabelecer conexões com os espaços livres existentes e com as propostas de intervenções. O diagnóstico da área de estudo revelou a carência de

espaços livres de uso público voltados ao lazer, contemplação e para a prática de atividades físicas, também foi evidenciado que as construções históricas não são valorizadas e conservadas, ademais, as ruas apresentam

toda a infraestrutura voltada para atender as necessidades dos veículos, dispondo de poucas benfeitorias voltadas ao bem-estar das pessoas, como a arborização urbana. À luz dessas informações, realizaram-se as propostas

de intervenção levando em conta o potencial do local, a manutenção do fluxo ecológico, a conexão dos espaços e a valorização da pessoa. Outra premissa utilizada foi a valorização do Rio Guandu enquanto elemento que

compõe a paisagem e possibilita o contato com a natureza, nessa abordagem o rio deixa de ser um fator que segrega e passa a fazer parte das intervenções como um elemento que aproxima.
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PROPOSTA PROJETUAL DO PARQUE LINEAR URBANO

IMPLANTAÇÃIO DO PARQUE LINEAR URBANO
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Por fim, conclui-se que as intervenções que priorizam a reestruturação territorial e que levam em conta os aspectos ecológico e qualitativo possuem relevância e atuam como ferramentas de construção para uma cidade

melhor. Nessa perspectiva, as propostas desse trabalho corroboraram para aumentar a qualidade ambiental dos espaços e tornaram a área de estudo voltada para as pessoas. Também foi evidenciado que pequenas ações

pontuais têm capacidade em promover melhorias que vão além de sua limitação físico-territorial.


