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A sustentabilidade ambiental vem sendo discutida em diversas esferas da 
sociedade. A implantação de soluções sustentáveis nas cidades é determinante 
para um ambiente urbano saudável para seus usuários e para a preservação de 
recursos naturais e do meio ambiente. Fator que interfere diretamente na qualidade 
ambiental e refere-se a um nicho da economia de crescimento anual significativo, o 
uso de veículos automotores individuais, frente aos coletivos, alternativos e, até 
mesmo, ao “andar a pé”, tem sua preferência pautada, principalmente, na falta de 
qualidade dos espaços públicos, pouco convidativos à população. Cachoeira do Sul 
(RS) possui 30 praças. Na porção central, essas praças são relevantes 
historicamente na formação e crescimento urbano, entretanto, atualmente são 
espaços que apresentam problemas quanto à manutenção e segurança, resultando 
em baixa utilização pela população. O mesmo ocorre com praças de bairro: os 
espaços, muitas vezes, não possuem características de praças, são locais ociosos 
e sem apropriação pela comunidade. O intuito é repensar tais espaços, buscando 
melhorar a ambiência urbana utilizando estratégias de infraestrutura urbana 
sustentável, incluindo drenagem urbana, corredores verdes, vias mais seguras etc. 
A metodologia envolve o diagnóstico das áreas de estudo subsidiado por 
mapeamentos georreferenciados e visitas a campo, almejando-se entender as 
deficiências e potencialidades das praças da cidade. A partir de parâmetros pré-
estabelecidos, delimita-se dois recortes espaciais: um no centro da cidade e um no 
contexto de bairro. Objetiva-se intervir em tais áreas-teste com projetos urbanos que 
atendam às demandas específicas das comunidades e possibilitem adaptação para 
implantação em outras áreas do município. Como resultado, são apresentadas três 
propostas de intervenções urbanísticas, com implantação de infraestrutura 
sustentável, para qualificação dos seguintes espaços públicos no município de 
Cachoeira do Sul: Praça Altamir Antônio Ceratti (Bairro Preussler), Praça Honorato 
de Souza Santos (Centro) e Rua Júlio de Castilhos (Centro). 

Palavras-chave: Urbanismo; Planejamento urbano; Projeto urbano; Espaço 
público; Infraestrutura sustentável. 

 

 

Urban planning and design: public spaces qualification through sustainable 
infrastructure in Cachoeira do Sul (Rio Grande do Sul, Brazil) 

Environmental sustainability has been discussed in different spheres of society. 
Implementation of sustainable solutions in cities is crucial for a healthy urban 
environment for its users and for natural resources and environment preservation. 
The use of individual motor vehicles, in comparison with collective or alternative 
transportation, and even with “walking”, is a factor that directly interferes with 
environmental quality and refers to a niche in the economy of significant annual 
growth, and it has its preference based mainly in the lack of quality of public spaces, 
which are not inviting to the population. Cachoeira do Sul (state of Rio Grande do 
Sul, Brazil) has 30 public squares. In its downtown, these squares are historically 
relevant in urban formation and growth, however, they currently present problems 
related to maintenance and security, resulting in low utilization by the population. The 
same happens with neighborhood squares: these spaces often do not have the 
characteristics of squares, being idle places and without appropriation by the 
community. The aim of this work is to rethink such spaces, seeking to improve the 
urban environment using sustainable urban infrastructure strategies, including urban 
drainage, green corridors, safer roads, etc. The methodology involves the diagnosis 
of the study areas subsidized by georeferenced mappings and field visits, aiming to 
understand the deficiencies and potential of the city’s public squares. Based on pre-
established parameters, two spatial areas are delimited: one in the city downtown 
and one in the neighborhood context. The objective is to intervene in such test areas 
with urban projects that meet the specific demands of the communities and enable 
adaptation for implementation in other areas of the municipality. As a result, three 
proposals for urban interventions are presented, with the implementation of 
sustainable infrastructure, for the qualification of the following public spaces in the 
municipality of Cachoeira do Sul: Altamir Antônio Ceratti Square (Preussler 
neighborhood), Honorato de Souza Santos Square (Downtown) and Júlio of 
Castilhos Street (Downtown). 

Keywords: Urbanism; Urban planning; Urban project; Public space; Sustainable 
infrastructure. 
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1. INTRODUÇÃO  

O crescimento das cidades tem afetado diretamente os espaços verdes dentro dos 
centros urbanos. A especulação imobiliária, combinada ao aumento da população 
vivendo em áreas urbanas, tem guiado a sociedade em transformar, cada vez mais, 
as cidades em verdadeiras “selvas de pedra”, onde a filosofia predominante é de 
que é mais rentável o maior número de habitações por metro quadrado, porém, não 
se percebe a preocupação quanto à qualidade de vida destes indivíduos que ali 
habitam. Neste cenário, é notório que os espaços públicos, sobretudo as áreas 
verdes das cidades, têm perdido espaço nesta equação. Entretanto, diversos 
estudos demonstram que a presença de vegetação dentro do meio urbano oferece 
benefícios em diversos aspectos para a melhoria da qualidade de vida de seus 
usuários.  

Ampliar a existência “do verde” nas cidades muitas vezes é uma diretriz adotada 
buscando consequente aumento da qualidade de vida da população. Telhados 
verdes e jardins verticais, por exemplo, não apenas contribuem esteticamente em 
uma edificação, como também têm a capacidade de oferecer isolamento térmico à 
construção, contribuindo no controle da temperatura do ambiente interno e 
diminuindo, assim, o consumo de energia elétrica. É evidente que analisando esta 
situação de maneira isolada, estas medidas não influenciam para a melhoria da 
qualidade dos ambientes externos, porém, quando implantadas de modo coletivo, 
podem agregar positivamente a sustentabilidade. Por sua vez, é preciso analisar o 
contexto de implantação, bem como fatores relativos aos custos e à viabilidade de 
manutenção de tais infraestruturas. 

Uma das funções das áreas verdes intraurbanas é contribuir no equilíbrio 
atmosférico, seja em termos de controle de poluentes, ou de regulação da 
temperatura, sobretudo na atualidade, em que ainda se observa o crescimento da 
indústria automobilística. Os veículos automotores que utilizam combustíveis fósseis 
(e.g., petróleo) produzem gases nocivos que causam a poluição do ar e danificam a 
camada de ozônio. Em contrapartida a presença de vegetação dentro das cidades, 
minimiza os impactos negativos que esta poluição traz à população, auxiliando na 
purificação do ar e na composição da ambiência urbana, trazendo benefícios para a 
saúde das pessoas, por exemplo, diminuindo a incidência de problemas 
respiratórios e favorecimento de um maior uso e apropriação de espaços livres para 
práticas esportivas e de lazer.  

O arquiteto e projetista urbano estadunidense, Douglas Farr (2013), também 

fundador da Farr Associates, empresa focada em arquitetura sustentável, discute 
sobre a presença de espaços livres, sendo eles vegetados ou não, como agente 
contribuinte para melhorar a qualidade de vida de uma cidade. Para o autor, a falta 
de espaços livres de qualidade afetam a sociedade e, de certa forma, contribui na 
ocorrência de problemas ligados à saúde física e mental das pessoas, como a 
obesidade, relacionada ao sedentarismo; no consumo de recursos naturais não 
renováveis, como a alta demanda por energia elétrica para utilização de ar-
condicionado cada vez mais intensa, consumindo energia e fazendo com que seus 
usuários prefiram permanecer cada vez mais tempo em ambientes fechados do que 
em ambientes abertos, dentre vários outros exemplos. 

Segundo Farr (2013), as crianças estadunidenses tendem a passar cerca de 87% 
do tempo em ambientes fechados e 4% dentro de meios de transporte, restando 
apenas 9% em que estão inseridas em espaços livres. Sobre este estilo de vida 
americano, o autor cita:  

Também pagamos um preço psicológico. Ao escolhermos ser uma espécie 
que vive em ambientes fechados, nos desvinculamos do mundo natural, 
ficando cada vez mais alheios ao que fazemos com o entorno imediato 
externo. (...). As características desagradáveis dos espaços abertos de hoje 
são especialmente danosas em ambientes urbanos densos, chegando a fazer 
com que as pessoas evitem ficar na rua, reforçando a tendência de 
permanecerem do lado de dentro, com as janelas fechadas. Tal negligência 
pouco surpreende considerando que adultos norte-americanos passam cinco 
vezes mais horas dirigindo um carro do que se exercitando ou praticando 
esportes. Em outras palavras, passamos mais tempo nos locomovendo, 
geralmente de carro, de edifício em edifício do que aproveitando os 
ambientes abertos que existem entre eles (FARR, 2013, p. 5-6). 

Considerando os benefícios que os espaços livres trazem para as pessoas e a 
qualidade de vida que podem proporcionar à sociedade, a temática do trabalho a 
ser desenvolvido tem direta ligação com os espaços livres públicos dentro do 
perímetro urbano de Cachoeira do Sul (RS), município localizado na região central 
do estado, distante cerca de 200 quilômetros da capital estadual, Porto Alegre (RS). 
A cidade possui alguns desses espaços já consolidados, como as praças localizadas 
nas áreas centrais e praças de menor porte em alguns bairros. Entretanto, estes 
espaços encontram-se, por muitas vezes, ociosos e pouco convidativos para uso da 
população. Diante disso, o objetivo está em focar nos espaços livres públicos 
enfatizando-se questões sustentáveis, e neste sentido, salienta-se que a 
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“sustentabilidade”, na qual a temática do trabalho se embasa, é aquela almejada 
sob o ponto de vista ecológico. Desta forma, o foco desta pesquisa está em 
compreender a infraestrutura necessária para o bom funcionamento dos espaços, 
porém de maneira a preservar os recursos naturais e minimizar os impactos 
negativos na degradação do meio ambiente e na qualidade de vida humana. Dentro 
da delimitação do tema, é importante destacar que a principal diretriz inicial do tema 
não é projetar novos espaços que podem, futuramente, tornar-se vazios e ociosos 
para a cidade, mas sim, requalificar os locais já existentes, fazendo com que a 
comunidade volte a apropriar-se desses espaços, assim como incentivar a 
população a criar laços indenitários com os espaços públicos, desta maneira, 
contribuindo para que a cidade, aos poucos, torne-se um lugar melhor para o homem 
e para o meio ambiente. 

Para o entendimento do tema, será realizada a pesquisa de aporte teórico 
enfatizando a questão da sustentabilidade ambiental dentro do ambiente urbano, a 
compreensão dos espaços livres e a catalogação de soluções de infraestrutura 
urbana sustentável passíveis de serem aplicadas em projeto.  

Após, será realizado o diagnóstico preliminar sobre a área de estudos através do 
contexto histórico do município e surgimento das principais praças da cidade, bem 
como o desenvolvimento urbano cachoeirense, a aplicação de um questionário 
voltado a população local para identificar a partir da visão dos usuários as principais 
potencialidades e deficiências das praças. Em seguida será realizado o diagnóstico 
final, onde será utilizado o mapeamento em ambiente SIG (Sistema de Informações 
Geográficas) das praças do município e cruzamentos com dados pertinentes para 
assim definir um ou mais recortes espaciais onde será aplicado o projeto urbano 
com ênfase em soluções de infraestrutura urbana sustentável.  

1.1 OBJETO DE ESTUDO 

Os objetos de estudo, para a realização do presente trabalho, são os espaços livres 
públicos na área urbana do município de Cachoeira do Sul. O município atualmente, 
conta com população estimada de 82.201 habitantes (IBGE, 2019b).  

É importante ressaltar que quando se fala em espaços livres públicos, o tema 
engloba não apenas as praças e parques, ou espaços específicos para o lazer de 

uma comunidade. O conceito de espaços livre abrange todo e qualquer espaço não 
edificado de apropriação pública. Segundo Panerai, “espaço público compreende a 
totalidade das vias: ruas e vielas, bulevares e avenidas, largos e praças, passeios e 
esplanadas, cais e pontes, mas também rios e canais, margens e praias” (PANERAI, 
2006, p.79). Assim, no que se refere aos espaços públicos, o trabalho também busca 
abranger as vias e demais espaços públicos do município de Cachoeira do Sul.  

 

Figura 1 - Localização e delimitação da área urbana do município de Cachoeira do Sul.  
Fonte: Elaborada pela autora (2019). 

1.2 JUSTIFICATIVA DO TEMA 

A escolha do tema voltado à infraestrutura sustentável dentro da esfera urbana 
justifica-se dada sua presença, cada vez mais frequente, em discussões sobre o 
esgotamento das reservas naturais, o desmatamento desenfreado da Amazônia e 
as consequências que estes episódios podem causar para a vida humana, como as 
condições climáticas cada vez mais agravadas, os níveis de elevação dos oceanos, 
a poluição do ar, dentre diversos outros. O Brasil ocupa atualmente o 7º lugar em 
um ranking mundial relacionado aos países que mais contribuem para o 
aquecimento global (figura 2) (CLIMATE DATE EXPLORER, 2018). Segundo dados 
de uma reportagem feita pelo Jornal Nacional em novembro de 2018, o 
desmatamento para implementação de pastagens e plantações é um dos maiores 
responsáveis pelos gases de efeito estufa no país em 2017, por exemplo, houve o 
aumento de 9% da destruição do Cerrado brasileiro (JORNAL NACIONAL, 2018). 
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Figura 2 - Ranking mundial (2012) dos principais países responsáveis pela emissão de 
equivalência de dióxido de carbono (MtCO2eq) na atmosfera.  

Fonte: Produzida pela autora (2019) a partir de Climate Date Explorer (2014). Disponível em: 
https://www.climatewatchdata.org/ghg-emissions. Acesso em 20 ago 2019. 

Estes dados nos levam a pensar, enquanto futuros arquitetos e urbanistas, em como 
podemos contribuir para minimizar os impactos que esta degradação de ambientes 
e recursos naturais pode causar no ambiente urbano. As cidades vêm crescendo de 
modo desordenado, diminuindo cada vez mais o “verde” dentro dos meios urbanos. 
Desta maneira, o tema de pesquisa se torna justificável enquanto forma de trazer à 
tona discussões sobre como as cidades podem se desenvolver, porém de modo 
sustentável. 

A escolha do tema também está relacionada às recentes discussões municipais 
sobre a revisão do Plano Diretor atualmente vigente na cidade (Lei nº 1983/1983 e 
alterações posteriores). Cabe informar que o atual Plano Diretor não agrega 
diretrizes, tão pouco projetos ou planos que promovam a preservação ambiental 
dentro da zona urbana. O tema, relacionado a sustentabilidade ambiental, vem a 
fomentar as discussões ligadas ao meio ambiente dentro do cenário urbano, como 

uma forma de incentivo ao poder público para a formulação de um conjunto de leis 
que abranjam planos de desenvolvimento para a cidade aliados a soluções 
sustentáveis, caminhando assim, para termos uma cidade que proporcione uma 
melhor qualidade de vida para seus habitantes.  

Ainda no âmbito municipal, Cachoeira do Sul apresenta dois importantes 
condicionantes físicos: o Rio Jacuí, que margeia o limite a sul da cidade, e a 
topografia, de modo que o sentido de declividade é em direção a sul. A região onde 
se insere o município registra épocas de chuvas torrenciais, o que, por sua vez, 
contribui para a cheia do rio, que acaba afetando a área urbana da cidade. Diversas 
famílias de comunidades menos abastadas sofrem com as cheias do rio, tendo que 
deixar suas casas nestas épocas. Neste contexto, em uma análise inicial do 
município, percebe-se que, em sua maioria, os espaços livres públicos encontram-
se impermeabilizados (i.e., pavimentados por material não permeável). Há poucos 
espaços que apresentam áreas permeáveis, onde o solo pode absorver um 
percentual das águas pluviais. Na falta desses espaços, o maior volume de águas 
acaba por ser escoado superficialmente ou pela rede de microdrenagem (quando 
existente), sendo conduzido pelo sistema viário diretamente para o rio, contribuindo 
assim para as cheias. Medidas de contenção e retenção destas águas, não são as 
soluções para o problema. A drenagem sustentável, tem a função de minimizar o 
volume da água que escoa em sentido ao rio, que por consequência, minimiza 
também os impactos das cheias a comunidade, visto que, é de conhecimento que 
os rios necessitam de uma área mais abrangente em relação a sua calha, 
justamente para as épocas de cheia, e o homem acabou por se apropriar 
indevidamente dessas regiões. 

A problemática das cheias do rio Jacuí é algo recorrente no município. Segundo 
reportagem de 2017 do Jornal do Povo, o levantamento sobre as maiores enchentes 
do rio registrou os 10 principais eventos a contar a partir do ano de 1941, quando 
ocorreu a maior cheia do rio já registrada. Nos 10 principais eventos de enchentes, 
7 deles ocorreram entre os anos 2009 e 2017, sendo que, no ano de 2015, foram 
registradas cheias nos meses de outubro (25,53 m acima do nível normal) e em 
dezembro (27,70 m acima do nível normal). Conforme as figuras 3 e 4, a falta de 
infraestrutura drenante contribui para problemas urbanos nos bairros residenciais, 
bem como no centro comercial (JORNAL DO POVO, 2017). 

https://www.climatewatchdata.org/ghg-emissions
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Figura 3 - Rua alagada no bairro São José em 
Cachoeira do Sul (RS) em out/2015. 
Fonte: disponível em: 
https://www.ocorreio.com.br/2019/04/familia-
cansou-da-prefeitura-e-recorre-ao-ministerio-
publico/ Acesso em 20 ago 2019. 

 

Figura 4 - Alagamento da rua Sete de 
Setembro (centro) em Cachoeira do Sul (RS) 
em dezembro/2014. 
Fonte: disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=K3wFNqN
UaAE&t=66s Acesso em 20 ago 2019. 

1.3 OBJETIVOS GERAIS DO TCC 

O objetivo geral deste trabalho é analisar os espaços livres públicos de Cachoeira 
do Sul-RS e produzir diretrizes para um projeto urbano utilizando infraestruturas 
urbanas sustentáveis.  

1.3.1 Objetivos específicos 

Para a realização deste projeto urbano, têm-se como objetivos específicos: 

➢ Realização do diagnóstico da área de estudos;  
➢ Criação de diretrizes urbanas; 
➢ Selecionar um ou mais recortes espaciais (a depender do diagnóstico da área) 

para a realização do projeto urbano; 

➢ Utilizar de infraestrutura urbana sustentável como temática principal do projeto 
de qualificação dos espaços públicos; 

➢ Usar dos espaços públicos como meios de aplicação da infraestrutura 
sustentável; 

➢ Criação de um projeto urbano de qualificação para espaços públicos que 
possa ser replicado em demais recortes espaciais na cidade de Cachoeira do 
Sul (RS).  

O objetivo que diz respeito a criação de diretrizes urbanas tem uma importância 
singular com relação ao processo de concepção do trabalho. As diretrizes urbanas 
a serem criadas terão mais que uma finalidade acadêmica, pois também abrangerão 
o exercício de cidadania. Sendo estudante, bem como sendo natural da cidade, 
acredito poder contribuir, na referida etapa do trabalho, tanto para a cidade, quanto 
para seu poder público, a partir de todo o material que será levantado ao longo do 
processo, assim como na sintetização de um olhar de cidadã e futura arquiteta e 
urbanista sobre as problematizações, potencialidades e condicionantes dos espaços 
públicos cachoeirenses bem como, possíveis soluções de melhorias para estes 
espaços. 

 

 

 

 

 

  

https://www.ocorreio.com.br/2019/04/familia-cansou-da-prefeitura-e-recorre-ao-ministerio-publico/
https://www.ocorreio.com.br/2019/04/familia-cansou-da-prefeitura-e-recorre-ao-ministerio-publico/
https://www.ocorreio.com.br/2019/04/familia-cansou-da-prefeitura-e-recorre-ao-ministerio-publico/
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2. APORTE TEÓRICO  

2.1 DISCUTINDO A SUSTENTABILIDADE 

A sustentabilidade é um assunto atual que tem gerado discussões em diversas 
áreas de estudos. Está sendo cada vez mais recorrente a necessidade de buscar 
soluções sustentáveis para os novos projetos em grandes centros urbanos. Isso 
ocorre devido a superpopulação que estes abrigam, bem como a utilização 
desenfreada dos recursos naturais que o planeta dispõe. Já se observa, por 
exemplo, construções que exigem a obrigatoriedade de medidas em projeto e 
materiais de construção que diminuam o consumo de energia elétrica. Segundo 
dados de Vanessa Barbosa (2013), em uma reportagem da revista Exame, os selos 
de eficiência energética, embora tragam a elevação no custo de 5% a 7% na 
construção, em contrapartida, podem garantir até 40% em economia na conta de 
energia elétrica. 

Mas apenas reduzir o consumo de energia nas construções não é o suficiente, para 
garantir a sobrevivência dos recursos naturais para as gerações futuras, é 
necessário um olhar mais abrangente, de modo que as medidas sustentáveis 
também devem estar presentes dentro do ambiente urbano, proporcionando 
qualidade de vida sem agredir ao meio ambiente, e é dentro deste contexto que se 
insere as discussões sobre a sustentabilidade urbana, onde o engenheiro civil e 
pesquisador sobre infraestruturas urbanas Juan Luis Mascaró (2016) afirma que 
apenas as construções sustentáveis não são medidas plausíveis para a melhoria 
das cidades. 

Acredita-se também que, apesar do desenvolvimento da questão 
sustentabilidade e conforto ambiental no que diz respeito a concepções e 
soluções urbanas não têm evoluído na mesma medida. Sendo assim, tratar 
da sustentabilidade dos edifícios mão é suficiente para adequar as cidades 
às condições urbanas e populacionais e em que vivemos às questões 
climáticas, nem para mitigar os efeitos negativos da urbanização crescente 
(MASCARÓ, p160. 2016). 

O significado da palavra “sustentabilidade” conforme o dicionário online de 
português: “Conceito que, relacionando aspectos econômicos, sociais, culturais e 
ambientais, busca suprir as necessidades do presente sem afetar as gerações 
futuras. Qualidade ou propriedade do que é sustentável, do que é necessário à 
conservação da vida” (DICIO, 2019). O conceito que se encontra no dicionário, por 
si só, nos mostra que a sustentabilidade abrange diversas vertentes e está presente 

em vários setores, bem como áreas de estudos. Aqui, trataremos da 
sustentabilidade inserida dentro do contexto urbano, o que se configura como 
Desenvolvimento Urbano Sustentável (DUS). Segundo Silva (2006, apud RAULI, 
2007, p.38) as discussões sobre sustentabilidade e desenvolvimento sustentável 
estão completamente atreladas, de forma que o desenvolvimento sustentável esteja 
presente nesta equação como um meio para que se alcance a sustentabilidade, que 
é o fim (SILVA 2006, apud RAULI, 2007, p.38).  

As discussões em torno do desenvolvimento sustentável iniciaram ao final do século 
XX (RAULI, 2007).  Um dos primeiros momentos da história, em que a questão da 
sustentabilidade passou a ser abordada de maneira efetiva, ocorreu no ano de 1987, 
quando a médica e ex-ministra da Noruega, Gro Harlem Brundtland, foi convidada a 
presidir a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento – CMMAD 
- e, nesse momento, o conceito de desenvolvimento sustentável passou a ser 
adotado formalmente pela Organização das Nações Unidas – ONU. O evento gerou 
um relatório no qual foram expostas as situações relacionadas ao aquecimento 
global, aos danos da camada de ozônio e atribuiu algumas doenças as condições 
desfavoráveis do meio em que as pessoas estavam vivendo. Segundo o site das 
Nações Unidas sede Brasil, o conceito de Desenvolvimento sustentável com base 
no Relatório Brundtland (WCED, 1987), é: 

Na sua essência, o desenvolvimento sustentável é um processo de mudança 
no qual a exploração dos recursos, o direcionamento dos investimentos, a 
orientação do desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional estão 
em harmonia e reforçam o atual e futuro potencial para satisfazer as 
aspirações e necessidades humanas (NAÇÕES UNIDAS BRASIL, s/data) 

Em 1992, a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente, conhecida como 
Eco 92, foi realizada no Rio de Janeiro (RJ). Como resultado da conferência, foi 
criada a Agenda 21, na qual, 170 países estipularam diversas metas visando 
promover o equilíbrio no mundo. A Agenda 21 trouxe a discussão de que as medidas 
a serem tomadas em prol do equilíbrio do planeta não diz respeito apenas aos 
governos, mas sim de um engajamento da sociedade como um todo, além de ter 
como objetivo que cada país criasse a sua agenda a partir das necessidades que 
cada país apresentava. A Agenda 21 passou a receber novas atualizações e 
reformulações ao longo de novas conferências que foram sendo realizadas pela 
ONU até o ano de 2002, quando foi realizada a Cúpula de Johannesburgo, 
conhecida como Rio +10 (RAULI, 2007). 
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Diante disso, para iniciar uma discussão sobre a sustentabilidade é preciso entender 
que os recursos naturais que atualmente dispomos são finitos, e é a partir deste 
entendimento, aliado ao modo pelo qual a sociedade vem se desenvolvendo, de 
maneira a ignorar este fato, que o Desenvolvimento Urbano Sustentável se torna um 
fator de extrema importância dentro de nossas cidades.  

Segundo Leite e Awad (2012) o Desenvolvimento Urbano Sustentável está 
embasado em 3 pilares que se apresentam completamente conectados, onde as 
ações em uma área têm impacto direto nas demais, sendo elas: a sustentabilidade 
social, a sustentabilidade ambiental e a sustentabilidade econômica. Segundo Rauli 
(2007), a determinação destas três ramificações que, qualificam o desenvolvimento 
sustentável, surgiu a partir do documento World's Conservation Strategy, emitido 
pela International Union for the Conservation of Nature and Resources - IUCN, no 
ano de 1980, onde focaliza o conceito do desenvolvimento sustentável a partir da 
união dos três fatores que idealmente deveriam impulsionar o desenvolvimento das 
cidades (Figura 5). 

 

Figura 5 - União das 3 bases de formação do DUS.  
Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

Para que seja realizada uma avaliação que expresse as condições de um 
determinado ambiente e classificá-lo como sustentável (ou não), é utilizado o 
método dos indicadores de sustentabilidade, que, conforme a ONU, estes indicativos 
devem servir como norteadores para o poder público, bem como a sociedade 
comum, visando alcançar a sustentabilidade a partir da colaboração de todos os 
setores (SOUZA; RIBEIRO, 2013).  

Os indicadores são aplicados de modo a abranger as 3 bases do desenvolvimento 
sustentável, sendo assim, os índices devem atender as questões ambientais, as 
questões sociais e as questões econômicas. De modo prático, é avaliado, por 
exemplo, na hipótese de um novo centro urbano se consolidar em determinado local, 
os indicadores têm como objetivo relacionar quais os impactos reais esta nova 
urbanização estará exercendo ao meio ambiente em comparação a capacidade 
máxima que o ecossistema em que se insere pode suportar sem entrar em colapso. 
Desta maneira, se traçam diretrizes para que este novo espaço urbano se 
desenvolva econômica, social e ambientalmente até o ponto no qual seu 
ecossistema indica como admissível.  

A partir desses indicadores, a ONU apresentou, em 2015, os 17 objetivos globais a 
serem atingidos no prazo de 15 anos, visando o desenvolvimento sustentável na 
escala global (ONU, 2015). Os objetivos resumidamente são: 

➢ Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares; 
➢ Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e 

promover a agricultura sustentável; 
➢ Assegurar uma vida saldável e promover o bem-estar para todos, em todas as 

idades; 
➢ Assegura educação inclusiva, equitativa e de qualidade, e promover 

oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos; 
➢ Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas; 
➢ Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para 

todos;  
➢ Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à 

energia para todos;  
➢ Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, 

emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos;  
➢ Constituir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e 
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sustentável e fomentar a inovação;  
➢ Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles;  
➢ Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, 

resilientes e sustentáveis; 
➢ Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis;  
➢ Tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus impactos;  
➢ Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos 

marinhos para o desenvolvimento sustentável;  
➢ Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas 

terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, 
deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade; 

➢ Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento 
sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições 
eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis; 

➢ Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o 
desenvolvimento sustentável.  

Em vista dos diversos problemas ambientais que nosso país apresenta, assim como 
o restante do mundo, o foco abordado aqui é na sustentabilidade ambiental e nas 
condições favoráveis que traz à comunidade sob diversos aspectos e qualifica a 
cidade, a tornando estética e funcionalmente agradável. 

Dentro da esfera do desenvolvimento sustentável, a vertente da sustentabilidade 
ambiental trata da promoção de ações, ideias e soluções que permitem o 
desenvolvimento socioeconômico da sociedade, porém protegendo o meio 
ambiente e os recursos naturais, de modo a garantir a qualidade e existência dos 
ecossistemas que nos cerca.  

Conforme a análise dos documentos oriundos da CMMAD e da Agenda 21 realizada 
por Souza e Ribeiro (2013), segundo a CMMAD, a sustentabilidade ambiental tem 
por finalidade a proteção dos elementos naturais que permitem vida na Terra, tais 
como: a qualidade do ar, dos solos, das águas e dos seres vivos. Enquanto a 
Agenda 21 determina que as ações que promovem a sustentabilidade ambiental 
devem estar atreladas a novos padrões de consumo, na produção sustentável, na 
otimização do uso de energia, na diminuição de geração de resíduos e na diminuição 
nos índices de poluição, de modo a reduzir as pressões sobre o meio ambiente e 
nos recursos naturais.  

Assim como em todas as vertentes do desenvolvimento sustentável, na dimensão 
ambiental, também há indicadores específicos que mencionam a qualidade de um 
ecossistema ou ambiente, nesta esfera os principais indicadores analisados por 
Rauli (2007) estão dispostos no quadro 1: 

Quadro 1 - Indicadores ambientais e índices de avaliação. 

INDICADORES ÍNDICES DE AVALIAÇÃO 

QUALIDADE DA 

ATMOSFERA 

• Consumo industrial de substâncias destruidoras da camada de 
ozônio; 

• Concentração de poluentes no ar em áreas urbanas 

QUALIDADE DO 

SOLO 

• Usos de fertilizantes e agrotóxicos; 

• Terras aráveis; 

• Queimas e incêndios florestais; 

• Desflorestamento 

QUALIDADE DOS 

MARES, OCEANOS, 

ÁREAS COSTEIRAS 

• Produção de pesca marítima e continental; 

• População residente em áreas costaneiras 

QUALIDADE DA 

BIODIVERSIDADE 

• Espécies extintas e ameaçadas de extinção; 

• Áreas protegidas 

QUALIDADE DO 

SANEAMENTO 

• Acesso ao serviço de coleta de resíduos sólidos domésticos; 

• Destinação final dos resíduos sólidos; 

• Acesso ao sistema de abastecimento de água; 

• Acesso a esgoto sanitário; 

• Tratamento de esgoto 

Fonte: Produzido pela autora com base nos dados analisados por Rauli (2007). 

2.2 A SUSTENTABILIDADE NO AMBIENTE URBANO 

Segundo a ONU (2019), vivemos em um planeta de 7,7 bilhões de pessoas, com 
uma prospecção para 2 bilhões a mais de habitantes em um prazo de 30 anos e 
chegando a 11 bilhões até o final do século XXI. O relatório “World Urbanization 
Prospects”- Perspectivas da urbanização mundial - produzido pela ONU, apontou 
que cerca de 54% da população mundial vive em centros urbanos, sendo que, a 
previsão para 2050 é aumentar este percentual para 66%. (ONU,2018) 

Em paralelo a essas estatísticas, as questões relacionadas ao meio ambiente vêm 
sofrendo os impactos desta urbanização. Conforme dados levantados por Leite e 
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Awad (2012) “dois terços do consumo mundial de energia advêm das cidades, 75% 
dos resíduos são gerados nas cidades” (LEITE; AWAD, 2012, p.8) o que por sua 
vez, nos mostra que as cidades são responsáveis pelos maiores percentuais de 
utilização de recursos naturais e a poluição no geral. Fatos como estes, nos trazem 
a discussões sobre o quanto as cidades necessitam passar por um novo processo 
de desenvolvimento, de modo que os centros urbanos cresçam, mas de maneira 
que não agridam a natureza e seus recursos naturais, além de fazer com que o 
verde volte para dentro de nossas cidades.  

Deste modo, a sustentabilidade dentro do meio urbano tem ganhado cada vez mais 
força, segundo Mascaró (2016) “A grande taxa de urbanização que se observa, 
aliada à crescente degradação dos recursos naturais coloca o meio ambiente como 
uma questão também urbana, onde a sustentabilidade se apresenta como uma 
necessidade” (MASCARÓ, 2016, p.159). Entretanto, a necessidade em haver 
cidades mais sustentáveis é uma discussão que se iniciou a anos atrás, sobretudo 
quando as cidades de fato começaram a se tornar superpopulosas.  

As cidades passaram a crescer de modo vertiginoso a partir da Revolução Industrial.  
Com a oportunidade de emprego e melhoria de renda, muitas pessoas deixaram as 
zonas rurais e passaram a se instalar nos subúrbios das cidades. Um exemplo deste 
crescimento desordenado foi a cidade de Londres, em 1780, a cidade abrigava 800 
mil habitantes, passando para 2 milhões em 1862, chegando até 10 milhões em 
1914 (MASCARÓ, 2016). Este crescimento acarretou diversos problemas para a 
vida dentro das cidades, sobretudo, problemas relacionados a saúde pública, 
levando urbanistas a refletirem sobre o modo de fazer cidade. 

Dentro deste contexto, as primeiras ideias sobre mudanças na forma com a qual as 
cidades estavam se desenvolvendo, surgiram em 1928, através do Congresso 
Internacional de Arquitetura Moderna - CIAM, no qual houve a participação de 
nomes como Gropius, Le Cobusier, Sert e Aalto, o principal foco de discussão era a 
melhoria da saúde pública através do aprimoramento do desenho urbano e das 
moradias (FARR, 2013). Desta maneira, o CIAM criou 3 eixos de intervenções, sendo 
eles: “(1) as reformas humanistas relativas a provisão de habitações dignas, melhor 
saneamento e saúde; (2) adoção entusiasta de uso de automóveis, o que exige um 
replanejamento do ambiente construído e (3) preocupação com estilos arquitetônicos 
modernistas e soluções racionais (de tamanho único)” (FARR, 2013, p. 17). 

A maior contribuição para a arquitetura e o urbanismo a partir do CIAM foi a criação 
da Carta de Atenas, em 1933, na qual se argumentava sobre o fato de o homem ter 
contato com a natureza apenas ao lado externo das cidades, visto que, no interior, as 
quadras se consolidam de maneira extremamente densas e sem a existência de 
espaços públicos, assim, surgiu a ideia de “pulmões verdes”. A carta também trazia a 
questão das densidades nas cidades, propondo que as moradias se consolidassem a 
partir de prédios, diminuindo assim o percentual de áreas térreas construídas, que por 
sua vez, poderia ser utilizado para a implantação de parques e jardins, proporcionando 
o contato da população com a natureza novamente (FARR, 2013). 

Entretanto, a carta também abordava posturas que não condiziam com um ambiente 
mais sustentável, pois, tinha como uma de suas diretrizes, a necessidade de criação 
de um novo ambiente urbano e a demolição de edificações já existentes que não 
tivessem valor arquitetônico adequado ao novo padrão urbanístico que o CIAM 
defendia, além de dar uma visibilidade maior para o espaço dos carros, promovendo 
vias de alta velocidade, priorizando assim o veículo e não o pedestre (FARR, 2013). 
Segundo a análise de Irazabal (2001) a carta também apoiava a polarização das 
funções básicas da cidade, de modo que houvesse zonas específicas para a 
moradia, zonas de comércio e serviços no geral, zonas industriais e zonas de lazer. 
Desta maneira, os habitantes estariam em constante deslocamento, visto que, 
trabalhariam longe do local onde moram, representando um foco maior para os 
meios de transporte.  

A postura adotada pelo CIAM, culminou no desenvolvimento de 2 novos movimentos 
urbanos, que ocorreram sobretudo nos Estados Unidos: o Crescimento inteligente e 
o Novo Urbanismo, que passaram a discutir a urbanidade das cidades refutando a 
Carta de Atenas, sobretudo criando diretrizes que mais tarde embasaram o que 
conhecemos atualmente como o conceito de urbanismo sustentável. 

O Crescimento Urbano Inteligente surgiu nos Estados Unidos, por volta de 1970, 
com o apoio do então presidente, Richard Nixon. A principal contribuição deste 
movimento foi a criação de um apanhado de leis que até hoje sustentam a legislação 
ambiental dos EUA, tais como Lei da água limpa, Lei do ar limpo, Lei das espécies 
ameaçadas, Lei da proteção ambiental, dentre outras (FARR, 2013). 

Apesar de todos os apanhados de leis voltadas a questões ambientais, a maior 
contribuição do Crescimento Urbano Inteligente foram as diretrizes impostas pela 
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Lei de Uso do solo, na qual em esfera nacional, não houve aprovação pelo Senado, 
porém, esta lei serviu de embasamento para a criação de leis semelhantes em 
âmbito estadual. A principal diretriz desta Lei de uso do solo, foi a delimitação de 
áreas nas quais seria permitido o crescimento urbano, sendo as mesmas, locais 
onde os custos eram mais baixos, o que permitia a extensão da infraestrutura já 
existente da cidade sobre responsabilidade do poder público (FARR, 2013). 

O Crescimento Urbano Inteligente criou 10 premissas que norteavam o 
planejamento das cidades, de maneira a abranger a cidade de modo regional, desde 
as áreas rurais até chegar ao bairro. Farr (2013) apresenta as seguintes premissas 
resumidamente:  

➢ Criação de uma gama de oportunidades e escolhas de habitação; 
➢ Criação de bairros caminháveis;  
➢ Estímulo à colaboração da comunidade e dos envolvidos; 
➢ Promoção de locais diferentes e interessantes com um forte senso de lugar; 
➢ Tomada de decisões de urbanização previsíveis, justas e econômicas; 
➢ Mistura quanto o uso do solo; 
➢ Preservação dos espaços abertos, áreas rurais e ambientes em situação crítica; 
➢ Promoção de uma variedade de escolhas de transporte; 
➢ Reforço e direcionamento da urbanização para comunidades existentes; 
➢ Utilização de projetos de construções compactas.  

Tendo em vista as incoerências que a Carta de Atenas de 1933 (CIAM) apresentava, 
como a segregação do solo, incentivo a prioridade ao automóvel e não ao pedestre, 
dentre outros aspectos. Em 1993 ocorreu o Congresso para o Novo Urbanismo – 
CNU - que acabou dando início ao movimento conhecido como Novo Urbanismo, 
no qual tinha como objetivo criar uma nova carta que tornasse a Carta de Atenas 
obsoleta. A carta do Novo Urbanismo defende a diversificação do uso do solo, a 
diminuição do grão de quadra, de modo que a cidade se tornasse mais caminhável, 
a utilização dos edifícios públicos como um organizador dos espaços públicos e a 
mescla dos estilos arquitetônicos, não aceitando mais o modelo padronizado do 
modernismo (FARR, 2013) (figura 6). 

 

Figura 6 - Urbanismo tradicional disperso × Novo urbanismo compactado melhor utilizando o solo 
Fonte: disponível em: https://wikihaus.com.br/blog/novo-urbanismo-como-essa-corrente-pode-

inspirar-grandes-cidades/ . Acesso em 21 ago 2019. 

O Novo Urbanismo tem seu foco voltado para o bairro, de modo que se otimize as 
funções básicas que uma comunidade necessita, de maneira que não exista 
grandes deslocamentos para sanar estas necessidades. Diante deste fato, Andrade, 
Domeneghini e Morando (2013) analisam os 10 elementos do Novo Urbanismo que 
são capazes de qualificar um bairro:  

➢ Promover a qualidade de vida dos usuários; 
➢ Criação de caminhos e rotas para que os habitantes não dependam do 

automóvel para a sua locomoção, priorizando assim, o uso peatonal;  
➢ Integração cidade-bairro através do transporte público; 
➢ Diversidade do uso do solo, promovendo bairros onde as pessoas possam 

morar, trabalhar e ter a oportunidade de lazer fazendo com que a comunidade 
possa sanar suas necessidades sem criar grandes deslocamentos; 

➢ Utilizar de diferentes tipologias de edificações a fim de promover a mescla de 
faixas etárias; 

➢ Projetos arquitetônicos com qualidade afim de se adaptarem a região mesmo 
após anos de construção; 

➢ Promover bairros tradicionais, de forma que haja a vizinhança de pedestre, 
traçado urbano condizente com o tecido em que está inserido e identidade do 
espaço; 
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➢ Aumento da densidade demográfica afim de proporcionar menor área de 
projeção no solo, mas comportando mais habitantes; 

➢ Adequação do transporte público de modo a criar espaços específicos para 
este modal, não influenciando no trânsito comum;  

➢ Utilização de estratégias sustentáveis tais como reutilização de águas pluviais 
e manutenção adequada de resíduos.  

Tanto as ideias defendidas pelo Crescimento Urbano Inteligente e do Novo 
Urbanismo, geraram novos fundamentos que acabaram resultando no que 
conhecemos como o Urbanismo Sustentável, um movimento que traz soluções 
para a cidade, embasando suas diretrizes, de maneira a focar na diminuição dos 
desastres ambientais e na melhoria da qualidade de vida da cidade e seus 
habitantes (FARR, 2013). 

Os autores Leite e Awad (2012), como Farr (2013), defendem que a espinha dorsal 
do urbanismo sustentável está relacionada a alta densidade habitacional e a 
compactação das cidades, de maneira a termos o maior número de pessoas 
usufruindo da mesma infraestrutura. Farr (2013) ainda acrescenta a alta densidade, 
a diversificação do uso do solo e a utilização de meios de transportes alternativos, 
são as chaves para alavancar o desenvolvimento sustentável, visto que as pessoas 
deixarão de percorrer grandes percursos para atender suas necessidades, não 
havendo mais a necessidade do uso do carro.  

Farr (2013) ainda explica que o Urbanismo Sustentável se define por “um bom 
sistema de transporte público e com a possibilidade de deslocamento a pé integrado 
com edificações e infraestrutura de alto desempenho. A compacidade (densidade) 
e a biofilia (acesso do humano à natureza)” (FARR, 2013, p 28.), e tem como 
principais atributos para sua consolidação o planejamento os eixos do bairro 
sustentável, os corredores sustentáveis e o distrito sustentável.  

Conforme Leite e Awad (2012), o urbanismo sustentável apenas é possível a partir 
do momento que as cidades optarem por planos de desenvolvimento nos quais 
atendam o suporte biofísico e os recursos naturais como maneiras de minimizar as 
consequências negativas do crescimento urbano.  

A cidade sustentável deve operar segundo um modelo de desenvolvimento 
urbano que procure balancear, de forma eficiente, os recursos necessários 

ao funcionamento, seja dos insumos de entrada (terra urbana e recursos 
naturais, água, energia, alimento etc.), seja nas fontes de saída (resíduos, 
esgoto, poluição etc.) Ou seja, todos os recursos devem ser utilizados da 
forma mais eficiente possível para alcançar os objetivos da sociedade urbana 
(LEITE; AWAD, 2012. p.135) 

Embasado aos princípios do urbanismo sustentável e defendendo enfaticamente a 
diminuição dos automóveis nas cidades, Speck (2017) emprega a mudança de 
modal de transporte do automobilístico para os meios alternativos, como uma das 
principais contribuições para tornar uma cidade, juntamente com a sociedade, mais 
saudável, consciente e limpa no que diz respeito a poluentes. Diante disto, o autor 
apresenta 10 passos focados em tornar uma cidade mais caminhável, que se 
encontram sintetizados no quadro 2.  

Quadro 2 - Síntese dos 10 passos para promover a caminhabilidade dentro das cidades 

10 PASSOS DA CAMINHABILIDADE 

Por o automóvel em 2º 

lugar 

Optar de modo individual pela diminuição do uso do 
automóvel; 

Mesclar os usos 
Promover um propósito para a caminhada, moradia próxima 

aos usos básicos do dia-a-dia; 

Adequar o estacionamento Regularização de estacionamentos rotativos; 

Deixar o sistema de 

transporte fluir 

Propor sistemas de transporte público rápidos e confortáveis 
de modo que não seja uma experiência desgastante ao 

usuário; 

Proteger o pedestre 
Proporcionar segurança aos pedestres, sobretudo na criação 

de amplas calçadas; 

Acolher as bicicletas 

Fomentar o uso das bicicletas a partir de ciclovias/ciclofaixas 
e pistas multiuso; Locais onde há a presença de ciclistas, 

tendem a ser faixas nas quais os veículos têm mais atenção 
e andam mais devagar; 

Criar bons espaços 
Criação de espaços agradáveis a partir da união do elemento 

construído e dos espaços livres públicos; 

Plantar árvores 
Plantio de arborização nas vias de modo a proporcionais 

espaços mais agradáveis com relação a temperatura; 

Criar fazes de ruas 

agradáveis e singulares 

Criação de fachadas ativas que tragam atrativos aos 
pedestres; 

Eleger suas prioridades 
Estudar a cidade e diagnosticar pontos passíveis de se 
implantar os 9 passos anteriores pela caminhabilidade. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de Speck (2017). 
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Diante do cenário em que o urbanismo sustentável se faz cada vez mais necessário, 
passaram a surgir métodos para a aplicação de planejamentos que contribuam para 
a promoção da sustentabilidade. Assim, surgem as Smart Cities e as cidades 
Biofílicas, que são conceitos de desenvolvimento para meios urbanos cada qual 
focando seus esforços em uma temática específica. O caso das Smart Cities 
embasa suas diretrizes na inserção da tecnologia como ferramenta de 
desenvolvimento e no caso das cidades Biofílicas, voltando seus esforços em prol 
do meio ambiente e a retomada da conexão entre o homem e a natureza.  

2.3 SMART CITIES 

O conceito de Smart Cities, ou “cidades inteligentes”, em português é inovador 
quanto ao planejamento urbano sustentável, pois alia a tecnologia da informação 
com a participação do cidadão. A cidade inteligente é um projeto que se observa 
melhor expõe a união entre os 3 conceitos de um desenvolvimento sustentável: a 
sustentabilidade econômica, a ambiental e a social. Este conceito, fomentam ações 
que preservam as três frentes de maneira simultânea dentro do ambiente urbano 
através de ações que contribuem com o desenvolvimento da cidade sem agredir os 
ecossistemas locais e devolvendo a natureza ao meio urbano além de promover um 
ambiente com mais possibilidades igualitárias a todos e mais econômico ao poder 
público e ao cidadão.  

Assim, os principais aspectos que compõe uma cidade inteligente são as ações 
voltadas a utilização de energia limpa, a inserção da tecnologia como importante 
aliada ao desenvolvimento, a mobilidade e a gestão de resíduos (LEITE; AWAD, 
2012). Neste modelo, o objetivo a ser atingido nas Smart Cities é minimizar os 
problemas que a urbanização convencional trouxe às cidades, como a poluição, o 
desprendimento as questões ligadas ao meio ambiente, a desigualdade social, o 
desemprego, dentre outros problemas. Desta maneira, a principal diretriz deste 
modelo é promover o uso do solo conforme a necessidade da comunidade de modo 
que o local de trabalho esteja próximo ao local de moradia, diminuindo a distância 
percorrida, além de qualificar os espaços livres a fim de repensar e reestruturar o 
sistema de trânsito das cidades, enfatizando a utilização do transporte alternativo 

como a bicicleta, diminuindo assim o uso do carro, que por sua vez, diminui a 
emissão de gases nocivos a camada de ozônio. Dentro das questões ambientais, 
além da qualificação dos espaços livres, outra vertente de trabalho das Smart Cities 
é o enfoque na coleta e reciclagem de resíduos produzidos dentro no meio urbano, 
de maneira a diminuir os impactos ambientais que causam, conscientizando quanto 
à reciclagem individual e coletiva dos resíduos, bem como quanto ao seu tratamento 
adequado.  

A relação da cidade inteligente com a tecnologia acontece a partir da premissa da 
inclusão digital, utilizando tecnologia e mecanismos de otimização e redução de 
consumo energético. Facilitar o acesso do cidadão aos serviços públicos básicos de 
interesse comum a todos é um exemplo de ação que agrega a inclusão digital ao 
uso da tecnologia. Neste aspecto, a cidade do Rio de Janeiro utiliza de uma 
plataforma digital como meio facilitador para resolver determinados problemas do 
dia-a-dia. A  cidade conta com a plataforma Carioca Digital (figura 7), na qual, o 
cidadão tem a sua disposição um ambiente digital onde serviços como emissão de 
documentos, informações sobre o trânsito, linhas e horários do transporte público, 
boletins escolares das instituições municipais, multas de trânsito, dentre outros 
estão disponíveis a partir de um aplicativo gratuito, dispensando assim o uso do 
papel, diminuindo a burocracia  e o deslocamento até os pontos de retirada destes 
documentos, facilitando assim o dia a dia do cidadão.  

Apesar dos diversos benefícios que as Smart Cities podem trazer para as cidades e 
consequentemente a sociedade, a implantação das medidas, que qualificam o 
município como tal, necessitam de extremo esforço do poder público. Este projeto 
tem caráter a longo prazo e sua implantação requer custos elevados, além de todo 
um trabalho de reeducação da sociedade que precisa trabalhar juntamente ao poder 
público para que o projeto funcione. O primeiro projeto de cidade inteligente feito a 
nível mundial foi a cidade de Masdar (figura 8) localizada na periferia de Abu Dhabi, 
nos Emirados Árabes Unidos, e tinha como objetivo ser um espaço urbano 100% 
livre de emissão de carbono. A cidade foi projetada para abrigar cerca de 45 mil 
habitantes e 45 mil trabalhadores, no entanto, o projeto encontra dificuldades de 
replicação que esbarram no custo para a implantação em outros locais, visto que, o 
custo final do projeto gira em torno de 22 bilhões de dólares (LEITE; AWAD, 2012).
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Figura 7 - Captura da tela inicial do sistema Carioca Digital.  
Fonte: disponível em: https://carioca.rio/ . Acesso em: 21 ago 2019.   

 

Já em nível nacional, a cidade de Curitiba (PR) é um exemplo de projeto de cidade 
inteligente. O município é um dos maiores centros urbanos consolidados do país 
atualmente e está entre as 10 cidades mais verdes do mundo, além de ser 
considerada a cidade mais sustentável da américa latina (RIBAS, 2015). A capital 

paranaense tem um forte engajamento, tanto do poder público como da 
comunidade, em promover ações sustentáveis na cidade, sobretudo quanto a 
melhorias no sistema de transporte público e aumento das áreas verdes 
intraurbanas, promovendo a preservação natural dos parques e bosques e criando 
novos espaços em locais antes caracterizados como residuais.  

https://carioca.rio/
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O caso de Curitiba será abordado dentro da temática dos correlatos, onde serão 
discutidas as políticas públicas e as principais ações que promovem o cenário 
sustentável, e a análise de um espaço público que foi revitalizado a partir de 
soluções sustentáveis. 

 

Figura 8 - Projeto de 
implantação de Masdar nos 
Emirados Árabes Unidos. 
Fonte: disponível em: 
https://www.middleeastarchi
tect.com/thoughts/masdar-
and-bms-sign-mou-to-build-
sustainable-projects. 
Acesso em 28 set 2019. 

2.4 CIDADES BIOFÍLICAS 

A palavra biofilia tem origem grega, bios significa vida e philia, amor (DICIONÁRIO 
INFORMAL, 2019), o que, por sua vez, traz o conceito de amor pela vida. No 
entanto, o termo passou a ser conhecido por volta da década de 1980, pelo biólogo 
estadunidense Edward Wilson com o significado relacionado ao amor que o ser 
humano tem (ou deveria) ter pela natureza (HANSCOM, 2014). 

O termo “Biofilia” surgiu em 1984, a partir da teoria criada pelo biólogo E. O. Wilson, 
que defendia a ideia de que o homem possui a necessidade de se manter em contato 
com demais seres vivos de modo a ambos evoluírem simultaneamente 
(CHIAPETTA, [20--]). Porém, apenas em 2010 o termo foi adotado no campo do 
urbanismo com o lançamento do livro BiophilicCities: Integrating Nature into Urban 
Design and Planning (Cidades biofílicas: Integrando a Natureza ao Planejamento e 
Design Urbano - tradução nossa) o autor Timothy Beatley retoma a temática da 
biofilia aplicando diretamente nas cidades, defendendo a integração da natureza 
dentro do planejamento urbano, de modo a suprir a necessidade que o ser humano 
tem de estar em contato com a fauna e flora (HANSCOM, 2014). 

Em uma entrevista concedida ao site Grist, explicando a importância de existir áreas 
verdes conectadas dentro das cidades e utilizando o termo “arcas biológicas” para 
embasar sua defesa, Beatley destaca estudos que comprovam a presença de várias 
espécies que acabam por se perder no ambiente urbano e da importância em se 
manter a biodiversidade dentro das cidades (BEATLEY, 2014). 

Para uma cidade ser classificada como biofílica existem qualificações que a mesma 
deve atender. O engajamento governamental, destinando um percentual do 
orçamento público para a implantação de áreas verdes, bem como promover a 
infraestrutura necessária, aliada a manutenção destes espaços, combinado a 
reeducação da sociedade, são os principais pilares para a realização de ações que 
proporcionem a biofilia às cidades (FARR, 2013). 

Os países desenvolvidos têm se destacado dentro destes parâmetros, como as 
cidades de  Nova York e Seattle, nos Estados Unidos, ou em Singapura, já têm 
previsto dentro de seus planejamentos, medidas que fomentam as iniciativas ligadas 
às áreas verdes, como por exemplo, o PlanNYC  (Nova York) que tem como meta a 
garantia que todos os habitantes tenham um espaço verde a 10 minutos de distância 
de suas residências, e o plano  Seattle P-Patch (Seattle) a implantação de jardins 
urbanos comunitários para cada 2.500 habitantes. Em Singapura, devido às altas 
taxas de densificação da cidade, o planejamento para as áreas verdes passa a ser 
verticalizado, criando sacadas, paredes e terraços vegetados, além de trabalhar com 
calçadas elevadas que fazem as conexões entre os espaços livres (BRITTO, 2013) 
(figura 9). 

 

Figura 9 - Edifício em Singapura conta com 
mais de 700 árvores de pequeno e médio 
porte de 350 diferentes espécies, formando 
um microclima florestal dentro na parte central 
do edifício.  
Fonte: disponível em: https://www.condominio
sverdes.com.br/edificio-misto-possui-pequena-
floresta-em-cingapura/ Acesso em 03 set 
2019. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Timothy_Beatley
https://www.seattle.gov/neighborhoods/ppatch/?utm_medium=website&utm_source=archdaily.com.br
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2.5 ESPAÇOS LIVRES 

Uma das principais premissas do urbanismo sustentável, como já vimos no item 2.2, 
é priorizar os meios de transporte público e alternativos, diminuindo o uso do 
automóvel, de modo a diminuir também a de emissão de gases nocivos ao meio 
ambiente e melhorar a qualidade do ar que respiramos, bem como, fomentar o uso 
do espaço livre público. E é neste ponto, que os espaços livres se tornam os 
protagonistas da ambiência urbana dentro do urbanismo sustentável. A inserção de 
espaços públicos de qualidade, com arborização adequada e manutenção rigorosa, 
acaba por ser um estímulo a mais para o “andar a pé”. Mascaró (2009) cita as 
qualificações que os espaços livres arborizados trazem a ambiência urbana, tais 
como noções de proporção de espaço, condição de sombra que, por sua vez, traz 
a sensação de frescor e protegendo o meio urbano da incidência solar, dentre 
diversos outros fatores favoráveis (MASCARÓ, 2009). 

Além dos fatos relacionados ao urbanismo sustentável, a presença de espaços livres 
dentro das cidades também tem importância singular para a vida urbana e de uma 
comunidade. São nos espaços livres que as pessoas têm suas ligações com o 
mundo externo, onde se dirigem para o trabalho, levam os filhos à escola, onde se 
conectam a outras pessoas. Porém, estes espaços são identificados erroneamente, 
sobretudo pela população leiga, que considera como espaços livres apenas as 
praças, os parques e os espaços destinados ao lazer e a prática de esportes, 
desconsiderando, por exemplo, os espaços intralotes, que também são espaços 
livres, porém de cunho privado. No entanto, autores como Lima et al. (1994), Panerai 
(2006), Magnoli (1984) e Macedo et al. (2018) identificam os espaços livres como 
todos e quaisquer espaços livres de edificação dentro das cidades.  

Mesmo que, de modo geral, o conceito em relação aos espaços seja semelhante, 
alguns autores definem estes espaços de maneira diferente. Cavalheiro e Picchia 
(1992) classificam como espaços livres os locais contemplados com vegetação ou 
de uso próprio ao lazer, cultura e prática de esportes, como as praças e parques. Se 
analisarmos as interações que ocorrem nas ruas, sobretudo em cidades de pequeno 
e médio porte, por muitas vezes as feiras livres municipais se apropriam de uma 
determinada rua para a realização de seus eventos. Em municípios menores, ainda 
notamos a presença de crianças brincando nas ruas (figura 10) e calçadas sendo 
utilizadas para a interação entre vizinhos (figura 11). Diante de fatos como estes, o 

autor Panerai (2006) apresenta uma conceituação que abrange espaços não citados 
por Cavalheiro e Picchia (1992). Segundo o autor, a abrangência dos espaços 
públicos vai além das praças e dos parques, sobre o assunto, Panerai (2006) cita: 
“o espaço público compreende a totalidade das vias: ruas e vielas, bulevares e 
avenidas, largos e praças, passeios e esplanadas, cais e pontes, mas também rios 
e canais, margens e praias” (PANERAI, 2006, p.79). O que leva o conceito trazido 
por Cavalheiro e Picchia (1992) uma ideia reduzida sobre o tema.  

 

Figura 10 - Crianças brincando em uma rua 
do bairro Fragata no município de Fragata 
(RS). 
Fonte: disponível em: http://diariodamanhapelo
tas.com.br/site/criar-na-cidade-projeto-sentar-
a-porta-no-fragata/ Acesso em 03 set 2019 

 

Figura 11 - Vizinhos se apropriando do 
passeio público.  
Fonte: disponível em: https://www.mobilize.org
.br/blogs/cidade-ativa/sem-categoria/cidades-
mais-ativas-sao-cidades-para-o-brincar/ 
Acesso em:  03 set 2019. 

No ano de 1994, a publicação de Lima et al. (1994), aborda classificações quanto 
espaços, salientando que, nem todo o espaço público necessariamente precisa 
estar ligado a maciços vegetativos para assim ser considerado. O autor classifica os 
espaços públicos das seguintes maneiras: 

Espaço livre: É o conceito mais abrangente, que integra os demais, 
contrapondo-se dos espaços construídos em áreas urbanas. Área verde: 
Área onde há a predominância de vegetação arbórea, que englobam as 
praças, os jardins públicos e os parques urbanos. Parque urbano: Enquadra-
se como uma área verde, com função ecológica, estética e de lazer, no 
entanto com uma extensão maior que as praças e jardins públicos. Praça: 
Enquadra-se como um espaço livre público cuja principal função é o lazer. 
Quando não existe a vegetação e a mesma se encontra impermeabilizada 
não é considerada uma área verde. Arborização urbana: Representa 
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elementos vegetais de porte arbóreo dentro da cidade. Nesse enfoque, as 
árvores plantadas em calçadas fazem parte da arborização urbana, porém 
não integram o sistema de áreas verdes (LIMA, 1994, p.545, grifos nossos).  

Embora o conceito de Panerai (2006) abranja uma gama de espaços que não eram 
considerados por alguns autores, o autor não apresenta classificações quanto os 
tipos de espaços públicos, enquanto Magnoli (1882) amplia seu olhar em relação 
aos espaços livres adotando que estes são espaços “livres de edificação” 
independentemente do modo como se apresentam, sendo eles urbanos ou não, 
vegetados ou impermeabilizados, públicos ou privados (MAGNOLI, 1982). 

Dentro deste segmento de estudos, um grupo de pesquisadores e alunos da FAU-
USP (Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo), deram 
início a um projeto de pesquisa que passou a estudar os sistemas de espaços livres 
em determinadas regiões do país, dando maior visibilidade para esta temática e 
aprofundando os conceitos e classificações pertinentes aos mesmos. De acordo 
com Macedo et al. (2018), um dos arquitetos responsáveis pelo projeto QUAPA 
(Quadro de Paisagismo no Brasil), os sistemas de espaços livres são definidos do 
seguinte ponto de vista: 

O Sistema de Espaços Livres (SEL) não se definem somente a partir dos seus 
elementos constituintes, mas também das relações entre todos os espaços 
livres de edificações urbanos, independentemente de sua dimensão, 
qualificação estética e funcional e de sua localização sejam eles públicos ou 
privados (MACEDO et al., 2018, p.14). 

Segundo os autores, o conceito de abrangência de um Sistema de Espaços Livres 
são “as relações entre todos os espaços livres de edificações urbanas, 
independentemente de sua dimensão, qualificação estética e funcional e de sua 
localização, sejam eles públicos ou privados” (MACEDO et al., 2018, p.14). Diferente 
de Cavalheiro e Picchia (1992) que não consideram as ruas como parte do SEL, 
reservando uma categoria à parte para as vias, classificando-as como redes viárias 
todos e quaisquer espaço que tenham por funcionalidade a passagem e ligação. 
Diante disso, Macedo et al. (2018) têm uma visão ampliada quanto as ruas, pois, 
além das vias representarem a maior parcela de espaços públicos de uma cidade, 
é a partir destes elementos que as pessoas têm o acesso visual dos demais 
espaços. Nas ruas acontece a vida urbana, onde as pessoas se encontram ou 
apenas usam como meio de circulação, as ruas conectam os espaços públicos, e 

desta forma, as vias passam a ser um dos espaços mais importantes que as cidades 
podem ter. 

Com a ocorrência de diferentes classificações sobre os espaços públicos, a partir 
de pesquisas, Macedo et al. (2018) apresenta 3 classificações que generalizam os 
espaços públicos. Sendo estas classificações exemplificadas no quadro 3.  

Quadro 3 - Classificação dos espaços livres segundo Quapa 

CLASSIFICAÇÃO  CONCEITO EXEMPLIFICAÇÃO 

ESPAÇOS LIVRES 

PÚBLICOS 

Áreas de apropriação pública sem 
restrições 

Praças, parques, ruas, áreas 
residuais etc. 

ESPAÇOS LIVRES 

SEMIPÚBLICOS 

Áreas públicas, porém, de utilização 
comum as pessoas que usufruem da 

entidade pública. 

Pátios de escolas públicas, 
Jardins de órgãos públicos 

etc. 

ESPAÇOS LIVRES 

PRIVADOS 

Espaços não-públicos podendo ser de 
uma pessoa física ou jurídica com 
completa restrição de uso comum. 

Pátios e recuos de 
ajardinamentos de edificações 
particulares, estacionamentos 

etc. 

 Fonte: Produzido pela autora com base nos dados de Macedo et al. (2018). 

As classificações quanto os espaços públicos foram determinados de modo geral, 
apenas distinguindo os espaços de apropriação pública com ou sem restrições e os 
espaços que estão sob o poder privado, no qual a restrição é determinada a partir 
da pessoa física ou jurídica detentora do poder de decisão sobre o espaço. Assim, 
dentro das classificações, os espaços livres ainda podem ser categorizados a partir 
de sua temática e tipos de espaços, trazendo melhor compreensão quanto ao uso 
de cada espaço. Dentro destas categorias, o quadro 4 aponta tipos de espaços 
condizentes com a realidade de Cachoeira do Sul e o foco deste trabalho, que são 
os espaços livres públicos, e em qual categoria se enquadram. É importante 
salientar que, ainda dentro das categorias, Macedo et al. (2018) apresentam várias 
outras, como: associados a edificações e entidades de serviços públicos, 
associados à infraestrutura urbana, espaços livres privados de uso coletivo, dentre 
outros, pois, estas categorias não se enquadram no perfil que encontramos da 
cidade de Cachoeira do Sul.  
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Quadro 4 - Categorias dos espaços livres conforme temática e usos. 

CATEGORIA TIPOS 

PRÁTICAS SOCIAIS 

• Praças: Contemplativas, recreativas, esportivas, mistas, 
conservação, memoriais; 

• Largos, jardins, recantos; 

• Calçadões, parques de bolso ou pocket parks; 

• Quadras esportivas, campos de futebol de várzea; 

• Praias urbanas 

DE CIRCUÇÃO DE VEÍCULOS 

E PEDESTRES 
• Ruas, avenidas, vielas, calçadas e calçadões 

ASSOCIADOS A SISTEMAS 

DE CIRCULAÇÃO 

• Canteiros centrais e laterais; 

• Rotatórias, faixas de domínio de ferrovia, taludes, trevos; 

• Praças viárias; 

DE CONSERVAÇÃO 

AMBIENTAL 

• Corpos d’água e suas margens; 

• Encostas; 

• Matas nativas; 

OUTROS ESPAÇOS LIVRES, 

PRODUTIVOS OU NÃO 

• Áreas de reflorestamento; 

• Em propriedades de indústria; 

• Terrenos não ocupados; 

• Áreas não consolidadas. 

Fonte: Produzida pela autora com base nos dados de Macedo et al. (2018). 

Os Sistemas de Espaços Livres ainda podem ser classificados de acordo com a 
morfologia que as cidades apresentam, a partir do modo em que a urbanização foi 
se consolidando, visto que, a formação do SEL é dependente do espaço urbano. 
Sobre este ponto, Macedo et al. (2018) identificam que "cada mancha urbana 
contém um conjunto de espaços livres próprios, que guardam entre si características 
similares devido às suas condições de formação e padrões culturais, urbanísticos, 
paisagísticos e econômicos" (MACEDO et al., 2018, p.21). 

As classificações a partir da produção do espaço urbano podem ocorrer de quatro 
formas básicas: formal e/ou predeterminada, que é o tipo mais raro, pois acontece 
apenas em cidades que foram planejadas desde sua origem, como a cidade de 
Brasília, por exemplo;  informal, que é a situação mais comum, pois esta forma é 
dependente do traçado urbano formado pelas decisões do poder público (abertura 
das vias, por exemplo) e da iniciativa privada (criação de um novo loteamento); 
parcial, que diz respeito a áreas específicas onde se registra a tipologia formal, 

porém, inseridas em um contexto Informal, sendo exemplo sobre este assunto o 
bairro Pedra Branca, na cidade de Palhoça – SC e por fim; proposto para uma cidade 
consolidada que é a situação onde o Plano Diretor municipal, destina áreas onde é 
prevista a implantação de áreas públicas (MACEDO et al., 2018).  

2.5.1 Praças 

As praças são, do ponto de vista dos urbanistas, o elemento mais importante no que 
diz respeito às práticas sociais de um centro urbano. Esses espaços têm singular 
importância para as cidades, pois, são conhecidos como locais democráticos que 
podem proporcionar diversas opções de lazer, prática de esportes, atividades físicas 
e espaços para debates e discussões. Quando a este ponto de vista, Macedo et al. 
(2018) justificam a importância desse elemento a partir da possibilidade de seu uso:  

As praças são uma categoria importantíssima entre os bens de uso comum 
do povo existentes nas áreas urbanas. São locais de diversas práticas 
sociais, do convívio público cotidiano às grandes manifestações políticas, 
passando por atividades de lazer, comércio, festas religiosas, conflitos, 
encontros e memórias (MACEDO et al., 2018, p.54). 

A importância das praças vem acompanhando o desenvolvimento urbano das 
cidades desde a antiga Grécia, onde a praça era o principal espaço público da 
cidade e tinha uma função vital para o desenvolvimento da sociedade, pois, eram 
nesses espaços que os homens se reuniam a fim de discutir os assuntos que 
pautavam a política, os problemas das cidades e decisões relacionadas às batalhas. 
Benévolo (2012) cita estes espaços como ágoras (figura 12), onde a assembleia 
dos cidadãos se reunia a fim de ouvir as decisões do chefe maior ou deliberar sobre 
determinado assunto. As ágoras geralmente eram as praças onde o mercado se 
instalava e era, por excelência, “um local ao ar livre expressamente apresentado 
para tal” (BENÉVOLO, 2012 p. 76).  

Mais tarde no período medieval, as praças foram importantes para o desenvolvimento 
do comércio, visto que, os feudos da época tinham como principais atividades 
econômicas a agricultura, as produções artesanais e o comércio. Este comércio 
acontecia na praça central, que era um amplo espaço sem qualquer vegetação. A 
praça também representava o poder do senhor feudal e da igreja, pois, este elemento, 
sempre estava disposto em frente ao palácio e a igreja (BENÉVOLO, 2012). 
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Figura 12 - Ágora grega, local onde os homens 
discutiam os assuntos pertinentes à cidade. 
Fonte: disponível em: http://lounge.obviousmag.or
g/dois_senhores/2015/01/da-igualdade-a-
segregacao-por-que-a-praca-esvaziou.html . 
Acesso em 20 set 2019. 

A partir do período Renascentista, as praças passaram a ganhar tratamento 
paisagístico através do desenho urbano e da implantação da vegetação, pois, 
passaram a fazer parte de um novo contexto, onde a arquitetura de seu entorno 
voltou a ter relevância que não tinha no período medieval. Neste momento, as 
praças passam a ter caráter de local próprio para a contemplação. Entretanto, estes 
lugares eram projetados para a alta sociedade, não se configurando como um 
espaço democrático para toda a sociedade, além de, em muitos casos, esses 
espaços permaneciam restritos, como tratamento paisagístico dos palácios da alta 
nobreza, tendo o seu uso restrito para tal (BENÉVOLO, 2012). 

Em resumo, as praças sempre estiveram ligação com o poder público, a igreja e o 
mercado das cidades. Essas são características que perduram até os dias atuais. 
Conforme nos mostra as figuras 13 e 14, na cidade de Porto Alegre - RS, podemos 
notar esta disposição.  

 

Figura 13 - Praça 15 de Novembro em frente ao 
Mercado Público de Porto Alegre (RS). 
Fonte: disponível em: https://br.pinterest.com/pin/
139752394659534583/?lp=true . Acesso em 20 
set 2019. 

 

Figura 14 - Praça Marechal Deodoro em Porto 
Alegre (RS). A norte encontra-se o Palácio da 
Justiça, a sul o Palácio Piratini e a Catedral 
Metropolitana de Porto Alegre, a oeste o Palácio 
Legislativo. 
Fonte: disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/
Pra%C3%A7a_da_Matriz_(Porto_Alegre) . 
Acesso em 20 set 2019. 

Com o decorrer do tempo, as praças passaram a perder seu protagonismo, 
enquanto espaços de recreação, convívio e encontro. Segundo Martins, Silva e 
Gomes (2014, apud ANGELIS NETO, 2000) as principais causas para a falta de 
utilização das praças atualmente se devem ao surgimento de diferentes opções de 
lazer, pela possibilidade de implantação do comércio em outros locais que não 
necessitam ter ligação às praças e pela falta de manutenção desses espaços, que, 
por sua vez, vêm sendo espaços tomados por vândalos que depredam esses 
ambientes.  

Da Silva (2012) analisa obra em que o autor, Camillo Sitte, faz uma crítica à 
conformação das praças modernas, comparando seu uso desde exemplares da 
antiguidade até o modo em que as praças se encontram atualmente. Conforme sua 
análise, Da Silva (2012) relata a importância que as praças tiveram para a vida 
pública para as cidades: sendo palco para festividades religiosas, recebendo o fluxo 
do comércio, feiras e afins, enfim, possibilitando que a vida social da cidade 
ocorresse a céu aberto. Entretanto, o modernismo impôs novos padrões, tanto 
arquitetônicos, como aos espaços públicos. As praças passaram a receber 
desenhos urbanos que tinham como principal função enaltecer as edificações, de 
modo que acabaram perdendo o atrativo para a utilização dos usuários (DA SILVA, 
2012). 

Ao longo do tempo, o uso da praça deixou de priorizar o encontro e se tornou um 
“não lugar” (AUGÉ, 1994), dando espaço a usos que não caracterizam o motivo de 
sua existência, por exemplo, como estacionamento de veículos automotores, caso 
que ocorre, por exemplo, na praça José Bonifácio em Cachoeira do Sul (RS), local 
que, por excelência, deveria ser para as pessoas, e acabou cedendo espaço a dois 
estacionamentos.   

https://br.pinterest.com/pin/139752394659534583/?lp=true
https://br.pinterest.com/pin/139752394659534583/?lp=true
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pra%C3%A7a_da_Matriz_(Porto_Alegre)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pra%C3%A7a_da_Matriz_(Porto_Alegre)
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2.6 INFRAESTRUTURA URBANA SUSTENTÁVEL 

Segundo Mascaró (2016) os sistemas de infraestrutura urbana são elementos que 
constituem os espaços urbanos e tem o atributo de fazer com que os espaços 
funcionem de acordo com o uso empregado. Desta maneira, considera-se 
infraestrutura urbana toda a rede complementar que faz com que os espaços e a 
cidade funcionem. Este sistema engloba diversas estruturas, tais como a iluminação 
pública, os sistemas de esgoto, as redes de micro e macrodrenagem, as 
arborizações e sistemas viários, as redes de energia elétrica, dentre diversos outros 
sistemas que fazem as cidades funcionarem. Em uma relação entre o urbanismo 
tradicional e as redes de infraestrutura urbana, Mascaró (2016) critica o modo com 
que o homem se apropriou deste sistema, tornando as cidades cinzas e 
impermeabilizadas.  

A urbanização tradicional é baseada na infraestrutura cinza monofuncional, 
focada no automóvel: ruas visam a circulação de veículos; sistemas de 
esgotamento sanitário e drenagem objetivam se livrar da água e do esgoto o 
mais rápido possível; telhados servem apenas para proteger edificações e 
estacionamentos asfaltados são destinados a carros (MASCARÓ, 2016, p.19). 

Sobre os problemas que os espaços impermeabilizados trazem a cidade, o autor 
cita o “bloqueio as dinâmicas naturais; além de ocasionar consequências como 
inundações/deslizamentos, suprime áreas naturais alagadas/alagáveis e florestadas 
que prestam serviços ecológicos insubstituíveis em áreas urbanas” (MASCARÓ, 
2016, p.19 -20).  

Dentro do contexto do Urbanismo Sustentável, Farr (2013) salienta a importância de 
aspectos como a filtragem das águas pluviais sendo um dos objetivos passíveis de  
serem alcançados por este novo modo de pensar cidade, inclusive em áreas de alta 
densidade onde não há um percentual de solo drenante considerável, havendo a 
necessidade de se pensar em outras medidas que supram tal necessidade, assim 
como a importância que as infraestruturas de alto desempenho têm para que o 
Urbanismo Sustentável funcione.  

Em virtude da temática deste trabalho estar voltada à utilização de infraestrutura 
urbana que não agrida o meio ambiente e seus recursos naturais para qualificar os 
espaços públicos da cidade de Cachoeira do Sul (RS), neste capítulo, serão 

abordadas soluções em sistemas de infraestrutura urbana passíveis de serem 
aplicadas em espaços públicos de pequeno a médio porte, de modo a promover a 
sustentabilidade ambiental e o embelezamento da paisagem urbana, o que culmina 
na qualificação destes espaços e do bem-estar dos usuários. Assim, serão 
apresentadas soluções voltadas para a infraestrutura verde (os túneis/corredores 
verdes, os terraços verdes e os jardins verticais) e os sistemas de drenagem urbanas 
sustentáveis (as biovaletas, os jardins de chuva e as bacias de detenção e retenção). 

2.6.1 Infraestrutura verde 

O crescimento urbano acelerado tem acarretado diversos problemas para a 
qualidade da vida urbana, como já discutimos nos capítulos anteriores. Sobre o 
assunto, Mascaró (2016) reflete em relação as consequências que este crescimento 
acarretou sobre os espaços públicos. Para o autor, “o processo acelerado de 
urbanização têm levado à redução de áreas públicas de lazer, diminuição da 
arborização, impermeabilização do solo, aumento da temperatura, diminuição da 
qualidade de vida” (MASCARÓ, 2016, p.159). 

Diante destes condicionantes que as cidades contemporâneas impõem em seu 
desenvolvimento, a proposta de implantação de infraestrutura verde, que tem como 
principais objetivos retomar a conexão do meio urbano com a natureza e a 
adaptação dos ecossistemas urbanos, visando minimizar os impactos negativos da 
urbanização atual, tais como as mudanças climáticas e sobretudo a baixa qualidade 
de vida da sociedade, promovendo assim, ambientes urbanos de qualidade 
(MASCARÓ, 2016). Assim, o autor apresenta a seguinte definição da infraestrutura 
verde e a importância para o urbanismo sustentável: 

A infraestrutura verde é um conceito ainda emergente baseado nos princípios 
da ecologia da paisagem: estrutura, função e mudança, onde a forma da 
paisagem depende não apenas de seus aspectos geobiofísicos, mas do uso e 
ocupação ao longo do tempo. Dada a crescente diminuição desses espaços 
verdes nas cidades, demonstrar a importância de sua reabilitação e da implan-
tação de novas áreas verdes arborizadas tornou-se primordial para trabalhar-
mos políticas a favor da sustentabilidade urbana (MASCARÓ, 2016, p.161). 

As contribuições que a infraestrutura verde traz às cidades são analisadas por 
Herzog e Rosa (2010).  Segundo as autoras, este tipo de infraestrutura tem como 
principal característica a compatibilidade com as diretrizes de um urbanismo 
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sustentável, bem como os conceitos de cidades biofílicas. O planejamento de uma 
infraestrutura verde propicia a integração da natureza na cidade, tornando-a mais 
sustentável. Favorece também a mitigação de impactos ambientais e a adaptação 
para enfrentar os problemas causados pelas alterações climáticas, como por 
exemplo: chuvas mais intensas e frequentes, aumento das temperaturas (ilhas de 
calor), desertificações, perda de biodiversidade (HERZOG; ROSA, 2010). 

Deste modo, Herzog e Rosa (2010) após analisar autores como Benedict e 
McMahon (2006) e Ahern (2007), conceituam infraestrutura verde como “redes 
multifuncionais de fragmentos permeáveis e vegetados, preferencialmente 
arborizados (incluindo ruas e propriedades públicas e privadas), interconectados 
que reestruturam o mosaico da paisagem” (HERZOG; ROSA, 2010). 

A rede de infraestrutura verde abrange diversas soluções. As principais, e com 
viabilidade relevante de implantação, são: “arborização viária, distribuição 
equilibrada de áreas verdes, controle da impermeabilização do solo, drenagem de 
águas pluviais” (MASCARÓ, 2016, p.159). 

Diante destes fatos, serão abordadas as soluções consideradas relevantes para a 
realidade de Cachoeira do Sul – RS, e que são instrumentos aplicáveis em projetos 
urbanos para cidades de médio a pequeno porte, sendo estas soluções: os corredores 
/ túneis verdes, a arborização viária, os terraços verdes e os jardins verticais. 

2.6.2 Corredores / tuneis verdes 

Os termos corredores verdes ou tuneis verdes são utilizados para conceituar uma 
extensão em áreas verdes que podem ligar um ponto a outro em um determinado 
ambiente. Em geral, estes elementos servem de suporte à presença de outro 
elemento natural, como cursos d’água, auxiliando na sua proteção. No meio urbano, 
o principal objetivo destes elementos é propor a conexão entre determinados 
espaços, como ligar um parque a outro, conectar praças, servindo como um método 
de criar caminhos mais interessantes que levam os usuários a um determinado local. 
(MASCARÓ, 2016). 

Para Mascaró (2016) os corredores verdes são estratégias que possibilitam usos e 
funções simultâneas em um espaço reduzido. Segundo o autor, estes corredores 
são importantes para fomentar o contato do homem com a natureza de maneira 

diária, além de ser um elemento conector entre espaços públicos ou áreas verdes, 
o que, por sua vez, beneficia a preservação dos ecossistemas presentes no 
ambiente urbano. Além disso, os corredores proporcionam melhor sensação térmica 
no ambiente urbano, sombreamento e, sobretudo, melhoria da qualidade de vida 
urbana (MASCARÓ, 2016). 

Ecker e Vaz (2015), ao analisar Souza (2012), definem os corredores verdes: 

Os corredores verdes são linhas, faixas e conjuntos de vegetação, com 
continuidade estrutural, que estabelecem conexões ecológicas entre alvos na 
paisagem, com o objetivo de facilitar o fluxo de energia, matéria e organismos, 
auxiliando na manutenção da biodiversidade e promovendo benefícios para 
as populações humanas (ECKER; VAZ, 2015, grifos nossos) 

Desta maneira, entende-se que os corredores verdes abrangem uma gama de 
soluções que possibilitam a composição de elementos lineares conectores, podendo 
se consolidar a partir da arborização viária e vegetação de pequeno porte no nível 
do usuário.  

Uma segunda justificativa para a implantação destes tipos de soluções, quanto aos 
corredores verdes, diz respeito à escala na qual o mesmo será inserido. Souza 
(2012) discorre sobre as escalas onde podem ser encontrados corredores verdes, e 
salienta que os tipos de corredores têm funções diferentes partindo do princípio e 
funcionalidade da escala. Neste caso, a escala adotada para pesquisa é a Micro-
local, que, de acordo com Souza (2012), corresponde a escala “que permite a 
vivência cotidiana dos espaços. Os recortes territoriais inseridos nessa escala 
correspondem, em ordem crescente de tamanho, ao quarteirão, avenidas 
arborizadas, áreas ripárias dos rios urbanos (APPs), ao sub-bairro, ao bairro e ao 
setor geográfico” (SOUZA, 2012, p. 47-48). Ainda sobre esta escala, a autora 
caracteriza esta escala como um nível no qual há a participação popular e se pode 
monitorar o plano de implementação (SOUZA, 2012). 

2.6.3 Arborização viária 

Já é comprovado através de vários estudos a importância que a presença de 
arborização nos espaços livres traz enquanto elemento qualificador destes espaços, 
sobretudo as vias, que, conforme já visto no item anterior, é o principal elemento dos 
espaços livres em uma cidade. Segundo Mascaró e Mascaró (2009) a presença de 
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vegetação arbórea nos espaços livres são os principais elementos para a 
composição de um microclima urbano, pois, é através da arborização que os 
espaços públicos passam a ter “controle da radiação solar, temperatura e umidade 
do ar, ação dos ventos e da chuva e para amenizar a poluição do ar” (MASCARÓ; 
MASCARÓ, 2009, p.53). Em questão da disposição da arborização, quando 
implantadas de maneira agrupada e formam corredores, a temperatura ambiente no 
nível do pedestre, chega a diminuir de 3ºC a 4ºC no verão em comparação as áreas 
expostas diretamente a radiação solar (MASCARÓ; MASCARÓ, 2009). 

Com relação às contribuições que a arborização viária pode proporcionar ao meio 
urbano, não há como a desconsiderar na composição dos corredores verdes. 
Cidades de grande visibilidade, como Barcelona, na Espanha, têm utilizado esta 
estratégia para sanar os problemas urbanos da cidade (figura 15). Segundo 
Tanscheit (2017) Barcelona conta com 17,71 m² de áreas verde por habitante, 
porém, deste índice, apenas 6,8 m² encontram-se na malha urbana da cidade, visto 
que a maioria dos espaços públicos de grande porte, como os parques, estão 
dispersos em áreas isoladas do território. Em comparação ao parâmetro utilizado 
pela Organização Mundial da Saúde (OMS) de áreas verdes por habitante, que é de 
12 m² (MENEZES, 2016), a metragem quadrada encontrada na região central está 
abaixo do parâmetro mundial em quase 50%. Com isso a cidade passou a enfrentar 
problemas, como as temperaturas intensas, sobretudo no verão, quando se formam 
ilhas de calor. Em um comparativo, a diferença de temperatura entre o centro da 
cidade e os bairros periféricos, onde se encontra a maior parte das áreas verdes da 
cidade, chega até a 7ºC (TANSCHEIT, 2017). 

Visando resolver os problemas de altas temperaturas, combinado as altas taxas de 
poluentes no ar, foi lançado o Plano do verde e da biodiversidade 2020, que tem 
como objetivo melhorar o ambiente urbano a partir da conservação e melhorias da 
infraestrutura verde da cidade. Dentro desse contexto, a principal solução apontada 
por este plano é a implantação de arborização viária afim de dar continuidade aos 
corredores verdes já existentes na cidade (TANSCHEIT, 2017). A partir da figura 
15, pode-se observar a localização dos principais espaços verdes da cidade nas 
bordas mais periféricas, e a implantação dos corredores verdes como fator de 
ligação entre eles (figura 16).  

 

 

Figura 15 - Imagem esquemática da cidade de Barcelona (Espanha) e a previsão de implantação 
de corredores verdes para ligar os principais espaços verdes da cidade. 

Fonte: disponível em: http://www.thecityfixbrasil.org/wp-content/uploads/2017/10/corredor.jpg 
Acesso em 14 set 2019. 

 

Figura 16 - Imagem ilustrativa do projeto que prevê a implantação de arborização viária para a 
extensão dos corredores verdes em Barcelona (Espanha). Os passeios têm previsão de ocupar 

35% da largura total da caixa viária.  
Fonte: disponível em: https://www.barcelona.cat/infobarcelona/es/un-gran-corredor-verde-entre-

gracia-y-horta-guinardo-embargado-el-domingo_632936.html . Acesso em: 14 Set 2019. 

https://www.barcelona.cat/infobarcelona/es/un-gran-corredor-verde-entre-gracia-y-horta-guinardo-embargado-el-domingo_632936.html
https://www.barcelona.cat/infobarcelona/es/un-gran-corredor-verde-entre-gracia-y-horta-guinardo-embargado-el-domingo_632936.html
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2.6.4 Terraços verdes e jardins verticais 

O conjunto de soluções em que terraços verdes e jardins verticais se enquadram 
Mascaró (2016) chama de superfícies frescas, que é uma tipologia que necessita 
da contribuição do ambiente construído como um agente que passa a também 
colaborar para a melhoria do ambiente externo.  

Os telhados verdes, também conhecidos como coberturas vivas, tratam da 
implantação de vegetação nos telhados de prédios podendo ser eles residências 
unifamiliares ou multifamiliares. O sistema consiste na implantação de camadas nos 
telhados que viabilizam a colocação de vegetação nos mesmos, podendo ser de 
pequeno a médio porte, de acordo com a estrutura que a edificação apresenta. 

Quanto à composição de um terraço verde, Santos et al. (2017) definem as camadas 
que constituem a implantação de um telhado verde, sendo elas: Camada 
impermeabilizante que protege a estrutura de infiltrações e problemas a edificação 
oriundas da umidade gerada pelo sistema do terraço verde; Camada drenante que 
dá a vazão ao excesso de água não absorvida pelo solo, e não permite o 
crescimento de raízes que possam danificar a camada drenante; camada filtrante 
protege a camada drenante de partículas de solo e substrato que possam ser 
levadas pela água absorvida pelo solo; camada de solo enriquecido para o melhor 
desenvolvimento da vegetação e presença de microrganismos que filtram a água e, 
por fim, a camada de vegetação que tem como principal função absorver um 
percentual da água da chuva para posterior evaporação. A figura 17 representa a 
disposição de cada camada na estrutura (SANTOS et al., 2017).  

Sobre os terraços verdes, Mascaró (2016) lista as vantagens que sua implantação 
nas edificações pode trazer para o ambiente urbano, sendo algumas delas:  

Melhoria da qualidade do ar urbano, pelo efeito de filtragem do ar e 
fotossíntese; diminuição do calor urbano ocasionado pelo acúmulo da energia 
solar na superfície dos prédios; economia de energia de climatização, 
contribuindo para a diminuição do aquecimento global, aumento significativo 
da área de biodiversidade da cidade e habitat para pássaros; proteção do 
prédio contra o calor com aumento de vida útil da impermeabilização; 
aumento da retenção da água da chuva (MASCARÓ, 2016, p. 168-169). 

 

 

Figura 17 - Composição de um terraço verde.  
Fonte: Santos et al. (2017). 

Embora, este sistema traga diversas vantagens tanto de modo coletivo quando se 
pensa em cidade, como de maneira individual ao relacionar com os benefícios ao 
ambiente interno, não há registros esta prática de implantação em larga escala, devido 
os custos elevados para a instalação, visto que, a estrutura das edificações para o 
recebimento das cargas oriundas das camadas que compõe os terraços verdes, deve 
ser reforçada, encarecendo assim os custos de obra. Em contrapartida ao aumento 
no custo da construção, medidas promovidas pelo poder público em determinados 
locais, vem fomentando a utilização dos telhados verdes. Na cidade de Santos – SP, 
por exemplo, desde 2015 a prefeitura municipal tem concedido descontos no IPTU – 
Imposto Predial e Territorial Urbano – para edificações que adotarem aos terraços 
verdes. Os descontos chegam até a 10% do valor total, a depender do percentual de 
cobertura verde utilizada na edificação (SANTOS-SP, 2015). 

Já a cidade de Porto Alegre (RS) fomenta a prática do terraço verde a partir da Lei 
Telhado Verde, inclusa ao Código de Edificações da cidade, onde passa a ser 
obrigatório a instalação de ecotelhados ou telhados verdes em prédios públicos da 
capital, de maneira a garantir a sustentabilidade desses prédios, assim como 
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diminuir o consumo de bens naturais (MACEDO, 2016). Entretanto, é importante 
salientar que estas medidas, sobretudo relacionadas a edifícios públicos, não têm 
um bom funcionamento devido à falta de verbas destinadas à manutenção de tais 
estruturas, o que acarreta a presença de telhados verdes ressecados, que acabam 
por não cumprir sua função original. 

Já os jardins verticais (figura 18) são estruturas que, conforme o próprio nome 
indica, são implantadas nos planos verticais das edificações, mas trazem os 
mesmos benefícios para as cidades que os terraços verdes, porém estas estruturas 
têm maior responsabilidade estética, já que estão visíveis aos olhos dos usuários, 
diferentemente dos terraços verdes que por muitas vezes não são perceptíveis as 
pessoas.  

 

Figura 18 - Jardim vertical 
implantado junto à lateral de 
uma edificação na cidade de 
São Paulo (SP). 
Fonte: disponível em: 
https://casavogue.globo.com/
Arquitetura/Cidade/noticia/20
16/11/antes-e-depois-15-
fachadas-que-transformaram-
cidades.html . Acesso em 14 
set 2019. 

Há diversos sistemas de implantação para jardins verticais no mercado desde 
sistemas de hidroponia, na qual as plantas não necessitam o contato com solo, 
recebendo soluções nutritivas através da água, porém o sistema mais utilizado é o 
convencional, onde é instalado uma malha fixada junto a parede da edificação e nela 
é anexado canaletas que recebem o substrato e canalização para irrigação das 
plantas. A figura 19 representa este sistema. 

É importante salientar que abordar questões relacionadas a terraços verdes e jardins 
verticais não tem relevância alguma se pensados de modo individual. Para que estas 
tipologias sejam parte de um corredor verde, é necessário a implementação das 
mesmas em cadeia, potencializando assim as contribuições que os terraços e 
jardins verticais podem acrescentar para a ambiência urbana (figura 20). 

 

Figura 19 - Esquema de implantação de um jardim vertical. 
Fonte: adaptado de: disponível em: https://www.pinterest.es/pin/681450987340817778/ Acesso em 

14 set 2019. 

 

 

Figura 20 - Implantação de 
terraços verdes em cadeia. 
Fonte: disponível em: http://constr
uindodecor.com.br/telhado-verde/   
Acesso em: 14 set 2019. 

https://www.pinterest.es/pin/681450987340817778/
http://construindodecor.com.br/telhado-verde/
http://construindodecor.com.br/telhado-verde/
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2.6.5 Sistema de drenagem pluvial 

Os sistemas de drenagem pluvial tratam das soluções pertinentes ao escoamento das 
águas pluviais. É importante salientar que os sistemas que captam as águas pluviais, 
não são os mesmos utilizados para a coleta do esgoto doméstico e afins.  

Os debates quanto à drenagem pluvial têm sido cada vez mais aprofundados 
conforme a urbanização foi ganhando mais espaço em comparação com as áreas 
naturais. Esta urbanização passou a impor mudanças quanto ao uso do solo, que 
antes se caracterizava como regiões de alta permeabilidade, agora dão lugar a vias e 
calçamentos impermeáveis, onde as águas apenas escoam até chegar às bocas de 
lobos e sarjetas. Diante desta situação, Miguez, Veról e Rezende (2015) apontam:  

De todas as mudanças no uso do solo que afetam a hidrologia de uma área, a 
urbanização é, certamente, a mais importante. O crescimento urbano acarreta 
profundas modificações no uso do solo, que exerce grande influência no 
balanço hidrológico de uma região (MIGUEZ; VERÓL; REZENDE, 2015, p. 64). 

Segundo Miguez, Veról e Rezende (2015), as principais alterações que o urbanismo 
veio a causar no ciclo hidrológico foram:  

➢ Redução de interceptação; 
➢ Redução da evapotranspiração; 
➢ Redução do armazenamento superficial; 
➢ Redução da infiltração e recarga dos lençóis subterrâneos; 
➢ Aumento do volume de escoamento superficial.  

Miguez, Veról e Rezende (2015) refletem sobre estas alterações, e acabam 
concluindo que a principal consequência das reduções de áreas permeáveis, que 
auxiliam na evapotranspiração e escoamento das águas, são o aumento da 
frequência e magnitude das inundações em épocas de chuvas torrenciais, o que por 
sua vez, leva o poder público a investir em sistemas que minimizam estes problemas 
(MIGUEZ; VERÓL; REZENDE, 2015). 

Percebe-se que, de maneira geral, as soluções apresentadas pelo setor público são 
projetos clássicos e nada sustentáveis. Neste item serão abordadas soluções 
sustentáveis quanto à drenagem pluvial, trazendo exemplos de sistemas que 
executam sua função original de drenagem e infiltração natural das águas pluviais, 

sobretudo de modo natural, através do solo, mas que também qualificam e 
embelezam os espaços públicos.  

Ainda sobre a conceituação de drenagem pluvial, Mascaró (2016) traz uma definição 
como os sistemas que captam a água das chuvas e as conduzem até as galerias 
subterrâneas, que por sua vez, levam as águas até os corpos d’água. Entretanto, o 
autor salienta que neste conceito, não é levado em consideração a capacidade do 
solo (quando não pavimentado) tem em absorver e drenar essas águas (MASCARÓ, 
2016). Sobre esta capacidade o autor traz dados que relacionam os percentuais que 
o solo é capaz de absorver, conforme a situação em que seu contexto se apresenta. 
O quadro 5 demonstra estas situações.  

Quadro 5 - Taxas de infiltração do solo, conforme a situação em que se encontra. 

TIPOS DE URBANIZAÇÃO 
TAXA DE INFILTRAÇÃO 

DO SOLO 

Edificações densas, áreas urbanas centrais com pátios e calçadas 2 a 10% 

Médio nível de adensamento, proximidade ao centro, presença de 
jardins privados, ruas calçadas e arborização viária 

10 a 30% 

Baixo adensamento, edificações com recuos de ajardinamento, 
ruas pavimentadas, calçadas parcialmente gramadas 

20 a 50% 

Cidades jardins, baixo adensamento, grandes áreas gramadas, 
ruas pavimentadas 

40 a 70% 

Subúrbios com edificações espaçadas, lotes vazios, ruas sem 
pavimentação, praças com arborização 

50 a 80% 

Parques, campos de esporte, reservas florestais urbanas 70 a 98% 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados de Mascaró (2016, p.99). 

Sobre os sistemas de drenagem é importante entender que o mesmo conta com 
duas classificações, sendo elas a Macrodrenagem e Microdrenagem. A 
macrodrenagem engloba os sistemas que trabalham de maneira natural ou 
mecânica sobre o escoamento das águas, desde as bacias hídricas e correspondem 
a obras de maior porte, como galerias subterrâneas e artifícios para controlar e 
mudar o curso de rios e afins, enquanto a Microdrenagem, diz respeito a captação 
do escoamento superficial dentro do ambiente urbano, este conjunto de soluções 
abrange os sistemas que captam e levam as águas até os sistemas de 
macrodrenagem (MIGUEZ; VERÓL; REZENDE, 2015). Aqui, serão apresentadas 
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solução que se enquadram na classificação de Microdrenagem, sendo elas: jardins 
de chuva, canteiros pluviais, biovaletas, bacias de retenção e bacias de detenção. 

2.6.6 Jardins de chuva, canteiros pluviais e biovaletas 

Os jardins de chuva (figura 21) são configurados como pequenas depressões no 
solo nas quais são adicionados compostos e plantas que atuam como esponjas 
coletando e absorvendo rapidamente as águas pluviais. Neste processo, os 
microrganismos e bactérias presentes no composto, absorvem os possíveis 
poluentes que se depositam juntamente as águas, permitindo assim que o solo não 
absorva substâncias degradantes (MASCARÓ, 2016). A figura 22 representa o 
sistema de funcionamento desta estratégia que, não apenas tem como objetivo 
drenar as águas pluviais, impedindo enchentes de pequena magnitude, mas 
também, embeleza o espaço público.  

 

Figura 21 - Jardim de Chuva 
implantado ao longo da Avenue 
Mermoz em Paris em um projeto 
de revitalização. 
Fonte: disponível em: http://refor
mafacil.com.br/ecologia/infra-
estrutura-verde-canteiro-pluvial-2/ 
Acesso em 14 set 2019. 

Ainda dentro tipo de soluções, pode-se encontrar os canteiros pluviais (figura 23), 
que são definidos como jardins de chuva compactados, entretanto, se diferem dos 
mesmos, no principal como objetivo que é captar as águas pluviais oriundas de 
telhados, calhas, ou quaisquer outros caimentos de edificações. Este sistema ocorre 
em menores proporções e se configura como canteiros dispostos juntos aos tubos 
de queda de edificações. Conforme a figura 24 demonstra, o sistema conta com 
encanamentos que liga este canteiro ao sistema convencional de macrodrenagem. 
Neste caso, a água não é absorvida pelo solo, mas sim enviada as galerias 
subterrâneas, entretanto, por conta da presença de uma camada de compostos, a 

água que se deposita neste canteiro, passa pela filtragem dos microrganismos e 
bactérias assim como os jardins de chuva, deste modo, a água que chega as 
galerias, não tem adição de poluentes. 

 

Figura 22 - Esquema do funcionamento de um jardim de chuva. 
Fonte: editado de Mascaró (2016, p. 164). 

 

 

Figura 23 - Canteiro pluvial. 
Observação da saída de água 
vindo de uma edificação. 
Fonte: disponível em: http://refor
mafacil.com.br/ecologia/infra-
estrutura-verde-canteiro-pluvial-2/ 
. Acesso em 14 set 2019. 
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Figura 24 - Esquema de funcionamento de um canteiro pluvial. 
Fonte disponível em: adaptado de Mascaró (2016, p. 164). 

Outro exemplo deste tipo de estrutura é a biovaleta (figura 25), que, diferentemente 
dos jardins de chuva e canteiros pluviais, não necessita da intervenção de 
canalizações. De modo geral, as biovaletas são estruturas que trabalham com 
camadas de vegetação, solo compostado e uma camada de brita, e ocorre 
geralmente de modo linear, abrangendo extensões significativas, por este motivo, 
não é encontrado com facilidade em ambientes densamente urbanizados 
(MASCARÓ, 2016). 

Entretanto, Mascaró (2016) salienta que, embora as biovaletas tenham capacidade 
de absorção dos poluentes, não é recomendada a instalação deste sistema próximo 
a áreas onde a vazão de água contenha alto nível de poluição, tais como postos de 
combustíveis, visto que, as biovaletas, mantêm comunicação com águas 
subterrâneas.  

 

Figura 25 - Biovaleta como 
solução drenante e de 
embelezamento do espaço livre 
no Campus do Instituto de 
Pesquisas Tecnológicas (IPT) em 
São Paulo (SP). 
Fonte: disponível em: http://www.i
pt.br/noticias_interna.php?id_noti
cia=1363 . Acesso em 14 set 
2019. 

 

2.6.7 Bacias de retenção  

As bacias de retenção são estruturas criadas em espaços públicos de maneira 
artificial, e tem por objetivo reter o avanço das águas pluviais a longo prazo. Na 
prática esse sistema é implantado em espaços que permitem a implantação de lagos 
urbanos, pois, necessita de uma área generosa para que de fato, funcione como 
retentor de águas. Para que a bacia de retenção funcione, é necessário que o fundo 
da escavação do terreno se mantenha sempre um olho d’água, a fim de manter o 
terreno sempre em estado pantanoso, permitindo que as águas permaneçam no 
local, não sendo absorvidas pelo solo (MASCARÓ, 2016). 

A principal característica deste sistema para a paisagem da cidade, é contribuir para 
criar espaços verde de ampla escala, sobretudo nas proximidades de rios, onde há 
maior incidência de cheias, permitindo assim um maior contato do homem com a 
natureza, visto que, estes sistemas, dão a possibilidade de criar lagos que valorizam 
a paisagem criando espaços de estar e lazer a população (figura 26) (MASCARÓ, 
2016).  
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Figura 26 - Bacia de retenção no 
parque Passeio Público na cidade 
de Curitiba (PR). A bacia foi 
implantada em 1886 visando 
minimizar os impactos das 
enchentes do rio Belém.  
onte: disponível em: https://curitib
acult.com.br/5-lugares-para-fazer-
piquenique-em-curitiba/ . Acesso 
em 14 set 2019. 

Para o funcionamento do sistema, as bacias de retenção necessitam de manutenção 
periódica, para que não haja extravasamento do volume máximo que o sistema 
possa comportar. Esta manutenção acontece a partir da retirada dos resíduos que 
vão sendo acumulados ao fundo da bacia, tais como lodo, vegetação e pedaços de 
troncos e afins que podem por ventura se depositar ao fundo da estrutura (figura 
27). Esta retirada é feita com maquinário da construção civil, como 
retroescavadeiras podendo ser adaptadas ou não, que vão retirar esses resíduos, 
que darão espaço para a retenção das águas (MASCARÓ,2016). 

 

Figura 27 - Lâmina permanente 
na bacia de retenção no Parque 
Ribeira de Couros no município 
de Guimarães (MA).  
Fonte: disponível em: https://www
.cmguimaraes.pt/pages/1464?ne
ws_id=1497  Acesso em 14 set 
2019. 

Entretanto, este sistema também apresenta condicionantes que devem ser levados 
em consideração ao ser implantado, sobretudo quanto a segurança das pessoas. 
Sobre este ponto, Mascaró (2016) alerta sobre problemáticas que este sistema pode 
trazer, devido a retirada dos resíduos do fundo, tornando a bacia mais funda e 
perigosa em casos de possíveis acidentes/afogamentos. 

2.6.8 Bacias de detenção 

A bacia de detenção, ao contrário das bacias de retenção, tem por característica 
deter temporariamente o avanço das águas pluviais, e são utilizadas no meio urbano 
de maneira a aliar sua função, propriamente dita, com a criação de equipamentos 
públicos em prol da comunidade. De modo geral, estes mecanismos são 
encontrados em menor escala em comparação a área necessária para a 
implantação de uma bacia de retenção, desta forma, em sua maioria estas bacias 
encontram-se em praças, parques e afins (MASCARÓ, 2016). 

O sistema da bacia de detenção funciona a partir do escalonamento das bordas, 
que permite um espaço para deter a água e camadas para o extravasamento do 
volume, e, conforme o ponto de vista de Mascaró (2016), esta é uma opção mais 
segura e viável para espaços públicos, levando em consideração que estes 
espaços não se tornam fundos como as bacias de retenção. Conforme demonstra 
a figura 28 a bacia detém a água até o primeiro nível, e no momento em que as 
águas começam a atingir as camadas superiores, um sistema de encanamentos 
chamados de “ladrões” passam a escoar as águas para fora do sistema, não 
permitindo que a bacia transborde e invada o entorno em que a bacia está inserida 
(MASCARÓ, 2016).  

 

Figura 28 - Esquema de funcionamento de uma bacia de retenção.  
Fonte: adaptado de Mascaró (2016, p.104). 

Os benefícios que essas bacias de detenção trazem aos espaços públicos estão 
relacionados a possibilidade de uso alternativo em épocas de seca, onde sua função 
primária não se faz necessária, contribuindo para que o espaço não se faça ocioso. 
Em muitas regiões os usos das bacias de detenção são combinados a equipamentos 
de uso esportivo, devido sua configuração escalonada e dimensões. A figura 29 
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apresentam diferentes exemplos de utilização alternativa a essas bacias, 
fomentando a prática de esportes e a reutilização de um espaço com potencial para 
tornar-se residual nos espaços. 

 

Figura 29 - Bacia de detenção no 
Parque Ecológico Primeiro de 
Maio, Belo Horizonte (MG). 
Fonte: disponível em: https://pref
eitura.pbh.gov.br/fundacao-de-
parques-e-
zoobotanica/informacoes/parques
/parque-primeiro-de-maio . 
Acesso em 14 set 2019. 

 

 

https://prefeitura.pbh.gov.br/fundacao-de-parques-e-zoobotanica/informacoes/parques/parque-primeiro-de-maio
https://prefeitura.pbh.gov.br/fundacao-de-parques-e-zoobotanica/informacoes/parques/parque-primeiro-de-maio
https://prefeitura.pbh.gov.br/fundacao-de-parques-e-zoobotanica/informacoes/parques/parque-primeiro-de-maio
https://prefeitura.pbh.gov.br/fundacao-de-parques-e-zoobotanica/informacoes/parques/parque-primeiro-de-maio
https://prefeitura.pbh.gov.br/fundacao-de-parques-e-zoobotanica/informacoes/parques/parque-primeiro-de-maio
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Neste capítulo, serão abordados os casos estudados para entendimento da 
problemática, bem como verificação de soluções possíveis já adotadas. Os casos 
estudados dividem-se em “casos correlatos” e “estudos de casos” que têm como 
principal objetivo um aporte de auxílio na criação de diretrizes futuras, bem como 
entender de forma prática os pontos positivos e negativos dos correlatos (esfera 
teórica) e dos espaços visitados.  

O caso correlato tem por objetivo o estudo e a compreensão das políticas urbanas 
da cidade de Curitiba (PR), em virtude da forte ligação que o município mantém com 
as vertentes da sustentabilidade. Assim, será analisado o Plano Diretor Municipal 
(CURITIBA, 2015), e por fim, a revitalização do Largo José Knopfholz. 

Por sua vez, os estudos de caso dizem respeito à visita a campo em locais pontuais 
onde se apresentam estratégias de infraestrutura urbana sustentáveis. As visitas 
foram realizadas na cidade de Porto Alegre (RS) e Santa Cruz do Sul (RS). 

3.1 CASO CORRELATO: CURITIBA (PR) 

A cidade de Curitiba fica na porção leste do território paranaense. No âmbito da 
sustentabilidade é conhecida como a cidade mais sustentável da América Latina 
desde 2012 (RIBAS, 2015). Para tal título, a capital paranaense disputou com outras 
17 capitais do continente entre 8 pontos de análise sustentável determinados pelo 
relatório Green City Index (Índice Verde de Cidades) realizado pelas empresas 
Siemens e Economist Intelligence Unit. São eles: energia e emissão de CO2 (gás 
carbônico), a qualidade do ar e a qualidade da água, a gestão de resíduos sólidos, 
opções quanto a modais de transporte, as construções sustentáveis, o saneamento 
e a governança ambiental.  

A capital paranaense vem realizando um trabalho contínuo em diversos setores para 
alcançar os níveis mais elevados do continente sobre sustentabilidade, porém os 
principais fatores para tal é a atuação ativa do poder político que criou estratégias e 
programas que beneficiam não somente o desenvolvimento sustentável como 
também o bem estar do cidadão, e sobretudo o engajamento comunitário, que por 
sua vez, tem um papel fundamental na criação e preservação do ambiente urbano 
em que estão inseridos.  

Com relação a áreas verdes, espaços livres e afins, o município que tem área total 
de 434,97 km² (IBGE, 2019c) conta com 82 km² em áreas verdes (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CURITIBA, [20--]). Isso corresponde, aproximadamente, a 19% do 
território, o que em termos práticos representa uma parcela de 52 m² de área verde 
para cada habitante.  Estes espaços estão locados ao longo de grande parte da 
malha urbana e nos limites da cidade a noroeste e a sul-sudeste onde se formam 
grandes parques nas Áreas de Proteção Ambiental - APA, o que em números 
quantitativos, somam 30 parques e bosques urbanos, sem contar as praças de 
menor porte, jardins e áreas verdes privadas (figura 30). 

 

Figura 30 - Mapa geral de representação dos parques, bosques, praças, largos e jardinetes da 
cidade de Curitiba (PR).  

Fonte: Base de dados georreferenciados de Curitiba (PR). 
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Este correlato trata do estudo dos aspectos que atendam às demandas ambientais 
da cidade de modo sustentável. Para isto, é analisado como o poder público e a 
legislação municipal fomentam o desenvolvimento sustentável ambiental no 
município, através da análise do Plano Diretor de 2015 (CURITIBA, 2015). De modo 
prático, também é analisada a qualificação de um espaço público de pequeno porte, 
apresentando a forma em que o poder público se alia à iniciativa privada a fim de 
melhorar o espaço urbano.  

3.1.1 Plano Diretor Municipal de 2015 

O poder público tem fundamental importância na promoção e incentivo no 
desenvolvimento sustentável das cidades. É a partir deste agente que são criadas 
as leis, os planos e os programas que unidos fazem a cidade crescer de modo 
consciente. Dentro deste eixo, o município de Curitiba apresenta diversas medidas 
e planos que fomentam o desenvolvimento sustentável ambiental dentro do meio 
urbano, sobretudo, levando em consideração a quantidade de bacias hidrográficas 
intraurbanas que necessitam de preservação, assim como as APAs distribuídas a 
noroeste, a sul e a sudeste do território.  

Em geral, a legislação municipal atende de modo admissível as questões 
relacionadas ao meio ambiente. Analisando a legislação disponibilizada pelo site da 
prefeitura municipal, constatou-se que o município conta com: o Plano Diretor 
Municipal (PDM), revisado em 2015, a legislação pertinente a Secretaria do Meio 
Ambiente, os Planos estratégicos e os Planos temáticos, que são planos setoriais, 
específicos para cada segmento. 

Desde o PDM de 2004, a necessidade em se pensar na cidade visando a 
sustentabilidade vem sendo algo enfático dentro dos planejamentos urbanos de 
Curitiba. No Artigo 20 do PDM de 2004 (CURITIBA, 2004), surge a primeira 
disposição quanto ao desenvolvimento sustentável, além de dar início as discussões 
sobre a criação de planos secundários próprios as temáticas ambientais, como o 
Plano municipal de controle ambiental e desenvolvimento sustentável, criado em 
2008 que abrangeu diversos eixo ligados ao meio ambiente com ações a serem 
executadas a longo prazo, tendo como base de fim de ciclo o ano de 2020.    

Art. 20. São diretrizes gerais da política municipal do meio ambiente: XV – 
reduzir anualmente, a emissão de poluentes nocivos à saúde despejados no 

ar, no solo e nas águas, segundo o Plano Municipal de Controle Ambiental e 
Desenvolvimento Sustentável, observados os protocolos internacionais 
relativos à matéria firmados pelo Brasil (CURITIBA, 2004, p.13).  

Com o Estatuto das cidades (BRASIL, 2001) e a obrigatoriedade em haver revisões 
no PDM a cada dez anos, Curitiba passou por algumas mudanças na revisão 
aprovada em 2015 para seu PDM. As temáticas relacionadas à mobilidade urbana, 
o transporte público e a sustentabilidade ambiental, ganharam maior visibilidade, 
sobretudo, após o prêmio conquistado pela cidade em 2012 como uma das dez 
cidades mais sustentáveis do mundo. Dentro deste correlato, serão analisadas as 
disposições pertinentes as relações ambientais, sobretudo, as diretrizes que 
promovem o apoio da comunidade na preservação do meio ambiente.  

Dentro das diretrizes adotadas para alcançar a sustentabilidade ambiental, em sua 
maioria o texto traz a educação ambiental e a representatividade da comunidade 
como os principais instrumentos protetores do meio ambiente. 

Com o objetivo de identificar as unidades de conservação em virtude da proteção 
de mananciais, o PDM apresenta diretrizes de proteção as áreas verdes, sobretudo 
ao longo das bacias hidrográficas. Uma das diretrizes criadas dentro desta temática 
é a proposição de leis e regulamentação para a proteção destas unidades de 
conservação podendo ser de caráter publicou ou privado. 

Em razão de promover um atrativo econômico que impulsione a participação da 
comunidade como agente protetor das áreas verdes privadas, o Art. 65 do PDM 
propõe o abatimento de um determinado percentual do Imposto Predial e Territorial 
Urbano – IPTU aos cidadãos que apresentarem ações e práticas para a conservação 
e proteção. O percentual de desconto no IPTU pode variar a depender da prática 
adotada e ou área preservada. O poder público considera ações de conservação: 

➢ Sistema de captação com reuso da água da chuva; 
➢ Sistema de energia solar; 
➢ Construções com materiais sustentáveis; 
➢ Utilização de energia passiva; 
➢ Sistema de utilização de energia eólica;  
➢ Telhado e/ou parede verde. 

Sobre a drenagem urbana, a 15ª diretriz prevista no artigo 62 do PDM, diz respeito 



 
 
 

  
     

45 

 

3. CASOS ESTUDADOS 

a promoção de ações de drenagem urbana a fim de minimizar os impactos das 
enchentes para o meio urbano (CURITIBA, 2015). Conforme noticiado pela 
Prefeitura municipal em janeiro de 2019, o poder público tem procurado estar 
engajado com as problemáticas das enchentes. Em 2018, foi registrado pelo 
Departamento de Pontes e Drenagem da Secretaria de Obras Públicas mais de 
1800 execuções de obras entre soluções de micro e macrodrenagem. Foram 
realizadas ações que envolviam desde a implementação de galerias e o 
desassoreamento e limpeza dos rios, com o objetivo de preparar a cidade para as 
chuvas de verão (SMMA, [20--]). 

Apesar das ações promovidas pelo poder público, segundo a análise de Hardt 
(2019), mestre em Gestão Urbana pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná 
(PUC-PR), os problemas das enchentes apenas serão mitigados a partir do 
momento em que houver a união dos 3 agentes que produzem cidade, o poder 
público, o poder privado e a comunidade. Em entrevista concedida em 22 fevereiro 
de 2019 a Alex Silveira do Jornal Tribuna, Hardt (2019) cita a importância de existir 
mecanismos que diminuam a velocidade com que as águas pluviais cheguem até 
os cursos d'água até a situação de transbordo (HARDT, 2019).  

Embora Curitiba tenha um dos maiores índices de áreas verdes por habitante, Hardt 
(2019) alerta para o crescente percentual de áreas impermeabilizadas no município. 
Em 1999, este percentual era de 79%; no ano de 2020, o índice subiu para 85%. 
Sobre esta questão, o professor afirma que é necessário que o poder público torne 
necessário a presença de reservatórios para as construções prediais além de criar 
estratégias que incentivem a sociedade na adoção de soluções sustentáveis como 
telhados e paredes verdes. Além disso, discute sobre a implantação de biovaletas e 
jardins de chuva como medidas cabíveis a longo prazo (HARDT, 2019). 

Ainda dentro do artigo 62, o PDM também apresenta a preocupação em integrar a 
comunidade com a separação de resíduos entre orgânico e reciclável, visando a 
conscientização quanto a importância do mesmo como modo de preservação da 
natureza. Neste aspecto, a prefeitura cria mecanismos que buscam oferecer 
recompensas a comunidade pela separação e reciclagem dos resíduos através do 
programa Câmbio verde. 

O programa Cambio Verde é uma ação que conta com a parceria entre a prefeitura 
municipal e a Federação Paranaense das Associações dos Produtores Rurais – 

FEPAR. O objetivo deste programa é incentivar a comunidade na reciclagem de 
resíduos e, em contrapartida é fornecido frutas verduras e legumes para os 
cidadãos. Assim, para cada 4 quilos de material reciclável (papel, papelão, vidro, 
sucata ferrosa ou não ferrosa) levado até os pontos de troca, o cidadão ganha 1 
quilo de produtos hortifrútis. O programa também é direcionado a entidades 
assistenciais, onde a mobilização pela coleta e separação dos resíduos toma 
maiores proporções, visto que a troca pelos produtos hortifrútis contempla a mais 
pessoas (SMMA, [20--]). 

Embora o PDM busque trabalhar em várias vertentes em prol da sustentabilidade 
ambiental e da preservação da natureza e dos recursos naturais, nota-se que o 
município ainda não consegue alcançar determinadas metas propostas em seu 
PDM. A zona urbana tem como forte condicionante a presença de 6 rios que cortam 
sua área em diversos pontos. A partir deste condicionante, é de vital importância 
que o poder público observe com atenção as questões hidrográficas, visando a 
preservação e integridade das águas  

Quanto a este fato, dentro do Artigo 62 do PDM há a menção de diretrizes que 
discorrem sobre "adotar a bacia hidrográfica como unidade territorial de gestão e 
planejamento ambiental" (CURITIBA, 2015, p.70). Nesta relação a prefeitura municipal 
cita como ações que contribuam para a preservação dos recursos hídricos a criação 
de parques ao longo das margens dos principais rios da cidade, a fim de oferecer 
espaços de lazer e mitigar as ocupações irregulares nestes locais. Um exemplo de 
parque com tal finalidade é o Parque Barigui localizado a noroeste da malha urbana 
(PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA, 2019-a). Entretanto, segundo a Agência 
Nacional de Águas (ANA, 2019), em sua última atualização, feita em março de 2019, 
a situação atual dos rios de Curitiba não é positiva. Conforme as classificações 
fornecidas pelo ANA, os rios de Curitiba estão entre ruins e péssimos, sobretudo o rio 
Belém e o rio Barigui, que tem boa parte de suas extensões correndo dentro do 
ambiente urbano. Os maiores agentes poluidores dos rios segundo o levantamento 
ANA, são: o esgoto doméstico que em diversos pontos é escoado diretamente ao leito 
dos rios e o depósito de resíduos nas margens dos mesmos oriundos, sobretudo, das 
ocupações irregulares que foram se consolidando ao longo dessas margens. 

Diante das diretrizes apresentadas e das pesquisas, sobretudo em meios de 
comunicação locais, o quadro 6 apresenta uma síntese das diretrizes apontadas ao 
longo deste correlato e determina, a partir das análises realizadas, se os objetivos 
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propostos, enquanto Plano Diretor, estão sendo alcançadas a partir de planos e 
ações na prática. Esta análise qualifica as diretrizes quanto ao atendimento dos 
objetivos propostos, atendimento parcial, em casos em que se entende que as ações 
ainda estão sendo realizadas, e não-atendimento, para casos em que há o 
embasamento no PDM, mas a pesquisa identificou que ainda há a carência desta 
diretriz no cenário urbano.  

Quadro 6 - Síntese de análise sobre as diretrizes com temática voltada ao meio ambiente 
propostas do Plano Diretor de Curitiba (PR) 

DIRETRIZ ATENDE 
ATENDE 

PARCIALMENTE 

NÃO 

ATENDE 

Fomentar a prática de preservação ambiental entre a 
comunidade por meio de incentivos fiscais 

x   

Utilizar estratégias de drenagem urbana como meio para 
minimizar enchentes oriundas do transbordo dos rios urbanos 

 x  

Integração da comunidade no hábito de coleta e 
reciclagem de resíduos sólidos 

x   

Tomar partido das bacias hidrográficas como base para 
o planejamento urbano 

  x 

Fonte: Produzida pela autora (2019). 

3.1.2 Qualificação do Largo José Knopfholz em 2019 

A melhoria do ambiente urbano por muitas vezes não ocorre apenas a partir dos 
esforços do poder público. Uma das opções para revitalizações de espaços ociosos 
das cidades são parcerias entre os agentes público-privado/institucional. O largo 
José Knopfholz é um destes exemplos, que une a colaboração destes três agentes 
produtores do espaço.  

Dentro de um contexto de cidade sustentável, a implantação da nova sede do 
Sindicato da Indústria da Construção Civil (Sinduscon - PR), no Centro Cívico, é 
uma edificação 100% sustentável, segundo a certificação LEED (Leadership in 
Energy and Environmental Design, Liderança em Energia e Design Ambiental), 
porém, a preocupação em promover medidas sustentáveis não se limitou apenas a 
soluções direcionadas a nova edificação. A nova sede fica ao lado de um espaço 
público de pequeno porte no qual, se encontrava sem nenhum tipo de manutenção 
e pouco convidativo a utilização, o Largo José Knopfholz (figuras 31 e 32). 

 

Figura 31 - Largo José Knopfholz 
(Curitiba, PR) apresentando pichações. 
Fonte: disponível em: https://bandnewsfm
curitiba.com/apos-concurso-alunos-criam-
projeto-de-revitalizacao-de-largo-no-
centro-civico/ Acesso em 15 set 2019 

 

Figura 32 - Estado de conservação dos 
caminhos do largo apresentando acúmulo 
de água (Curitiba, PR). 
Fonte: disponível em: https://bandnewsfm
curitiba.com/apos-concurso-alunos-criam-
projeto-de-revitalizacao-de-largo-no-
centro-civico/ Acesso em 15 set 2019 

Em busca de exercer um papel de responsabilidade social, o sindicato acabou por 
"adotar" o espaço comprometendo-se com a revitalização e manutenção por tempo 
determinado, conforme apresenta o Diário Oficial eletrônico sobre os atos do 
município. 

O Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Paraná - 
Sinduscon-PR , CNPJ:76695709/0001-10, com sede na Rua da Glória, 175-
Centro Cívico, assinou o Termo de Compromisso para ADOÇÃO do Largo 
José Knopfholz , localizado na Rua da Glória com a Rua Heitor Stockler de 
França, Bairro Centro Cívico, para que seja utilizado parte do mesmo, como 
apoio à obra de um Edifício que será construído ao lado, fechado com 
tapume, e em contrapartida farão a manutenção da área externa ao referido 
tapume de uso da comunidade, e após a conclusão da obra compromete-se 
a revitalizar toda a área do Largo conforme projeto a ser desenvolvido pela 
SMMA, pelo próprio Sinduscon-PR e pela comunidade, além de adotá-lo e 
continuar fazendo a manutenção por prazo determinado (DIÁRIO OFICIAL 
DO MUNICÍPIO DE CURITIBA-PR, 2016, p.39) 
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Em busca de oferecer à comunidade um novo espaço de estar em meio ao centro 
da cidade, de modo que voltasse a ser convidativo, bem como seguro e sustentável, 
o Sinduscon-PR lançou, em parceria com a Universidade Positivo, o concurso de 
projetos de revitalização para o Largo José Knopfholz, para estudantes do terceiro 
ano do curso de Arquitetura e Urbanismo da instituição. O projeto vencedor (por 
unanimidade) apresentou soluções sustentáveis, condizentes com o contexto do 
prédio até então em construção, do Sinduscon-PR, além de apresentar um desenho 
urbano representativo que propiciava um ambiente contemporâneo em substituição 
do espaço antes degradado e obsoleto (SINDUSCON-PR, 2017, p.8).  

Segundo Sá Carneiro e Mesquita (2000), a definição de largos é “espaços livres 
públicos definidos a partir de um equipamento geralmente comercial, com o fim de 
valorizar ou complementar alguma edificação como mercado público, podendo 
também ser destinados a atividades lúdicas temporárias” (SÁ CARNEIRO; 
MESQUITA, 2000, p.29). Assim, o Largo José Knopfholz é um espaço público de 
propriedade privada, visto que, através da doação já citada anteriormente, o mesmo 
passa a pertencer ao Sinduscon - PR.  

O Largo José Knopfholz está inserido no centro da cidade, caracterizado pela sua 
alta densidade. Neste recorte, nota-se a presença de prédios em altura, edificações 
destinadas a órgãos públicos como o Palácio das Araucárias, a Prefeitura Municipal, 
o Tribunal de Justiça do estado do Paraná, a Universidade Federal do Paraná, 
dentre outros. Em um contexto urbano, conforme a figura 33 mostra em uma 
amostragem que abrange raios de 500 m, 800 m, 1.000 m e 1.500 m em relação ao 
Largo José Knopfholz. Estas distâncias são determinadas a partir de princípios da 
caminhabilidade, sendo de 500 a 800 m o raio que permite o deslocamento peatonal. 
Analisando a figura 33, é possível notar que o contexto urbano dispõe de espaços 
públicos que variam dentro de uma escala urbana. Observa-se espaços de pequeno 
porte, caso dos largos e jardinetes, sobretudo nas extremidades de quadra, médio 
porte, que se configuram como praças no geral utilizando da quadra como um todo 
e grande porte, que são os casos dos parques. O quadro 8 identifica de modo 
quantitativo, a presença desses espaços conforme seu raio de abrangência. 

 

Figura 33 - Mapa de abrangências de espaços públicos a partir do Largo José Knopfholz. 
Fonte: Editado de base de dados georreferenciados do município de Curitiba (PR). 

Quadro 7 - Número de espaços públicos por raio de abrangência.  

PRESENÇA DOS ESPAÇOS PÚBLICOS CONFORME RAIO DE ABRANGÊNCIA 

RAIO DE ABRANGÊNCIA PRAÇAS E JARDINETES PARQUES 

500 m 4 1 

800 m 15 – 

1.000 m 10 – 

1.500 m 32 1 

Fonte: Produzido pela autora com base em dados georreferenciados disponibilizados pela 
Prefeitura Municipal de Curitiba. 
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A partir da análise da imagem aérea do recorte no qual se insere o Largo José 
Knopfholz, nota-se que é recorrente a presença de pequenos espaços em formatos 
triangulares ao longo do recorte. A presença destes tipos de espaço, se justifica em 
virtude de um tecido urbano irregular. Conforme mostra a figura 34, no sentido 
nordeste do recorte, as quadras estão consolidadas em formatos triangulares, 
propiciando o surgimento destes pequenos espaços públicos nas extremidades das 
quadras, oferecendo à população espaços públicos próximos de onde trabalham ou 
moram, além de aproveitar espaços que poderiam ser tratados como locais residuais 
ociosos na cidade. A sul e sudoeste, a malha urbana começa a se tornar mais 
ordenada, com quarteirões tradicionais retangulares, o que por sua vez configura 
espaços públicos em formatos também retangulares, acompanhando o desenho 
urbano já consolidado, conforme mostra a figura 35. 

 

Figura 34 - Malha urbana irregular com a presença de quarteirões em formatos triangulares. 
Fonte: Editado de imagem orbital Google Earth (2019). 

 

Figura 35 - Transição entre a malha urbana irregular e os quarteirões quadrados e retangulares. 
Fonte: Editado imagem orbital Google Earth (2019). 

O concurso que teve como vencedor dois estudantes do curso de Arquitetura e 
Urbanismo da Universidade Positivo, tiveram como principais diretrizes de projeto 
unir a sustentabilidade, a segurança e a contemporaneidade em sua proposta. Os 
estudantes, Luan Bobato Daldim dos Santos e Juliane Vitória Santana da Cruz 
apresentaram soluções de reutilização de materiais, eficiência energética bem como 
drenagem urbana para vencer o concurso (SINDUSCON-PR, 2017, p 8). 

Analisando a implantação do projeto (figura 36), pode-se afirmar que em sua 
concepção, os autores tiveram a preocupação em trazer no mobiliário a sinuosidade 
que remete aos caminhos presentes na antiga configuração do Largo. O conjunto 
de mobiliário foi executado utilizando as formas oriundas da construção da sede da 
Sinduscon, promovendo a reutilização dos materiais. Embora o projeto traga 
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benefícios para a área ao analisar as questões urbanas que são propostas para o 
entorno imediato, percebe-se algumas lacunas que fazem diferença em uma 
implantação de equipamento urbano.  

 

Figura 36 - Imagem central do Largo José Knopfholz revitalizado.  
Fonte disponível em: https://bandnewsfmcuritiba.com/apos-concurso-alunos-criam-projeto-de-

revitalizacao-de-largo-no-centro-civico/  Acesso em 02 out 2019 

A primeira análise do ponto de vista de acessos, é a presença de uma 
permeabilidade substancial na porção oeste do largo, fato que não ocorre pelo 
acesso a leste. O acesso se dá por um caminho entre duas áreas gramadas com 
bancos de concreto e na extremidade do largo, onde o espaço faz divisa com a sede 
da Sinduscon, o acesso se dá por uma rampa estreita. Além da questão dos 
acessos, um segundo ponto negativo quanto implantação, é a sugestão de uma 
faixa de segurança elevada em uma das vias que conformam o espaço, fato que 
contribui para fortalecer a prioridade ao pedestre, porém, a mesma estratégia não 
ocorre na via subsequente, não havendo assim a promoção do trânsito livre 
ocorrendo dentro do largo.  

 

Figura 37 - Implantação do projeto e vias de conformação do espaço - Largo José Knopfholz.  
Fonte: editado de / disponível em: https://www.behance.net/gallery/61595581/Concurso-Largo-Jos-

Knopfholz-projeto-executado Acesso em 04 set 2019.  

Um dos grandes problemas que afetava a antiga configuração do Largo José 
Knopfholz, era o transbordo das águas pluviais que por sua vez, acarreta em 
alagamentos nos caminhos tornando o local intransitável, visando a solução desta 
problemática, o projeto conta com um jardim de chuva com infraestrutura de 
escoamento utilizando sobras de canos de PVC que não foram aproveitados da obra 
de implantação da edificação do Sinduscon (SINDUSCON-PR. 2017, p 8). 
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Ainda nesta questão, observa-se a partir da figura 37 uma grande área impermeável 
no novo desenho urbano. As áreas gramadas estão voltadas para a porção leste da 
implantação e uma pequena presença a leste. Entretanto, a conformidade do espaço 
permitiria maior presença de áreas permeáveis que auxiliariam na infiltração das 
águas, não dependendo apenas do jardim de chuva para detenção e absorção 
destas águas.  

As medidas tomadas para promover a segurança ao usuário, foram com relação a 
iluminação pública e a manutenção da vegetação existe. Na antiga configuração do 
espaço, a copa das árvores se apresentava de modo muito denso e baixo, trazendo 
sombreamento excessivo ao ambiente o que por sua vez, não permitia a chegada 
de iluminação, sobretudo a iluminação pública que já era precária ao espaço, desta 
maneira, foi realizado a poda das árvores presentes de modo a ampliar os visuais 
da pequena praça, não apenas permitindo a iluminação natural e pública, como 
também, devolvendo ao usuário o controle visual do entorno. Além desta medida, a 
iluminação pública foi substituída por postes de menor porte, aproximando o raio de 
iluminação da altura do usuário (figura 38) (SINDUSCON-PR. 2017, p 8). 

 

Figura 38 - Vista a partir do 
passeio público representando a 
amplitude do Largo José 
Knopfholz. 
Fonte: disponível em: https://www
.curitiba.pr.gov.br/noticias/praca-
e-revitalizada-com-projeto-de-
universitarios-de-
arquitetura/49543 Acesso em 04 
set 2019. 

Embora o projeto apresente algumas lacunas em sua implantação, o principal 
objetivo ao propor uma revitalização para um espaço público, é trazer novamente as 
pessoas para se apropriarem deste espaço. Nesta questão, o projeto atende as 
expectativas. O espaço é utilizado sobretudo por crianças que são atraídas pelo 
mobiliário dinâmico presente no espaço que permite a prática de esportes como o 
Parkour. Conforme a figura 39, pode-se observar esse tipo de apropriação do 
espaço.   

 

Figura 39 - Utilização do espaço para a 
prática de esportes urbanos. 
Fonte: disponível em: https://www.youtube.c
om/watch?v=kAL8adaIG24 Acesso em 04 
set 2019. 

3.2 ESTUDOS DE CASO – VISITAS TÉCNICAS 

A etapa de visita técnica tem por objetivo aproximar o acadêmico de obras que 
apresentem semelhanças com o tema de cada TCC. Neste caso, em que se trabalha 
com a temática urbano sustentável, esta etapa se depara com o enfrentamento de 
locais a serem visitados, visto que, a cidade mais próxima a nível nacional que 
exerce um papel importante quanto a sustentabilidade urbana é o município de 
Curitiba – PR, porém, o mesmo está distante cerca de 930 km de Cachoeira do Sul, 
o que acaba se tornando inviável.  

Para atingir esta etapa e tendo em vista a inviabilidade de visita a Curitiba, optou-se 
em visitar locais onde se aplicam elementos de infraestrutura sustentável, 
condizente com o que se imagina propor enquanto projeto para os espaços livres de 
Cachoeira do Sul. Assim, a visita realizada em 21 de setembro de 2019, ocorreu nos 
municípios de Porto Alegre e Santa Cruz do Sul.  

Em Porto Alegre, foram visitadas a bacia de detenção localizada entre a Av. 
Benjamin Constant e Av. Ceará, e o túnel verde da rua Gonçalo de Carvalho, que já 
foi considerada, pelo professor de biologia a Pedro Nuno Teixeira Santos, a “rua 
mais bela do mundo” (figura 40). 

Por fim, em Santa Cruz do Sul, a visita se deteve ao centro da cidade (figura 41), 
sobretudo a rua Marechal Floriano, onde a presença de arborização viária é um 
ponto expressivo da paisagem juntamente aos prédios em altura que ali se 
estabeleceram, e as soluções que lembram estratégias de traffic calming, que por 
sua vez, prioriza o pedestre, fomentando o deslocamento peatonal pelo centro, 
deixando o automóvel em segundo plano. 
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Figura 40 - Localização dos locais visitados na cidade de Porto Alegre (RS). A 
nordeste: bacia de retenção da Av. Benjamin Constant, no centro: o túnel verde 
da rua Gonçalo de Carvalho. Fonte: Editado de imagem orbital Google Earth. 

 

Figura 41 - Localização da rua Marechal Floriano, centro de Santa Cruz do Sul (RS).  
Fonte: Editado de Topocart - Santa Cruz do Sul (2019). Disponível em: 

http://mapadacidade.santacruz.rs.gov.br/santacruzsul/#. Acesso em 29 out 2019. 

3.2.1 Bacia de detenção da Av. Benjamin Constant (Porto Alegre) 

A bacia de detenção localizada entre as avenidas Benjamin Constant e Ceará está inserida junto à 
praça Júlio Andreatta e se configura como um amplo espaço destinado a prática de esportes, devido 
à presença de uma quadra esportiva. Implantada em 1999, a bacia esta bacia é responsável pelo 
controle das águas pluviais da microbacia Polônia, que tem cerca de 0,50 km² em área 
(FORGIARINI; SILVEIRA; SILVEIRA, s/data). 

Implantada com sistema de escalonamento, os níveis que incorporam este escalonamento estão 
dispostos em 5 conjuntos de 6 degraus cada que podem ser utilizados como arquibancadas quando 
a bacia está seca. Os degraus têm espelho de 38 centímetros, o que totaliza o desnível total de 
2,28 metros (figura 42).  

 

Figura 42 - Corte esquemático da bacia de detenção. 
Fonte: Produzido pela autora a partir de medições in loco (2019). 
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A bacia tem área aproximada de 1.845 m² e tem capacidade de detenção de 
aproximadamente 4.206,60 m³. O local conta com 3 bueiros de vazão da água, além 
de áreas gramadas em alguns pontos sobretudo das extremidades que auxiliam no 
escoamento das águas a partir da absorção do solo (figura 43). 

 

Figura 43 - Vista de dentro da bacia para a 
Av. Benjamin Constant. Presença de áreas 
gramadas ao lado dos lances de degraus. 
Fonte: Acervo pessoal da autora (2019). 

Quanto aos equipamentos presentes na praça, observa-se a implantação de um 
pequeno playground em uma das áreas gramadas que fica a nível do passeio. 
Entretanto, os brinquedos se encontram em mau estado de conservação, bem 
como, pouco convidativos para o uso. Conforme a figura 44, nota-se a aparência 
do espaço sendo pouco convidativo, além das pichações que ocorrem ao longo de 
todo o perímetro da praça, que a deixam com aspecto de abandono. 

 
Figura 44 - Vista do pequeno playground. 
Fonte: Acervo pessoal da autora (2019). 

3.2.2 Túnel verde da rua Gonçalo de Carvalho (Porto Alegre) 

A rua Gonçalo de Carvalho é um importante exemplar de ações que promovem a 
sustentabilidade urbana, pois engloba a questão ambiental e o engajamento da 
comunidade como parte essencial de proteção e conservação do espaço público.  

 

Figura 45 - Vista aérea da rua Gonçalo de 
Carvalho. 
Fonte disponível em: https://poavive.wordp
ress.com/2011/10/31/ai-pensei-meu-deus-
e-no-brasil/ Acesso em: 26 set 2019. 

A rua foi inaugurada no ano de 1937, juntamente com o plantio das árvores da 
espécie Tipuana que fazem parte da sua composição paisagística (RUAS, 2006). A 
via passou pelo processo de reconhecimento como patrimônio histórico, cultural e 
ambiental da cidade de Porto Alegre, em 2006, possibilitado pelo empenho da 
comunidade local.  

A via, que tem como principal característica o uso residencial, também abriga o 
Shopping Total, que, em 2005, tinha o projeto de uma nova construção afim de abrigar 
o novo teatro da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Porém, para esta implantação, 
havia a necessidade da construção de um estacionamento e da pavimentação da via. 
Foi projetado um edifício-garagem de 7 pavimentos o que causaria impacto imediato 
a Gonçalo de Carvalho, visto que, algumas árvores teriam de ser derrubadas assim 
como, a troca da pavimentação de paralelepípedos por asfalto, que comprometeriam 
a irrigação das raízes das árvores, fez com que a comunidade local se mobilizasse a 
fim de impedir a implantação deste empreendimento e por sua vez, proteger o corredor 
verde que se forma na rua (KÁRDIA, 2005). 

Após debates e audiências públicas onde foram expostas as preocupações dos 
moradores locais e simpatizantes da causa, em junho de 2006, na abertura da 22ª 
semana municipal do Meio Ambiente, foi assinado o decreto que instituiu a rua 
Gonçalo de Carvalho (figura 45) como patrimônio histórico, cultural e ambiental a 
nível municipal (RUAS, 2006). 
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Atualmente (2019), as copas das árvores não formam mais um túnel compactado 
conforme a figura 46 aponta. Nota-se a partir da figura 47, falhas nas copas das 
árvores sobretudo no eixo central da via, porém, o local ainda permanece 
sombreado e produzindo sensação térmica agradável ao usuário.   

 

Figura 46 - Vista do eixo da rua 
Gonçalo de Carvalho. 
Fonte: Acervo pessoal da autora 
(2019). 

Quanto à caixa viária, a via se configura como mão única com a presença de 
estacionamento em ambos os lados, porém, no dia da visita pode-se observar pouco 
movimento de veículos na área. A pavimentação da via se caracteriza pela presença 
de paralelepípedos, que, segundo já comentado, tem função de absorção das águas 
pluviais e auxiliam na irrigação das árvores. Sobre os passeios públicos, nota-se que 
as dimensões para comportar a arborização viária e os pedestres são adequadas. 
Conforme medições realizadas in loco, o passeio público em um todo tem 4 metros de 
largura, sendo 2 metros destinados aos canteiros onde as árvores estão plantadas e 
2 metros livres para o pedestre. Conforme a figura 47, pode-se notar esta proporção.  

A visita ao local resultou em percepções importantes, sobretudo com relação aos 
cuidados que se deve tomar com reação aos passeios públicos quando se propõe a 
implantação de arborização viária. Neste aspecto, a vegetação presente nas vias traz 
benefícios a cidade e a comunidade, a arborização necessita de diversos cuidados 
para seu bom funcionamento. No caso da rua Gonçalo de Carvalho, percebemos, por 
meio da figura 48, a falta de manutenção em alguns trechos do passeio público, o 
que acaba dificultando o deslocamento peatonal. Percebe-se que alguns canteiros 
não comportam o crescimento das raízes, que por sua vez, provocam o 
desprendimento do revestimento do passeio, formando obstáculos que podem 
contribuir para causar acidentes, sobretudo a crianças e pessoas mais idosas. 

 

Figura 47 - Corte esquemático da rua Gonçalo de Carvalho. 
Fonte: Produzido pela autora a partir de medições in loco (2019). 

 

Figura 48 - Canteiro de uma das 
árvores da rua Gonçalo Carvalho e o 
desprendimento de algumas placas do 
passeio. 
Fonte: Acervo pessoal (2019) 
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3.2.3 Centro de Santa Cruz do Sul (RS) 

A cidade de Santa Cruz do Sul (RS), localizada no centro leste do Estado, distante 
cerca de 155 km da capital Porto Alegre, é caracterizada pela colonização e cultura 
alemã, e conta com uma população estimada de 130.416 habitantes (IBGE, 2019d). 

Um dos locais mais visitados da cidade é a Rua Marechal Floriano, que fica no centro 
do município e é conhecida pelo túnel verde que se forma a partir das copas das 
mais de 300 Tipuanas de aproximadamente 70 anos de idade. Estas estão 
consolidadas sob o percurso de 10 quadras, estando entre as ruas Manoel Antônio 
de Barros e Tiradentes (figura 49) (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ 
DO SUL, 2018).  

 

Figura 49 - Imagem aérea identificando a localização do túnel verde de Santa Cruz do Sul e seu 
destaque na paisagem.  

Fonte: Editado de Topocart - Santa Cruz do Sul (2019).  
Disponível em: http://mapadacidade.santacruz.rs.gov.br/santacruzsul/#. Acesso em 29 out 2019. 

O trecho que se encontra entre a praça Getúlio Vargas, em frente a catedral São 
João Batista e a praça da Bandeira, onde se encontra o prédio conhecido como 
"Palacinho" onde atualmente abriga a Prefeitura municipal, é um exemplo de via que 
prioriza o pedestre, colocando os veículos automotores em segundo plano. O trecho 
apresenta soluções conhecidas como Traffic Calming, como faixas de pedestre 
elevadas, caixa viária estreita, cruzamentos mais seguros, dentre outros são 
medidas que tem como principal função diminuir a velocidade dos veículos, tornando 
as vias mais seguras aos pedestres.  

Nos cruzamentos das vias paralelas observa-se o alargamento do passeio nas 
proximidades das esquinas, forçando os veículos a diminuírem a velocidade para o 
acesso. Nestes locais, conforme a figura 50 e figura 51, o passeio passa por um 
tratamento paisagístico diferenciado, afirmando cada vez mais a prioridade ao 
pedestre, além da presença de faixas de segurança em todos os cruzamentos e 
rebaixos do meio-fio, garantido a acessibilidade.  

 

Figura 50 - Imagem aérea do cruzamento entre as vias Marechal Deodoro e 28 de Setembro com 
exemplos de dispositivos de traffic calming.  

Fonte: Editado de Topocart - Santa Cruz do Sul (2019). Disponível em: 
http://mapadacidade.santacruz.rs.gov.br/santacruzsul/#. Acesso em 29 out 2019. 
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Figura 51 - Tratamento paisagístico do 
cruzamento.  
Fonte: Acervo pessoal (2019). 

Na rua Marechal Floriano pode-se observar, a partir da figura 52, o estreitamento 
da faixa de rolamento da caixa viária, sendo duas faixas em um só sentido, além de 
não ser permitido o estacionamento ao longo de toda a via. O estacionamento é 
reservado a reentrâncias que são formadas pela implantação de ilhas com mobiliário 
próprio para o descanso e convívio, (figura 53) tornando a via mais convidativa ao 
pedestre que ao automóvel. Outro ponto também observado é a questão dos passeios 
públicos; com grandes dimensões e que comportam as faixas de acesso aos 
estabelecimentos comerciais e edifícios, bem como a faixa de passagem aos 
pedestres, os locais de plantio das árvores e o mobiliário de descanso presente ao 
longo do túnel verde. O dia visitado foi um sábado à tarde e nota-se, a partir da figura 
54, que estes passeios são de fato utilizados pela comunidade. O local se apresentou 
relevantemente movimentado e, em muitos pontos, os comércios voltados ao ramo 
alimentício, como pequenas lanchonetes e bares, também se apropriam desses 
passeios para a colocação de mesas e cadeiras que acabam por ser a extensão de 
seus estabelecimentos, tornando o passeio vivo e convidativo aos usuários. 

 

Figura 52 - Rua Marechal Floriano, 
Santa Cruz do Sul (RS).  
Fonte: Acervo pessoal (2019). 

 

Figura 53 - Ilhas localizadas onde 
seriam faixas de estacionamento, 
formando recantos com mobiliário para 
o descanso e convívio. 
Fonte: Acervo pessoal (2019). 

 

Figura 54 - Passeio público 
compartilhado entre equipamentos dos 
estabelecimentos, pedestres e os 
acessos as lojas e prédios. 
Fonte: Arquivo pessoal (2019). 

Quanto à manutenção das árvores, o poder público tem adotado medidas que 
procuram evitar possíveis acidentes através da contratação de profissionais que têm 
como principais funções o monitoramento da vegetação arbórea pública do 
município e a realização de podas frequentes, assim como relata Tesche (2019) em 
uma reportagem ao jornal Correio do povo em 19 de fevereiro de 2019.  

Porém, embora este trecho da cidade tenha um tratamento diferenciado que 
proporciona sombreamento e sensação térmica agradável à população, a via 
apresenta problemas assim como a rua Gonçalo de Carvalho em Porto Alegre (RS), 
sobretudo com relação ao tratamento dos passeios nos locais próximos às árvores, 
onde as raízes passam a estourar o calçamento (figura 55), dificultando a circulação, 
acessibilidade e, até mesmo, incidentes registrados pela queda de galhos que afetam 
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as residências e a rede elétrica localizada na região. Segundo Kannenberg (2013), 
desde 2013 a questão das Tipuanas e os problemas que trazem à cidade como o 
desprendimento do calçamento e as raízes das árvores que se tornam aparentes e 
tem causado acidentes como tombos, sobretudo de crianças e idosos. Fatos que 
geram discussões, inclusive com projetos de leis, como o do vereador Gerson 
Trevisan, que propôs a substituição das Tipuanas por novas árvores de espécie 
compatível para o ambiente urbano. O projeto prevê o preenchimento dos espaços 
vazios entre as Tipuanas para o plantio de novas árvores com as raízes envoltas por 
canos de concreto que não permitem o espraiamento das raízes e deste modo, 
realizando a retirada gradativa das Tipuanas. Entretanto, a medida não foi bem 
recebida pela população que acredita na descaracterização da área caso sejam 
retiradas as Tipuanas (KANNENBERG, 2013). 

 

Figura 55 - Canteiro destruído em 
virtude das raízes aparentes de uma 
Tipuana presente na rua 
Marechal Floriano. 
Fonte: disponível em: https://gauchazh.
clicrbs.com.br/geral/noticia/2013/06/sim
bolo-de-santa-cruz-do-sul-tunel-verde-
pode-ser-refeito-4170963.html/. Acesso 
em 29 out 2019. 

Não há registros quanto ao andamento do projeto que prevê a substituição das 
árvores até o ano de 2019, porém, Nascimento (2019) em reportagem ao jornal 
Gazeta de 02 de março de 2019, relata o assunto em pauta novamente. Segundo 
Nascimento (2019), quatro Tipuanas já foram retiradas por estarem condenadas e 
mais 10 delas estavam na lista de cortes programados para o mês subsequente, 
devido à condenação de sua estrutura. Em entrevista cedida a Nascimento (2019), 
a bióloga da prefeitura, Daniela Silveira, salienta o tempo de vida de uma Tipuana 
que equivale a média de 140 anos na natureza (isto quer dizer, sem a interferência 
do homem, do ambiente urbano, dos veículos etc.). Nesta situação, não há como 
prever o tempo de vida destas árvores, mas Silveira (2019) aponta o engajamento 
do poder público em monitorar o estado das árvores. Diante do atual cenário, ainda 
em 2019 é prevista a votação popular discutirá o futuro das Tipuanas, se serão 

substituídas ou mantidas na paisagem, com respaldo nos laudos técnicos que estão 
sendo realizados quanto o estado de conservação e vida útil de cada exemplar da 
espécie (NASCIMENTO, 2019). 
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4. METODOLOGIA  

Para a realização deste trabalho, aplicam-se diferentes métodos a fim de atingir os 
objetivos propostos na etapa anterior, bem como, buscar formas de aplicar os 
raciocínios desenvolvidos na análise do aporte teórico. Desta forma, a etapa 
seguinte que se inicia através do diagnóstico da área de estudos até o projeto 
urbano, estará embasado em 6 métodos, sendo eles: os estudos de aplicabilidade 
do tema, as pesquisas, os mapeamentos, a aplicação de questionário junto à 
comunidade, e a análise CPD (Condicionantes, Potencialidades e Deficiências)  

4.1 ESTUDOS DE APLICABILIDADE DO TEMA  

Os estudos de aplicabilidade do tema dizem respeito aos estudos de casos 
correlatos que tenham relação com o tema proposto. Os casos correlatos abordados 
nessa etapa serão focados a cidade de Curitiba (PR), visto que, desde 2012, o 
município é reconhecido como a cidade mais sustentável da América Latina. Dentro 
da questão dos correlatos, serão estudadas três vertentes distintas da cidade, a 
saber: a análise do Plano Diretor Municipal, a análise do Plano Municipal de Controle 
Ambiental e Desenvolvimento Sustentável e a análise da requalificação de um 
espaço público, em que são utilizadas estratégias de infraestrutura sustentável em 
sua concepção.  

Dentro dos estudos de aplicabilidade, também fazem parte as visitas técnicas 
realizadas em locais onde há a aplicação de estratégias de infraestrutura urbana 
sustentáveis. Diante da dificuldade de visita em uma cidade que tenha forte ligação 
às questões sustentáveis, a etapa de visita oi fragmentada de maneira a visitar 
espaços públicos pontuais onde se encontra pelo menos uma estratégia de 
infraestrutura urbana. Os a serem visitados são: a bacia Polônia (Porto Alegre, RS), 
a rua Gonçalo Carvalho (Porto Alegre, RS) e o centro de Santa Cruz do Sul (RS).  

4.2 PESQUISAS 

A metodologia de pesquisa, tem por objetivo utilizar os raciocínios adquiridos no 
processo de pesquisa do aporte teórico e assim, criar um acervo de estratégias que 
podem ser utilizadas no projeto urbano. A pesquisa também será ferramenta de 
método utilizada para entender o início do processo de ocupação do município, 
como se deu origem a malha urbana e em que momento os espaços públicos 
passaram a fazer parte do cotidiano da comunidade. 

4.3 MAPEAMENTOS 

Em virtude de analisar a cidade como um todo e detectar os espaços livres, será 
realizado o mapeamento em ambiente SIG (Sistema de Informações Geográficas) 
da zona urbana da cidade com a finalidade de analisar a localização, abrangência e 
locação dos espaços públicos. A base de dados a ser utilizada nesta etapa é o 
material disponibilizado pelo IBGE.  

4.4 APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIO 

Visando produzir um projeto onde seja atendido também a necessidade da 
comunidade, é proposto aplicar um questionário que define a opinião da comunidade 
sobre os espaços públicos que a cidade dispõe, bem como, entender as possíveis 
necessidades dos usuários, a partir de questionamentos sobre os pontos positivos 
e negativos destes espaços.  

O questionário será aplicado de modo online, utilizando a plataforma de formulários 
do Google, e é previsto que o mesmo permaneça disponível para receber respostas 
de 17 de setembro até a conclusão de TCC I (i.e., fins de novembro/2019), afim de 
gerar o maior número de respostas possível pela comunidade, contribuindo para 
embasar as decisões projetuais a serem tomadas em TCC II. 

4.5 ANÁLISE CPD 

Este método de análise tem por objetivo sintetizar a partir do diagnóstico os 
Condicionantes, Potencialidades e Deficiências dos espaços públicos da cidade. 
Esta análise funciona como balizador para determinar o recorte espacial no qual 
será realizado o projeto de qualificação urbana.   

O quadro 8 sintetiza os métodos a serem utilizado a partir da realização de cada 
objetivo proposto, bem como o resultado e produto que se deseja alcançar após a 
aplicação de cada método.  
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Quadro 8 - Síntese dos métodos, resultados e produtos para cada situação 

OBJETIVOS 
PALAVRAS-

CHAVE 
MÉTODO RESULTADO PRODUTO PERÍODO 

Realização do diagnóstico da 
área de estudos 

diagnóstico 

Pesquisas sobre o município, legislação vigente e espaços 
públicos; 

Aplicação do questionário a comunidade a fim de obter a 
percepção e a opinião dos usuários destes espaços livres; 

Mapeamento da área de estudos em ambiente SIG 

Análise CPD onde será diagnosticado 
os Condicionantes, as Potencialidades 
e as Deficiências dos espaços públicos 

de Cachoeira do Sul 

Definição do recorte espacial a 
partir da análise CPD; 

Embasamento para a criação das 
diretrizes que auxiliarão nas 

decisões projetuais 

TCC I 

Utilizar de infraestrutura 
urbana sustentável como 

temática principal do projeto 
de qualificação dos espaços 

públicos 

infraestrutura 
urbana 

Pesquisa sobre as opções em infraestrutura urbana 
sustentável utilizadas atualmente e passíveis de serem 

implantadas no contexto de Cachoeira do Sul; 
Visita (estudo de caso) realizadas nas cidades de Porto 

Alegre e Santa Cruz do Sul 

Sintetizar opções de estratégias de 
infraestrutura urbana para a aplicação 

no projeto urbano 

“Acervo” de estratégias para 
aplicação em projeto 

TCC I 

Criação de diretrizes urbanas 
diretrizes 
projetuais 

Análise dos correlatos que dizem respeito sobre ações 
projetos e propostas realizados em Curitiba (PR);  

Análise do diagnóstico produzido e do CPD 

Criação de diretrizes que contribuirão 
com as decisões a serem tomadas em 

projeto, bem como, ter caráter de 
material de apoio ao poder públicos 
municipal nas questões relacionadas 
aos espaços livres e meio ambiente 

Mapas síntese das diretrizes 
criadas 

TCC I 

Selecionar um ou mais 
recortes espaciais para a 

realização do projeto urbano 
(a depender do diagnóstico 

da área)  
 

recorte 
espacial 

Análise CPD, que determinará os espaços mais críticos da 
cidade; 

Mapeamento da área de estudos em ambiente SIG, 
Aplicação do questionário a comunidade a fim de obter a 
percepção e a opinião dos usuários destes espaços livres 

Compreender e detectar onde são as 
áreas que apresentam maior 

problemática, entender a percepção da 
comunidade sobre os espaços livres e 
os locais de maior apropriação desta 

comunidade 

Definição do recorte espacial TCC I 

Usar dos espaços públicos 
como meios de aplicação da 

infraestrutura sustentável 

espaços 
públicos 

 

Análise dos correlatos e visitas técnicas; utilização do 
“Acervo” de estratégias em infraestrutura estrutura urbana 

para aplicação em projeto 

Definição das estratégias a serem 
utilizadas no projeto de qualificação 

urbana 

Projeto de qualificação dos 
espaços públicos 

TCC II 

Criação de um projeto urbano 
de qualificação para espaços 

públicos que possa ser 
replicado em demais recortes 

espaciais na cidade de 
Cachoeira do Sul. 

projeto 

Aplicação dos passos 01, 05, 06, 08 e 10 citados por 
Speck (2017) como norteadores de projeto; 

Trazer para o contexto da cidade o conceito de biofilia; 
Utilizar o acervo criado sobre as estratégias de 

infraestrutura urbana para optar pelas ações passíveis de 
implantação em projeto 

 
Projeto de qualificação dos 

espaços públicos 
TCC II 

Fonte: Elaborado pela autora (2019).  
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O diagnóstico preliminar apresentado está estruturado a partir da contextualização 
histórica do objeto de estudo, que é o município de Cachoeira do Sul. Discorre-se 
sobre a formação do município, o momento em que a então freguesia e 
posteriormente vila passou a ser ocupada e os primeiros indícios de urbanização, 
bem como quando foi o ápice e estagnação do município. Apresenta-se também o 
mapeamento preliminar dos principais espaços públicos e o histórico de algumas 
das praças consideradas como principais na cidade. Também são apresentados os 
resultados oriundos da pesquisa realizada junto à população cachoeirense quanto 
aos índices de satisfação (ou não) dos espaços públicos de que atualmente o 
município dispõe, a fim de contar com o olhar da comunidade sobre as 
potencialidades e as deficiências que estes espaços possuem.  

Por fim, o diagnóstico apresenta uma visão geral das praças da cidade e critérios 
que auxiliaram na análise desses espaços, para então, determinar padrões que 
contribuíram para a escolha dos recortes espaciais que serão os objetos de projeto 
na sequência da disciplina, no primeiro semestre de 2020, quando será realizado o 
TCC II. 

5.1 CACHOEIRA DO SUL (RS) 

Cachoeira do Sul é o quinto município mais antigo do Rio Grande do Sul (SCHUH; 
CARLOS, 1991), localizado na região central do estado, a cidade está distante 196 
quilômetros de Porto Alegre (figura 56), capital do Estado. Segundo dados do IBGE 
(2019b), o município conta com 82.201 habitantes.  

 

Figura 56 - Localização de Cachoeira do Sul a partir de Porto Alegre, capital do estado. 
Fonte: Editado de Google Earth (2019). 

Cachoeira do Sul tem como principais atividades econômicas do município a 
agricultura e pecuária (IBGE, 2019b). Este fato se justifica a partir da observação do 
território municipal. Em um comparativo entre a área total do município e a zona 
urbana (figura 57), pode-se afirmar que apenas 0,61% (22,81 km²) do território 
encontra-se nos limites da zona urbana, sendo 99,39% (3735,19 km²) caracterizado 
por zona rural (IBGE, 2019b). Outro fator que contribui para a consolidação, 
sobretudo da agricultura, é a presença do rio Jacuí (figura 57) que é um importante 
condicionante para a cidade, tanto físico, como historicamente, visto que, a 
ocupação do município passou a acontecer a partir das margens do rio (RITZEL, 
2016-a). 
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Figura 57 - Município de Cachoeira do Sul e entorno imediato. Mancha urbana da sede do 
município representada na cor roxa.  

Fonte: Produzido pela autora a partir de base de dados (2019). 

5.1.1 Contexto histórico 

 A história do município tem início no ano de 1750, quando o território gaúcho 
passava por disputas territoriais entre portugueses e espanhóis. Neste ano, foi 
assinado o Tratado de Madri, no qual o estado do Rio Grande do Sul, passou a 
pertencer aos portugueses. Os primeiros registros de ocupação do território onde 
hoje encontra-se o município, são dessa época, onde soldados da coroa portuguesa 
vindos de São Paulo, Paraná e Santa Catarina, receberam sesmarias na localidade 
a fim de garantir a posse do território (SCHUH; CARLOS, 1991). 

Em 1753, se deu início à imigração açoriana. Casais vindos do Arquipélago dos 
Açores, também colônia portuguesa, estabeleceram-se na região devido à falta de 
terras aráveis no arquipélago. Trazidos por Gomes Freire de Andrada, os casais 
espalharam-se pelos Sete Povos das Missões e margens do Rio Jacuí, dedicando-
se à agricultura e pecuária (SCHUH; CARLOS, 1991). Alguns anos mais tarde, após 
o término da guerra Guaranítica, índios já aculturados são trazidos por Andrada para 
povoar as proximidades do Botucaraí. Em 1769, o governador da província vigente, 
José Marcelino de Figueiredo autoriza o aldeamento junto ao Passo do Fandango, 
onde os índios construíram a primeira capela do povoado. Neste momento se deu 
início os primeiros vestígios da urbanização da cidade (SCHUH; CARLOS, 1991). 

No ano de 1779, o povoado passa a ser Freguesia, surgem assim as primeiras 
referências ao nome do município, que se vincula às quedas d'água que existiam no 
Rio Jacuí, mais especificamente no local onde hoje encontra-se a Ponte do 
Fandango. O povoado passa a se chamar Freguesia de Nossa Senhora da 
Conceição da Cachoeira. Em pouco tempo, a Freguesia inicia um processo de 
crescimento econômico e demográfico (SCHUH; CARLOS, 1991). 

Com o crescimento da povoação, estando a vila em ponto central do território, 
Cachoeira tornou-se centro de diversas transações comerciais oriundas do gado das 
estâncias, trocas entre as povoações vizinhas, movimentação de tropas, foram 
alguns dos fatores que acarretaram na emancipação de Cachoeira do município de 
Rio Pardo, assim, por ordem de Dom João VI, em 26 de abril de 1819, a Freguesia 
de Nossa Senhora da Conceição da Cachoeira, passou a chamar-se Vila Nova de 
São João da Cachoeira, tornando-se o quinto município da então Colônia de São 
Pedro do Rio Grande do Sul (figura 58) (SCHUH; CARLOS, 1991). 

Em 1859, Cachoeira passou a receber o foro de cidade, tendo como primeiro 
intendente nomeado Olympio Coelho Leal em setembro de 1892 e David Soares de 
Barcellos o primeiro intendente eleito em janeiro do ano seguinte. Apenas em 29 de 
dezembro de 1944, a cidade passou a ser chamada de Cachoeira do Sul (SCHUH; 
CARLOS, 1991). 
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Figura 58 - Divisão política do Rio Grande do Sul em 1822. Cachoeira do Sul era territorialmente o 
maior município da então Província de São Pedro do Rio Grande do Sul. 

Fonte: disponível em: http://historiadecachoeiradosul.blogspot.com/2012/08/5-de-agosto-de-1820-5-
de-agosto-de-2012.html . Acesso em 29 set 2019. 

A partir de 1900, quando o país vive o período republicano, a produção de arroz 
toma rumos expressivos no município, devido a modernização da agricultura, 
através do modo de plantio do grão que passa a ser por sistemas de irrigação, a 
presença da estação ferroviária (figura 59) que viabilizou o escoamento da 
produção e o forte investimento em engenhos. Tais fatos impulsionaram a economia 
do município e o crescimento da cidade, visto que o registro de novos habitantes 
chegando ao município aumenta de maneira considerável. Na década de 1920, 
Cachoeira do Sul passa a ser reconhecida a nível nacional como a Capital Nacional 
do Arroz (SCHUH; CARLOS, 1991). 

 

Figura 59 - Antiga estação ferroviária 
de Cachoeira do Sul. 
Fonte disponível em: 
http://www.estacoesferroviarias.com.
br/rs_uruguaiana/cachoeira.htm 

Após a crise econômica de 1930, que atingiu a cidade devido a uma infestação de 
gafanhotos que prejudicou a safra do arroz, a rizicultura se recupera e em 1941, a 
cidade atinge uma safra recorde do arroz, comemorando-a com a primeira Festa do 
Arroz em caráter regional, onde as ruas da cidade foram decoradas com o arroz 
para receber os turistas. Porém, apenas 27 anos depois da primeira edição, o 
município voltou a comemorar a festa, recebendo o nome de Feira Nacional do Arroz 
(Fenarroz) que se repete a cada dois anos no município até os dias atuais (SCHUH; 
CARLOS, 1991). 

Embora o município estivesse contabilizando ganhos provenientes da excelente 
safra, no mesmo ano de 1941, a região é atingida por fortes chuvas que acabam por 
inundar a cidade, na maior inundação registrada na história de Cachoeira, que 
causou grandes prejuízos no setor da agricultura. O setor agrícola volta a erguer-se 
apenas na década de 70, quando as lavouras e engenhos transformam Cachoeira 
do Sul em um polo regional de desenvolvimento do arroz. Com a economia em alta, 
na década de 80 é criada a CentralSul, uma cooperativa responsável pela 
distribuição do arroz e soja, porém, cinco anos após sua criação, a cooperativa abre 
processo de falência, levando o município à sua estagnação econômica (SCHUH; 
CARLOS, 1991). 

Nos dias atuais (2019), apesar do município não ser mais o principal produtor de 
arroz do país, o cultivo do grão ainda é significativo para a economia de Cachoeira 
do Sul. Conforme o Atlas Socioeconômico do Rio Grande do Sul (2015), o município 
se destaca entre os principais produtores de arroz e soja. As figuras 60 e 61 
apresentam tais representatividades em nível estadual.  
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Figura 60 - Mapa representando o cultivo de SOJA nos municípios do RS. 
Fonte: Editado de Atlas Socioeconômico do Rio Grande do Sul.  

Disponível em: https://atlassocioeconomico.rs.gov.br/soja Acesso em 15 out 2019. 

Além da pecuária e da agricultura, em Cachoeira do Sul também há a ocorrência de 
indústrias que contribuem para o PIB per capita do município na ordem de R$ 
27.143,23 (em 2016) (IBGE, 2019b). Dentre as principais indústrias instaladas no 
município, pode-se citar: Granol, Screw, Agro-Pertences e Horbach, sendo apenas 
a Granol uma empresa externa, as demais, são indústrias oriundas de 
empreendedores da cidade. 

 

Figura 61 - Mapa representando o cultivo de ARROZ nos municípios do RS.  
Fonte: Editado de Atlas Socioeconômico do Rio Grande do Sul.  

Disponível em: https://atlassocioeconomico.rs.gov.br/arroz Acesso em 15 out 2019. 

No campo educacional, Cachoeira do Sul vem se tornando um polo em relação a 
instituições de ensino superior, pois o município conta com campi de grandes 
universidades do Estado, tais como a Ulbra (Universidade Luterana do Brasil), a 
UFSM (Universidade Federal de Santa Maria) e a UERGS (Universidade Estadual 
do Rio Grande do Sul), que atraem alunos de diversas regiões, tanto do Rio Grande 
do Sul, como do Brasil. A cidade também conta com polo de outras instituições de 
ensino, oferecendo cursos à distância, como a UFPel (Universidade Federal de 
Pelotas), UNIPAMPA (Universidade Federal do Pampa), IFRS (Instituto Federal do 
Rio Grande do Sul), dentre outras. 

https://atlassocioeconomico.rs.gov.br/soja
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5.1.2 Crescimento urbano 

Assim como já mencionado no item anterior, os primeiros vestígios de ocupação da 
área urbana da cidade se iniciaram em 1769, quando os índios aculturados 
remanescentes da Guerra Guaranítica foram autorizados a iniciar o aldeamento da 
margem esquerda do Rio Jacuí, conhecido como Passo do Fandango na época e 
que atualmente (2019) está consolidado como o Bairro da Aldeia (SCHUH; 
CARLOS, 1991). A partir disso, o povoado passou a expandir seus limites urbanos 
no sentido noroeste da margem do Rio, onde novas residências foram se instalando, 
juntamente com o comércio e posteriormente com o poder público. Em 1800, foram 
registrados os primeiros indícios de delimitação e desenho da área urbana, da então 
Freguesia. Na época, o geógrafo e cartógrafo José de Saldanha era o responsável 
pela demarcação dos limites do Rio Grande do Sul, elaborando o primeiro traçado 
urbano do município. As quadras foram dispostas em formatos quadrados 
semelhantes ao modelo de cidades portuguesas da época (RITZEL, 2018-a). 

As novas residências que se instalavam na freguesia obedeciam a diretrizes 
impostas pelas Posturas Municipais que eram regramentos elaborados pela então 
Câmara municipal que determinava "o alinhamento e largura das ruas e calçadas, 
para o nivelamento das soleiras das portas, para a altura das casas e restrições à 
construção de degraus e escadas que desembocassem diretamente nas ruas" 
(RITZEL, 2018-a). Entretanto, havia dificuldades no cumprimento e fiscalização 
destas regras, devido a fala de elementos gráficos que representassem a malha 
urbana da então freguesia. Visto que, apesar das delimitações feitas por José 
Saldanha, esta ação não originou desenhos gráficos (RITZEL, 2018-a). 

Com tal problemática em setembro de 1829, foi requerido ao Presidente da 
Província o envio de um engenheiro especializado que realizasse a planta baixa da 
região urbanizada da freguesia. A primeira planta baixa do traçado urbano (figura 
62) da cidade, foi confeccionada por Johann Martin Buff, em 1850. Segundo Ritzel 
(2018-a) a planta foi desenhada a partir da delimitação das praças já existentes do 
município, a praça do Pelourinho (atual José Bonifácio), a praça da Igreja (atual 
Balthazar de Bem) e a praça São João (atual Hospital de Caridade e Beneficência) 
(RITZEL, 2018-a). 

 

Figura 62 - Delimitação feita pela autora da área urbana da primeira planta baixa de Cachoeira do 
Sul (Planta de Buff, 1850). Fonte disponível em: 

http://historiadecachoeiradosul.blogspot.com/2018/12/a-planta-de-buff.html. Acesso em 29 set 2019 

Conforme a figura 63, o crescimento da malha urbana ocorreu de modo linear no 
sentido noroeste. Sobre tal crescimento, Wild et al. (2019), o primeiro mapa datado 
de 1950, refere-se ao desenho produzido manualmente por Buff. Nesta configuração 
o núcleo urbano contava com cerca de 500 edificações distribuídas ao longo de 42 
quadras. O segundo mapa representa o vetor de crescimento nas proximidades da 
linha férrea que se instalou na cidade no ano de 1883 como o terminal da linha Santo 
Amaro (atualmente Amarópolis) – Cachoeira do Sul, sendo a linha expandida até 
Uruguaiana em 1907 (GIESBRECHT, 2011). A partir do mapa datado de 1963, 
pode-se notar a malha urbana consolidada, base do tecido urbano atual. Ainda 
segundo Wild et al. (2019), o período entre 1940 e 1963 foi caracterizado pelo 
surgimento de vários loteamentos ao longo do território urbano, o que justifica o 
traçado regular a leste do território em 1963 (WILD et al., 2019). O mapa de 2004 
surge como consequência do tecido gerado ao longo dos mais de 200 anos em que 
a cidade foi sofrendo o processo de urbanização.  
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Figura 63 - Mapa representando o crescimento urbano de Cachoeira do Sul. 
Fonte: Desenho de Schwerz (2005), cedido por Speth (2019). 

Em relação a melhorias de vias, acredita-se que a primeira obra de calçamento no 
município ocorreu em 1856. Segundo Ritzel (2018-b), o principal modal de transporte 
da então Vila Nova de São João da Cachoeira era o transporte fluvial do Rio Jacuí. Ao 
final da rua que hoje se conhece como Rua Moron, localizava-se o porto de embarque 
e desembarque da Vila. Entretanto, Ritzel (2018-b) cita que não havia a infraestrutura 
compatível para o fluxo tanto de pessoas como de produtos que escoavam através 
deste porto. Deste modo, em 1852, iniciou-se as negociações para as obras do 

calçamento da rampa que dava acesso ao porto, sendo a primeira etapa da obra 
entregue em 1856 por Fidêncio Pereira Fortes (RITZEL, 2018-b). Conforme a figura 
64, pode-se notar a presença de tal calçamento, que sobreviveu ao tempo e pode ser 
visto até os dias atuais ao final da Rua Moron, junto à margem do rio Jacuí.  

 

Figura 64 - Vista para o rio Jacuí a 
partir da rampa da Rua Moron. 
Fonte: disponível em: http://historiade
cachoeiradosul.blogspot.com/2018/0
4/as-pedras-do-antigo-porto.html. 
Acesso em 18 out 2019. 

O crescimento urbano do município também teve importante contribuição de 
Saturnino de Brito, expressivo engenheiro sanitarista, responsável por projetos 
como a construção da cidade modelo de Belo Horizonte (MG), a regularização do 
Rio Tietê, em São Paulo (SP), dentre outros (ROGERS, 2018).  

A partir de 1900, iniciou-se as discussões sobre a necessidade de implantação de 
serviços básicos como as redes de água e esgoto dentro do ambiente urbano. 
Segundo Ruckert (2017), Saturnino de Brito foi enviado a Cachoeira no ano de 1919 
para a realização do primeiro projeto de saneamento e abastecimento de água da 
cidade. Conforme os estudos realizados, com a topografia desfavorável e o desnível 
entre o ponto de captação das águas e o núcleo urbano, que era de 90 m, Saturnino 
propôs a construção de 4 reservatórios interligados que tinham como finalidade 
armazenar as águas oriundas do Rio Jacuí utilizando de sistema de bombeamento 
e a gravidade para o abastecimento destes reservatórios que contemplavam a zona 
baixa e zona média da cidade (RUCKERT, 2017). 

Os reservatórios propostos por Saturnino estão presentes na paisagem urbana de 
Cachoeira do Sul até os dias atuais. O primeiro reservatório inaugurado em 1921 
(RITZEL, 2016-b) está localizado junto à praça Itororó, em frente ao Hospital de 
Caridade e Beneficência da cidade (figura 65). O segundo reservatório, inaugurado 
em 1925 (RITZEL, 2016-b) localiza-se na atual praça Borges de Medeiros, 
conhecida popularmente como “Praça da Caixa d’água” (figura 66). O terceiro 
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reservatório traz consigo importância singular à história da cidade. Também 
inaugurado em 1925, o Château d’Eau (figura 67) recebeu projeto dos engenheiros 
Walter Jobim e Antonio Siqueira. O monumento encontra-se junto à Praça Balthazar 
de Bem e atualmente faz parte do catálogo de bens materiais tombados a nível 
estadual do município (IPATRIMÔNIO, [201-]). Não foram encontrados registros 
sobre o quarto reservatório proposto no projeto de Saturnino de Brito.  

 

Figura 65 - Hidráulica da Praça Itororó, 
próximo ao Hospital de Caridade e 
Beneficência em sua inauguração em 
1921. 
Fonte: disponível em: http://arquivohistorico
decachoeiradosul.blogspot.com/2016/04/ev
ocando-as-obras-do-chateau-deau.html.  
Acesso em 18 out 2019. 

 

Figura 66 - Hidráulica localizada abaixo da 
praça Borges de Medeiros. 
Fonte: disponível em: http://arquivohistorico
decachoeiradosul.blogspot.com/2016/04/ev
ocando-as-obras-do-chateau-deau.html. 
Acesso em 18 out 2019.  

 

Figura 67 - Château d'Eau inaugurado em 
outubro de 1925. 
Fonte: disponível em: http://historiadecacho
eiradosul.blogspot.com/2017/04/o-chateau-
deau-e-o-r2.html. Acesso em 18 out 2019. 

Conforme relata Ritzel (2018-c), também é desta época (i.e., 1925) outras obras 
urbanísticas na cidade, como o embelezamento das praças da cidade e os mosaicos 
que se formam ao longo da Rua 7 de Setembro no trecho conhecido como “subida 
dos bancos” e na rua que circunda o Château d'Eau. O período em que o município 
esteve sob a administração de João Neves da Fontoura (1925-1928), além de dar 
continuidade às obras dos reservatórios iniciadas na administração de Aníbal 
Loureiro (1920-1924), o então Intendente, focou nas frentes de trabalho nas obras 
de melhorias urbanísticas e embelezamento das praças e vias/passeios públicos 
(RITZEL, 2018-c). 

As obras de calçamento de ambas as vias foram realizadas por José Torrano e 
Manoel Medeiros Júnior, entre os anos de 1924 e 1926. O trecho da Rua 7 de 
Setembro (figura 68) tinha como objetivo criar um mosaico de boas-vindas ao centro 
da cidade, visto que estre trecho se caracterizava pelo acesso ao centro mediante 
à estação ferroviária, que se localizava onde atualmente se encontra a Praça 
Honorato de Souza. Já o calçamento da Rua 15 de Novembro e Rua Moron, nos 
trechos que circundam o Château d'Eau, foi adotado o desenho de formas 
geométricas e em frente ao Paço Municipal, o desenho de grandes estrelas de 5 
pontas (figura 69) (RITZEL, 2018-c). Devido à semelhança que este desenho em 
formas de estrelas tem com o brasão que adorna a parte superior do Paço Municipal, 
onde antigamente funcionava a sede da Intendência municipal e a antiga cadeia, 
entende-se que a adoção de tal desenho foi realizada para representar o poder 
público da época.  

O crescimento urbano da cidade conformou-se até os limites da linha férrea, 
localizada onde hoje se encontra a praça Honorato de Souza Santos. Em seu 
entorno, instalaram-se os engenhos, que utilizavam do facilitador do transporte 
ferroviário para o escoamento de seus produtos. Entretanto, a cidade necessitava 
crescer e, para tal, optou-se pela realocação da estação ferroviária para uma 
localidade mais periférica, desativando a edificação que abrigava a estação, em 
1973, sendo transferida para o bairro Oliveira. Em 1975, o prédio foi demolido, assim 
como foram retirados os trilhos (figura 70), o que trouxe um novo traçado urbanístico 
para aquele recorte da cidade e originou um novo espaço público, a praça Honorato 
de Souza (WILD et al., 2019). 
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Figura 68 - Vista do mosaico 
formado na "Subida dos bancos", 
trecho da Rua 7 de Setembro.  
Fonte: Acervo pessoal de Mico 
Vargas. Disponível em: 
http://historiadecachoeiradosul.blogsp
ot.com/2018/08/um-tapete-de-boas-
vindas.html. Acesso em 18 out 2019. 

 

Figura 69 - Estrela que adorna a via 
15 de Novembro, em frente ao Paço 
Municipal.  
Fonte: Acervo pessoal de Mirian 
Ritzel. Disponível em: 
http://historiadecachoeiradosul.blogsp
ot.com/2018/08/um-tapete-de-boas-
vindas.html.  Acesso em 18 out 2019. 

 

Figura 70 - Retirada dos trilhos em 
1975.  
Fonte: Arquivo pessoal Miriam Ritzel 
(2019). 

Com o novo vetor de expansão e analisando os mapas que representam o 
crescimento urbano da cidade da figura 71, pode-se afirmar que o município não 
passou por significativas mudanças no seu traçado urbano. O traçado das quadras 
permaneceu seguindo um padrão retilíneo e ordenado, formando quarteirões 
quadrados em sua maioria.  

A cidade também foi dividida informalmente entre a zona norte e o centro, tendo 
como ponto de divisão adotada pela comunidade o local conhecido como “5 
esquinas” (figura 71). A partir desta divisão, o principal ponto de ligação as 
extremidades da cidade é continuidade da Av. Brasil que passa a se chamar rua 
Júlio de Castilhos a partir das 5 esquinas em sentindo centro e rua Saldanha Marinho 
a partir das imediações da praça Honorato de Souza até o final da via conde 
desemboca no Hospital de Caridade e Beneficência de Cachoeira do Sul.  
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Figura 71 - Mapa de localização do ponto conhecido como “5 esquinas” e o eixo de ligação entre a zona norte e centro da 
cidade de Cachoeira do Sul (RS).  

Fonte: Produzido pela autora (2019). 

5.1.3 Principais praças 

O município conta com 30 espaço públicos caracterizados 
como praças. Destes espaços, a maioria se localiza nas 
centralidades dos bairros. Quanto ao centro do município, 
considerou-se o eixo caracterizado como centro histórico, 
prolongado a partir da identificação do uso consolidado do 
solo pelo comércio e uso misto. A partir da figura 72, observa-
se a presença de 4 praças localizadas no núcleo central da 
cidade. 

A importância destes espaços para a cidade vem sendo 
recorrente desde os primeiros registros de urbanização do 
município. Segundo Ritzel (2018-a) o traçado gerado pela 
planta de Buff teve como pontos de referência a então praça 
da Igreja, local onde hoje situa-se a praça Balthazar de Bem, 
a praça do Pelourinho, atual praça José Bonifácio e o terreno 
da praça São João, atual prédio do antigo Hospital de 
Caridade.  

A partir destas informações, entende-se que ambos os locais 
foram as primeiras praças públicas a serem implantadas no 
município. Considerando-se este pressuposto, pode-se 
afirmar que as praças com maior relevância histórica para o 
município são: a praça Balthazar de Bem (quadro 9, cód. 4), 
que se caracterizava como o espaço público em apoio a igreja 
Nossa Senhora da Conceição e a sede da prefeitura 
municipal, a praça José Bonifácio (cód. 17),  que tem como 
uma de suas principais características os vários usos que já 
fizeram parte do espaço e a praça Honorato de Souza Santos 
(cód. 14), que anteriormente a praça, tinha como principal uso 
a estação ferroviária de Cachoeira do Sul. 
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Figura 72 - Localização das praças da cidade e delimitação do centro da cidade. 
Fonte: Produzida pela autora (2019). 

 

Quadro 9 - Relação de praças de Cachoeira do Sul 

CÓD.  NOME DA PRAÇA CÓD. NOME DA PRAÇA 

1 Adolfo Moritz Friederich 16 Itu Carlos Lorenz 

2 Altamir Antonio Ceratti 17 José Bonifácio 

3 Antonio de Franceschi Sobrinho 18 José de Saldanha 

4 Balthazar de Bem 19 José Félix Garcia 

5 Borges de Medeiros 20 Nicolau Natalício Assmann 

6 da Bica 21 Padre Afonso Pastore 

7 das Nações Unidas 22 Reinaldo Feldmann 

8 Desemb. Pio Fiori de Azevedo 23 Saldanha Marinho 

9 Domingos Roque F. de Oliveira 24 Salgado Filho 

10 Dr. Ácido Witeck 25 Senhorinha do Pilar / Soares 

11 Edwino Schneider 26 Silvio Scopel 

12 Floriano Neves da Fontoura 27 Virgilino Jaime Zinn 

13 Gustavo Germano Drews 28 Sem denominação 

14 Honorato de Souza Santos 29 Sem denominação 

15 Itororó 30 Sem denominação 

Fonte: Produzido pela autora com base em dados da Prefeitura Municipal 
de Cachoeira do Sul – PMCS (2019). 

 

Segundo o site do museu municipal de Cachoeira do Sul, a 
praça Balthazar de Bem é considerada a praça mais antiga da 
cidade (MUSEU MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO SUL, [20--]). 
Inicialmente, a praça era conhecida como praça da Igreja, por 
estar localizada em frente a até então a igreja mais importante 
da cidade, a igreja Nossa Senhora da Conceição. Mais tarde, a 
praça recebeu o nome de Almirante Tamandaré e em março de 
1925, foi renomeada em homenagem a uma importante figura 
pública do município, o médico e intendente da cidade entre 
1912 e 1916, Dr. Balthazar de Bem, morto em novembro de 
1924 (RITZEL, 2011-a).  
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Através de imagens antigas, pode-se observar que o espaço inicialmente não tinha 
um traçado definido ou vegetação, se conformando apenas como um espaço aberto 
que servia como acesso aos prédios de seu entorno como a igreja matriz, o Paço 
municipal e o extinto teatro municipal (figura 73).  

 

Figura 73 - Antigo teatro 
municipal e Paço Municipal. 
Segundo a legenda da figura no 
site do Museu Municipal, 
estima-se que o ano da 
imagem seja 1900. 
Fonte: disponível em: 
http://www.museucachoeira.co
m.br/index.php?area=fotos&gal
eria=3. Acesso em 02 nov 
2019. 

Ao longo dos anos, o espaço foi recebendo tratamento paisagístico que foi 
caracterizando o local como um espaço de estar e convivência. Segundo as figuras 
74 e 75, observa-se a presença de muros e gradis que delimitavam o perímetro da 
praça. Estes muros tinham como objetivo barrar a entrada de animais como cavalos, 
burros e outros, que na época eram a opção de transporte da cidade. Em 1921, 
estes gradis foram retirados (RITZEL, 2012). 

 

Figura 74 - Rua Moron - à 
esquerda, muro e gradis da 
praça Balthazar de Bem; à 
direita, Igreja Matriz. 
Fonte: disponível em: 
http://historiadecachoeiradosul.
blogspot.com/2012/11/emnove
mbro-de-1921-quando-praca-
dr.html. Acesso em 02 nov 
2019. 

 

Figura 75 - Cartão postal da 
cidade: à esquerda, praça da 
Matriz; à direita, muro, gradis e 
o portão de acesso da praça 
Balthazar de Bem. 
Fonte: disponível em: 
http://www.museucachoeira.co
m.br/index.php?area=fotos&gal
eria=2. Acesso em 02 nov 
2019. 

Em 1925, como já mencionado, foi inaugurado em sua parte central o Château d'Eau 
como um dos reservatórios responsáveis pelo abastecimento da cidade com água 
potável. O monumento trouxe imponência para a praça assim como visibilidade, visto 
que o Château d'Eau até os dias atuais é um dos principais cartões postais da cidade. 

A praça se caracteriza pelo maciço vegetativo de grande porte com copas densas e 
fechadas que demarca as duas áreas que são divididas pela presença do Château 
d'Eau. A figura 76 indica a presença desta vegetação densa, o que acaba por cobrir 
todo o perímetro da praça.  

Uma das praças que talvez tenha maior relevância histórica para o município é a 
praça José Bonifácio, que tem como forte apoio histórico os vários usos que já 
fizeram parte do espaço. A história da praça se originou em 1830, quando o espaço 
foi delimitado e batizado como Praça do Pelourinho em virtude da existência de um 
espaço destinado ao castigo dos escravos. A praça foi criada a partir da necessidade 
em haver um local para o lazer e práticas comerciais na cidade, visto que a praça 
da Igreja tinha um caráter mais voltado a religião. Assim, em 1882, a praça recebeu 
a edificação que abrigara o mercado público municipal. A presença do mercado 
público (figura 77) no centro da praça contribuiu positivamente para o surgimento 
de novos comércios nas ruas de entorno, difundindo cada vez mais o uso comercial 
na região. A edificação permaneceu junto à praça até 1950, quando então foi 
demolida devido ao seu mau estado de conservação (RITZEL, 2011-b). 



 
 
 

  
     

70 

 

5. DIAGNÓSTICO  

 

Figura 76 - Imagem aérea da praça Balthazar de Bem evidenciando a vegetação densa do local. 
Fonte: disponível em: https://www.tripadvisor.com.br/LocationPhotoDirectLink-g1728866-d7620529-

i263955575. Acesso em 02 nov 2019. 

Segundo Ritzel (2011-b), a visibilidade que o mercado público trouxe para a praça e 
seu entorno contribuiu para as obras de embelezamento. Em 1906 foram concluídas 
as obras para arborização da praça e vias de seu entorno. Nesta época, a espécie 
escolhida para tal plantio foi a Paineira, que originou posteriormente o nome popular 
pela qual a praça era conhecida, a Praça das Paineiras (RITZEL, 2011-b).  

Ao longo do tempo, mais equipamentos começaram a fazer parte da praça, como o 
coreto (perceptível uma parte de sua estrutura no canto esquerdo da figura 77), 
bares, restaurantes e cinemas também começaram a fazer uso da praça. Um desses 
estabelecimentos foi o Bar América, o qual por anos esteve em atividade no local e 
o Chalé Avenida (figura 78). Assim, a então Praça das Paineiras passou a ser o 
centro pulsante da cidade. 

Ao final da década de 1920, a praça era conhecida como um dos mais belos espaços 
públicos que a cidade dispunha (RITZEL, 2011-b). Além da arborização, a praça 
contava com bancos de desenho refinado voltados para o interior da praça e para a 
rua 7 de Setembro, que também ganhou tratamento paisagístico na época. A figura 
79 apresenta a conformação deste mobiliário bem como as muretas que cercavam 
o perímetro da praça. 

 

Figura 77 - Mercado público e 
coreto, à esquerda. 
Fonte: disponível em: http://hist
oriadecachoeiradosul.blogspot.
com/2011/06/saudoso-
mercado-publico.html. 
Acesso em 04 nov 2019. 

 

Figura 78 - Chalé Avenida 
junto a então Praça das 
Paineiras. 
Fonte: disponível em: http://hist
oriadecachoeiradosul.blogspot.
com/2012/11/a-praca-jose-
bonifacio-em-1912.html.  
Acesso em 04 nov 2019. 

 

Figura 79 - Praça José 
Bonifácio, frente a rua 7 de 
Setembro.  
Fonte disponível em: 
http://historiadecachoeiradosul.
blogspot.com/2011/06/saudoso-
mercado-publico.html.  
Acesso em 04 nov 2019. 

Após a retirada do mercado público do centro da praça, o local passou por uma 
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remodelação semelhante a configuração que se encontra hoje (2019). O espaço que 
abrigava o mercado público e coreto deu espaço a uma grande praça seca. Em 1968 
foi inaugurado o monumento das Águas Dançantes (figura 80) em comemoração à 
II edição da FENARROZ – Feira Nacional do Arroz-. O monumento contava com 
refletores subaquáticos que projetavam 5 cores que faziam composições com os 
mais de 1700 jatos de água produzidos pelas bombas feitas especialmente para a 
fonte. (RITZEL, 2011-c). Segundo Ritzel (2011-c) na época de sua inauguração, a 
estrutura foi a primeira de seu tipo construída na América Latina. 

 

Figura 80 - Fonte das Águas 
Dançantes no centro da praça 
José Bonifácio.  
Fonte disponível em: 
https://www.ocorreio.com.br/20
19/05/amocachoeira-fonte-das-
aguas-dancantes/. Acesso em 
04 nov 2019. 

Atualmente, a praça José Bonifácio (figura 81) não apresenta uma utilização 
significativa da população. Encontram-se na praça equipamentos esportivos como 
a quadra esportiva, uma academia ao ar livre e a pista de skate, que, apesar de 
serem equipamentos que incentivam a prática de esportes, não estão dispostos de 
maneira a atrair os usuários ao local. A ampla praça seca central junto a fonte das 
águas dançantes permanece no local, porém sem utilização, em épocas do ano em 
que a estação proporciona temperaturas elevadas, a falta de vegetação da praça 
central, acaba por tornar o espaço pouco atrativo do ponto de vista térmico, sendo 
o ponto menos utilizado da praça. A praça apresenta outros usos como carros de 
lanches, um estacionamento junto à rua Moron e alguns espaços de lazer e 
playgrounds. A diversidade de usos, por vezes, torna-a de difícil leitura e percepção 
espacial e, consequentemente, leva ao pouco uso das pessoas. Outro ponto que 
torna a imagem do espaço negativa é a frequente presença de andarilhos que se 
reúnem na praça para o uso de bebidas alcóolicas e afins.  

 

Figura 81 - Imagem aérea da praça José Bonifácio em sua configuração atual.  
Fonte disponível em: https://www.jornaldopovo.com.br/anuarios/2014/anuario/. Acesso: 04 nov 2019. 

Outra praça que tem importante relevância história ao município é a praça Honorato 
de Souza Santos que se originou a partir da demolição da estação ferroviária e a 
retirada dos trilhos da linha férrea que passavam em sua atual localização. Conforme 
documento disponibilizado pelo Museu Municipal de Cachoeira do Sul, antes de sua 
existência, o local abrigava o Largo do Colombo (figura 82), onde se localizava a 
antiga estação férrea e tinha grande importância econômica ao município.  

 

Figura 82 - Largo do Colombo: 
à esquerda, antiga estação 
ferroviária de Cachoeira do Sul. 
Fonte: disponível em: http://hist
oriadecachoeiradosul.blogspot.
com/2011/06/cachoeira-vista-
por-jornal-carioca-em.html. 
Acesso em 04 nov 2019. 
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Em 1980, foi inaugurada a praça sendo batizada com o nome Honorato de Souza 
Santos, fazendo homenagem ao médico e também prefeito da cidade entre os anos 
de 1969 e 1973. Segundo Wild et. al. (2019), o único vestígio construído que remete 
ao antigo uso da época é a pequena estrutura coberta que fazia parte do conjunto 
que formava a antiga estação férrea (figura 83). 

 

Figura 83 - Estrutura 
remanescente da antiga 
estação férrea da cidade. 
Fonte: Acervo pessoal da 
autora (2019). 

Nos dias atuais (2019), a praça é fragmentada pelas vias 7 de Setembro, rua Ernesto 
Alves e a travessa Francisco Gama. O local é caracterizado pela vegetação arbórea 
de grande porte sobretudo em sua porção nordeste. Além da vegetação, a praça 
apresenta em seu centro, um espaço aberto pequeno e com uma estrutura de 
palanque de concreto, o que caracteriza o local como uma área cívica, destinada a 
eventos e livre apropriação da comunidade (figura 84).  

 

Figura 84 - Espaço cívico da 
praça, destinado a realização 
de eventos públicos.  
Fonte: Acervo pessoal da 
autora (2019). 

A partir da análise histórica das praças da parte central da cidade, cabe destacar 

sobretudo a capacidade que estes espaços têm em se adaptar a novas realidades. 
A diversidade de usos e configurações que caracterizaram estes espaços ao longo 
dos anos é marcante para a memória de muitos cachoeirenses e para a história do 
município, que por muitas vezes, se mostrou interligada as suas praças. Entretanto, 
nota-se ao longo da pesquisa que as praças tinham um papel social importante 
enquanto espaços de lazer e encontro, fato que atualmente não se registra de 
mesmo modo. Aos poucos as praças foram perdendo seu valor e atrativo devido 
diversos fatores como a evolução tecnológica, a internet, os jogos e até a rotina 
atribulada de boa parte da comunidade, que acabaram sendo alguns dos fatores 
que distanciaram a comunidade do costume de utilizar as praças em busca de lazer. 
Cabe ao arquiteto e urbanista, compreender estes espaços e qualificá-los com 
objetivo de novamente trazer vida as praças, de modo a torná-las espaços mais 
convidativos a população e assim, fomentando seu uso de modo mais ativo. 

5.1.4 Legislação municipal e questões ambientais 

Segundo o Estatuto da Cidade (BRASIL, 2001), o Plano Diretor é o instrumento 
municipal que rege as normativas da cidade, e é documento obrigatório para todos 
e quaisquer municípios com mais de 20 mil habitantes. Em seu artigo 40, inciso 3º, 
o Estatuto da Cidade também estipula a revisão para o plano diretor a cada 10 anos 
minimamente (BRASIL, 2001). 

O Plano Diretor (PD) de Cachoeira do Sul foi implantado em 1983 e, desde então, 
não recebeu revisões conforme rege o Estatuto da Cidade (BRASIL, 2001). Em 
2020, este plano diretor completará 37 anos sem atualizações, assim, pode-se 
afirmar que a legislação vigente ao município é defasada e não condizente com as 
atuais necessidades da cidade.  

Em seu conjunto de artigos, há poucas menções às áreas verdes e áreas propícias 
ao lazer. O PD traz uma única diretriz que diz respeito à “preservação da paisagem 
e dos recursos naturais, incrementação de áreas verdes de uso público e de 
arborização viária” (CACHOEIRA DO SUL, 1983), entretanto, não há planos ou 
ações que promovam a preservação sugerida no documento.  

Em seu parcelamento do solo, o PD destina zonas próprias para a proteção 
ambiental as chamadas (ZPAs), que são divididas em 8 novas zonas, que são 
apresentadas no quadro 10 e na figura 85:  
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Quadro 10 - Síntese das zonas que dizem respeito à preservação ambiental dentro os limites da 
zona urbana de Cachoeira do Sul. 

ZONAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL CONFORME O PD DE 1983 DE 

CACHOEIRA DO SUL  

ZPA 1 
Áreas de proteção próximas às margens do rio Jacuí respeitando a faixa de 
100 m em cada lado da margem do rio, conforme exige o Código Floresta 

ZPA 2  
Zonas de amortecimento entre as zonas industriais e zonas urbanas a partir 

da implantação de vegetação de 15 m de largura 

ZPA 3 
Zonas de amortecimento entre a linha ferroviária (que não existe mais) e a 

zona urbana a partir da implantação de vegetação de 15 m de largura 

ZPA 4 

Zonas de amortecimento entre a BR 153 (na época da implantação do PD, 
não consolidada ainda) e a zona urbana a partir da implantação de 

vegetação de 15 m de largura 

ZPA 5, ZPA 6, 

ZPA 7 
Preservação da vegetação existente de modo pontual nas referidas zonas 

ZPA 8  Preservação da vegetação nas encostas do morro da Cruz 

Fonte: Produzido pela autora (2019) com base no Plano Diretor de 1983 de Cachoeira do Sul. 

O PD prevê a criação de áreas verdes intraurbanas com intuito de apropriação como 
espaços de lazer, visando aumentar a quantidade de áreas verdes por habitante. No 
momento de implantação do PD, o documento salienta que, com esta medida, o índice 
de áreas verdes por habitante em Cachoeira do Sul é de 2,6 m²/hab, levando em 
consideração a população registrada à época, de 65.272 habitantes. Por sua vez, o 
IBGE apresenta a estatística divergente, de 89.148 habitantes, segundo levantamento 
do Censo Demográfico de 1980, valor incoerente com o dado apresentado pelo PD.  

Quanto à paisagem urbana, o PD cita a preservação de áreas sobretudo nas 
encostas do rio, mencionando, inclusive, sua utilização como pontos de lazer. 
Entretanto, assim como ocorre na seção que diz respeito às áreas verdes, nesta 
seção não há planos, metas ou ações que contribuam para esta preservação citada. 
Apenas há uma zona especial (ZE 3) na qual é destina a áreas de lazer, onde já foi 
caracterizado pelo uso do kartódromo municipal e o prado, onde era realizado 
corridas de cavalo. As demais zonas especiais são caracterizadas como ZE 1 sendo 
áreas verdes destinadas ao uso militar e a ZE 2, destinada a implantação de campus 
universitário (figura 85).  

 

Figura 85 - Mapa de zoneamento pertinente as questões ambientais do município.  
Fonte: Produzido pela autora a partir do mapa de zoneamento disponibilizado pela PMCS (2019). 
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5.1.5 A visão da comunidade cachoeirense sobre suas praças  

Como instrumento de análise que tem por objetivo compreender a percepção da 
comunidade com relação às praças da cidade, foi realizado um questionário com 20 
perguntas de múltipla escolha e dissertativas que visavam fornecer dados que 
permitissem a análise da opinião da comunidade quanto à qualidade das praças, 
bem como a identificação das potencialidades e deficiências desses espaços. O 
questionário é apresentado no Apêndice 2. 

O questionário foi aplicado entre os dias 17 de setembro e 01 de novembro de 2019 
e foi respondido por uma amostragem válida de 262 participantes (i.e., excluindo-se 
os dados espúrios). A aplicação foi realizada a partir da plataforma de formulários 
do Google e sua divulgação teve como objetivo atingir o maior número de pessoas 
com maior diversidade de perfis possível. Para isso, a divulgação ocorreu por meio 
interação interpessoal (i.e., comunicação pessoal com diferentes agentes, como 
familiares, amigos e colegas, e professores de escolas do município), e por meio de 
comunicação virtual, através de envio de e-mail, de publicação em redes sociais 
populares (i.e., Facebook e Instagram), do compartilhamento em grupos populares 
do município, além de grupos de aplicativos de mensagens (i.e., WhatsApp), 
contando com a contribuição de diferentes pessoas para sua divulgação, almejando 
atingir, assim, diferentes nichos da população.   

Sobre o perfil do público atingido, a pesquisa aponta que cerca de 66% dos 
participantes são naturais de Cachoeira do Sul, sendo 77,5% do público constituídos 
por mulheres. A respeito da idade dos participantes, a amostragem identifica a maior 
participação dos usuários da faixa etária entre 21 e 30 anos (32%), seguido pela 
faixa etária de 51 a 65 anos (18%) e das faixas de 16 a 20 anos e 31 a 40 anos 
(ambas com 17%). A figura 86 ilustra sinteticamente o perfil do público participante 
desta amostragem. 

  

 

Figura 86 - Síntese do perfil de participantes da amostragem. 
Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa (2019). 

A fim de entender de onde são os participantes da pesquisa, a figura 87 representa 
o mapa da cidade de Cachoeira do Sul dividida por bairros e apresenta, de maneira 
resumida, os bairros nos quais houve maiores e menores participações na pesquisa. 
As manchas mais escuras representam os bairros com a maior participação, 
destacando-se a região central, seguido pelo bairro Soares, Santo Antônio e 
Medianeira, que tiveram segunda maior participação. Os demais bairros registraram 
participação entre 0 e 3 pessoas para as manchas bege e de 3 a 14 pessoas nos 
bairros presentes nas manchas em verde mais claro. 

Quanto à utilização das praças, a pesquisa aponta que 30,5% da amostragem não 
têm o hábito de frequentar praças, conforme indica a figura 88. Dentro deste 
percentual, que representa 80 pessoas, as principais justificativas para não 
utilizarem destes espaços é a falta de tempo disponível ao lazer, a falta de 
infraestrutura de que as praças dispõem e a falta de segurança dos espaços 
públicos. Entre as 69,5% das pessoas que alegaram frequentar as praças da cidade, 
as principais atividades que os atraem para as praças são o lazer e o hábito de levar 
as crianças para brincar.  
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Figura 87 - Mapa síntese dos participantes da pesquisa. 
Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa (2019). 

Ainda dentro desta perspectiva, foi questionado quanto à frequência com que os 
usuários costumam ir às praças. Da amostragem de pessoas que responderam 
frequentar as praças, a figura 88 indica que 51% das pessoas frequentam as praças 
menos de uma vez por semana, seguido das pessoas que responderam frequentar 
apenas uma vez por semana. Os frequentadores de 6 e 7 vezes por semana ou 
mais de 7 vezes por semana giram em torno de 0,6% e 1,1%, respectivamente.   

 

Figura 88 - Gráfico representando as pessoas que frequentam e não frequentam as praças da 
cidade e a quantia de vezes que utilizam estes espaços. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa (2019). 

Dentro desta análise, foi perguntado sobre os pontos positivos e negativos que as 
praças do município apresentam. Do ponto de vista dos participantes, as praças têm 
como principais pontos positivos a presença de arborização, a localização e o fácil 
acesso, as áreas gramadas e a presença de playground para as crianças. Já como 
pontos negativos, os principais tópicos apontados foram a falta de mobiliário 
adequado, a falta de sanitários públicos e a falta de manutenção dos espaços.  

Quanto às principais praças frequentadas do município, a pesquisa indica que as 
praças mais procuradas pela amostra são, como primeira opção, a praça 
Senhorinha do Pilar / Soares, que, apesar de ser uma praça de bairro, é conhecida 
por atrair visitantes de todas as partes da cidade. Cerca de 32% da amostragem têm 
como principal preferência a “Praça da Soares”, como é conhecida popularmente. 
Seguida da “Praça da Soares”, 24% dos usuários utilizam a praça Honorato de 
Souza Santos e 22% utilizam a praça José Bonifácio. A parte central do município 
conta com 4 praças, entretanto apenas duas delas apresentam uso significativo. A 
figura 89 indica as principais praças utilizadas conforme respostas da amostragem.  
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Figura 89 - Praças mais utilizadas a nível municipal.  
Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

Outra questão de relevância para entender a dinâmica das praças da cidade é 
relacionada às praças na escala do bairro. Quanto a isto, foi questionado se nos 
bairros onde as pessoas residem há espaços públicos configurados como praças. 
Conforme a figura 90, 68% da amostragem afirma existir praças em seus bairros, 
entretanto, sobre as praças mais utilizadas, há poucas respostas que contemplam 
essas praças, com exceção da Praça da Soares, que, apesar de ser uma praça de 
bairro, recebe usuários de vários locais.  

 

Figura 90 - Gráfico representando a presença de praças nos bairros. 
Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa (2019). 

Diante disso, surge um importante questionamento: se há praças nos bairros, por 
que razão as pessoas tendem a procurar pelas praças da região central? Para 
entender esta relação, a figura 91 mostra um comparativo quanto ao grau de 
satisfação das praças em geral e das praças dos bairros. 

 

Figura 91 - Comparativo do grau de satisfação entre as praças, no geral, e as praças do centro.  
Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa (2019). 
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As principais considerações a serem analisadas sobre a figura 91, diz respeito ao 
grau de insatisfação indicado nas praças, em geral, e nas praças de bairro. Nas 
praças do município, de modo geral, as respostas que indicam insatisfação são de 
cerca de 4%, já nas praças de bairro esse percentual atinge os 20%.  

Sobre os percentuais de excelência, isto é, referente à satisfação com as praças, é 
importante salientar que as análises sobre os dados gerados pela pesquisa apontam 
que 1,6% da amostragem considera as praças de seu bairro excelentes, entretanto, 
esta opção foi preenchida por apenas duas pessoas, que residem no bairro Soares, 
que, por sua vez, é a praça mais frequentada da amostragem como um todo, o que 
indica que dos demais bairros não há respostas quanto à excelência das praças.  

Outro ponto importante analisado a partir dos dados diz respeito aos percentuais 
que indicam praças nos graus de satisfação mediano e bom. Segundo os gráficos 
da figura 91, esses percentuais se assemelham entre as praças, no geral, e as 
praças de bairro, entretanto, 15 pessoas que participaram da pesquisa responderam 
que as praças de seus bairros são medianas e 7 pessoas responderam serem boas. 
Estas pessoas, porém, indicaram ser moradoras do bairro centro, o que implica, por 
sua vez, em já haverem respondido o questionamento sobre as praças em geral, de 
acordo com a estruturação lógica do questionário. Isso indica que os percentuais 
quanto às praças medianas e boas tende a diminuir se forem observados os dados 
relativos apenas às praças de bairros não localizados na região central do município.  

Para entender as principais razões da baixa procura pelas praças de bairro e os 
baixos índices de satisfação quanto a tais espaços, foi questionado sobre os pontos 
positivos e negativos sobre as praças de bairro, assim como havia sido perguntado 
quanto às praças no geral da cidade. Nestes aspectos, os principais problemas 
citados pelos respondentes foram: a falta de mobiliário adequado, a falta de 
iluminação pública, a falta de sanitários adequados, a falta de manutenção dos 
espaços e a falta de equipamentos esportivos. Por outro lado, foram apontados 
como potenciais das praças a presença de arborização, a localização e acesso das 
praças e a presença de áreas gramadas. 

A pesquisa revelou dados de grande importância que vão auxiliar no 
desenvolvimento dos projetos urbanos na etapa de TCC II, pois, muito além do 
exercício projetual, almeja-se também a criação do “lugar” como construção 
concreta e simbólica do espaço, o princípio de sentido para quem o habita e de 

inteligibilidade para quem o observa (cf. AUGÉ, 1994). Nessa perspectiva, é 
importante buscar a construção do “lugar” em meio a sensibilidades e fragmentos 
identitários do sujeito e da dimensão que ali se lugariza, ou seja, criação de um 
vínculo constituído com uma determinada sensação de pertencimento (AUGÉ, 
1994). 

5.2 DIAGNÓSTICO DIRECIONADO 

Esta etapa diz respeito ao diagnóstico realizado considerando as praças públicas de 
Cachoeira do Sul passíveis de receberem um projeto urbano com ênfase em 
infraestrutura sustentável, que será desenvolvido em TCC II.  

Para a realização deste diagnóstico, que resulta na definição dos recortes espaciais 
a serem trabalhados e no lançamento de diretrizes, são apresentados os critérios 
de escolha das praças analisadas, bem como mapeamentos e análises das áreas 
selecionadas.  

5.3 CRITÉRIO DE SELEÇÃO DAS PRAÇAS A SEREM 

ANALISADAS 

Cachoeira do Sul conta com trinta praças, sendo, em sua maioria, espaços 
localizados nas centralidades de bairros (obs: o município não possui oficialmente 
uma delimitação dos bairros, porém, a cidade conta com cerca de 32 bairros 
delimitados pela Secretaria Municipal da Fazenda, em 2018.) Das trinta praças, 
apenas quatro estão localizadas no centro histórico e comercial do município.  

Para a realização do diagnóstico das praças de Cachoeira do Sul, foram adotados 
parâmetros para caracterizar estes espaços e determinar em quais deles serão 
aplicados estudos que terão como resultado a delimitação dos recortes espaciais a 
serem trabalhados em TCC II. 

Os parâmetros analisados inicialmente dizem respeito aos primeiros estudos tipo-
morfológicos das trinta praças, sendo consideradas para a análise a área total dos 
espaços, a tipologia formal e a sua inserção junto à malha urbana.  

Área: Para esta análise, levou-se em consideração as praças com área que 
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comportem um futuro projeto urbano baseado em infraestrutura sustentável. Assim, 
serão consideradas as áreas que estejam entre 5.000m² (área admitida a partir do 
cálculo da média das áreas de todas as praças existentes) até 23.000m² (parâmetro 
adotado levando em consideração a maior praça do município). 

Tipologia formal: As análises iniciais apontam que as praças não apresentam 
grandes variações quanto à sua composição formal. Em sua maioria, os espaços 
são configurados de maneira retangular, quadrada, trapezoidal ou triangular, 
havendo poucos exemplos que fogem destes padrões. A peculiaridade encontrada 
em alguns exemplos são tipologias denominadas como retangulares seccionadas, 
compostas por duas seções que são interrompidas por uma ou mais vias, caso que 
ocorre na praça Balthazar de Bem (figura 92), que é seccionada em duas partes, e 
na praça Honorato de Souza Santos (figura 93), onde o espaço é seccionado em 3 
partes pelas vias 7 de Setembro e Ernesto Alves. Neste quesito, serão consideradas 
as praças que se encaixam nas tipologias retangulares, retangulares seccionadas, 
trapezoidais e quadradas, excluindo assim a tipologia triangular, visto que estes 
espaços acabam tendo menores áreas e se configuram como resíduos da malha 
urbana. 

  

Figura 92 - Praça Balthazar de Bem. 
Fonte: Google Earth (2020). 

 

Figura 93 - Praça Honorato de Souza Santos. 
Fonte: Google Earth (2020). 

Inserção espacial: Modo como esses espaços estão inseridos na malha urbana. 
Neste aspecto, são consideradas cinco situações, apontadas por Amorim (2015):  

➢ Espaços livres cuja organização espacial independe do traçado urbano (A); 
➢ Espaços livres que geram ou alteram o traçado urbano (B); 
➢ Espaços livres inseridos no traçado (C); 
➢ Espaços livres formados a partir da união de quadras do traçado urbano (D); 
➢ Espaços livres formados de sobras do traçado ou do sistema viário (E).  

 

Figura 94 - Esquema de representação da inserção dos espaços livres na malha urbana. 
Fonte: Amorim (2015).
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Deste modo, foram 
desconsiderados os espaços 
livres que se caracterizam como 
organização espacial 
independente do traçado urbano 
(A), espaços que geram ou 
alteram o traçado (B) e, por fim, 
os espaços formados a partir de 
sobras do traçado ou sistema 
viário (C) (figura 94). As 
decisões tomadas em relação à 
forma, que foram adotadas para 
desconsiderar algumas praças 
na etapa de diagnóstico, estão 
alinhavadas com os demais 
parâmetros. Os espaços com 
menores áreas disponíveis, por 
exemplo, em sua maioria estão 
configurados como sobras do 
tecido, o que se justifica ao 
analisar as formas triangulares 
que se apresentam, enquanto 
que as praças inseridas de modo 
a modificar o traçado 
apresentam formas que fogem 
do padrão morfológico 
encontrado na cidade. O quadro 
11 apresenta as 30 praças da 
cidade e os parâmetros 
analisados para cada uma. Em 
vermelho é identificado o critério 
eliminatório de cada praça, 
assim, definindo o total de 10 
espaços a serem analisados na 
etapa de diagnóstico.  

Quadro 11 - Parâmetros de análise das praças do município e indicativos eliminatórios das praças 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 
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5.4 ANÁLISES SOCIOECONÔMICAS  

Segundo dados do Censo Demográfico do IBGE, 2010, cerca de 85% da população total de 
Cachoeira do Sul reside na área urbana da cidade. Conforme a tabela 1 este percentual foi 
aumentando gradativamente, de acordo com o histórico registrados pelos censos demográficos. 
Por sua vez, nota-se que, gradativamente, a população rural foi diminuindo, enquanto que o 
número de habitantes do meio urbano foi aumentando.  

Tabela 1 - População total, por gênero, e por área rural / urbana - Município de Cachoeira do Sul (RS) 

POPULAÇÃO 
1991 2000 2010 

População  %  População  %  População  %  

População total 85.456 100 87.873 100 83.827 100 

População residente masculina 41.374 48,42 42.698 48,59 40.378 48,17 

População residente feminina 44.082 51,58 45.175 51,41 43.449 51,83 

População urbana 71.222 83,34 74.119 84,35 71.700 85,53 

População rural 14.234 16,66 13.754 15,65 12.127 14,47 

Fonte: Adaptado pela autora (2019) do Atlas Brasil, com dados de PNUD, Ipea e FJP, disponível em: 
http://atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/cachoeira-do-sul_rs#caracterizacao. Acesso em 08 nov 2019. 

Para as análises socioeconômicas, leva-se em consideração as praças selecionadas para o 
diagnóstico e seus raios de abrangência/atendimento. Esses raios foram delimitados a partir dos 
estudos de Cunha (2002) que define os raios conforme a área de cada espaço. Segundo a tabela 
2, para os casos das praças analisadas, esses raios foram traçados em sua maioria com 800m, 
sendo que apenas uma praça possui raio de 1000m.  

Tabela 2 - Raios de abrangência conforme área dos espaços.  

CATEGORIA ÁREA RAIO DE INFLUÊNCIA 

Lote de vizinhança 60 – 300 m² 100 m 

Parque de vizinhança 300 – 3.000 m² 500 m 

Campo de vizinhança 3.000 – 20.000 m² 800 m 

Parque de bairro 2 – 80 ha 1.000 m 

Fonte: Adaptado de Cunha (2002). 

A partir desses parâmetros, a figura 95 indica o mapeamento 
comparativo entre moradores por domicílio e os raios de abrangência. 
O mapa demonstra que nas áreas centrais da cidade, onde há o menor 
número de habitantes, as praças apresentam raios de abrangência que 
se sobrepõem, resultando em uma região bem atendida quanto à 
presença de espaços livres, enquanto que nas bordas do perímetro 
urbano, onde há mais habitantes, estes raios não apresentam 
sobreposições, indicando carências quanto à existência de praças.  

Segundo os resultados apurados por meio do questionário já 
apresentado no item 5.1.5, as praças mais visitadas do município 
estão inseridas junto à porção em que há a maior abrangência em 
espaços livres, sendo elas a praça José Bonifácio, praça da Soares, 
e praça Honorato de Souza Santos. Analisando os dados da figura 
95 e comparando ao mapeamento apresentado na figura 96, onde 
são apurados os setores censitários segundo renda per capita, a área 
central da malha urbana também é caracterizada pela presença de 
população com o maior poder aquisitivo do perímetro urbano. Nestas 
áreas, os espaços públicos apresentam melhores condições em 
relação à conservação e à infraestrutura. Nota-se também que essas 
praças acabam por receber maiores incentivos para sua manutenção 
e melhorias, sendo esses incentivos tanto por parte do poder público 
como privado.  

Em contrapartida, uma segunda análise da figura 96 indica que é nas 
bordas do perímetro urbano, sobretudo no segmento do vetor norte e 
nordeste, onde se localizam os bairros que têm a maior quantidade de 
pessoas, também sendo os setores onde está a população com menor 
renda. Nestes locais, os níveis de precariedade das praças são 
notáveis. Praças como Altamir Antônio Ceratti (figura 97), localizada 
no bairro Preussler, que é, em relação à área, um dos maiores 
espaços, em comparação às demais praças de bairro, caracterizam-
se como um espaço vazio, sem nenhum tratamento paisagístico, bem 
como pela inexistência de qualquer tipo de equipamento para a 
comunidade. A mesma situação é encontrada em praças como a 
Praça da Bica (figura 98) localizada no coração do bairro Noêmia, um 
dos mais populosos do município, e na praça Saldanha Marinho 

http://atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/cachoeira-do-sul_rs#caracterizacao
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(figura 99) no bairro Promorar.  

 

Figura 95 - Mapa relacionando os setores censitários conforme moradores por domicílios e raios 
de abrangência dos espaços públicos. 

Fonte: Produzido pela autora (2019) com base em dados do Censo Demográfico 2010 (IBGE, 2011).  

 

Figura 96 - Mapa relacionando os setores censitários conforme renda per capita e raios de 
abrangência dos espaços públicos. 

Fonte: Produzido pela autora (2019) com base em dados do Censo Demográfico 2010 (IBGE, 2011). 
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Figura 97 - Foto da Praça 
Altamir Antônio Ceratti, no 
bairro Preussler. 
Fonte: Acervo pessoal da 
autora (2019). 

 

Figura 98 - Foto da Praça da 
Bica, no bairro Noêmia. 
Fonte: Acervo pessoal da 
autora (2019). 

 

Figura 99 - Foto da Praça 
Saldanha Marinho, no bairro 
Promorar. 
Fonte: Acervo pessoal da 
autora (2019). 

Nessas regiões periféricas, onde há maior número de habitantes e maior ocorrência 
de menores rendimentos per capita, os espaços livres têm um papel fundamental 
como opções de lazer gratuitas e próximas à comunidade. No entanto, conforme 
evidenciado pelas respostas do questionário e verificando a partir da visita in loco, 
estes espaços apresentam baixa procura pela comunidade, entendendo-se que são 
espaços sem infraestrutura adequada para receber os usuários, bem sem atrativos 
e incentivos para a permanência no local.  

De maneira geral, as principais conclusões quanto à análise socioeconômica 
combinada aos raios de abrangência das praças apontam que a região central da 
cidade, onde há menor número de habitantes e população com maior poder 
aquisitivo, é uma região bem atendida de espaços públicos em questão de 
localização dos mesmos, enquanto que as regiões periféricas, que onde há a 
necessidade de existir opções de lazer de qualidade, os espaços que são 
considerados praças praticamente configuram-se como campos desprovidos de 
passeios públicos, infraestrutura adequada, equipamentos e mobiliário, sem 
manutenção alguma e poucos investimentos, ocorrendo também o trânsito e 
permanência de animais.  

5.5 USOS CARACTERÍSTICOS DAS PRAÇAS ANALISADAS 

Para a identificação dos usos encontrados em cada praça analisada, foi utilizado o 
conjunto de ícones dispostos na figura 100 que indicam as principais atividades 
presentes em cada um dos espaços analisados.  

 

Figura 100 - Ícones indicativos de atividades presentes nas praças analisadas. 
Fonte: Elaborado pela autora (2019). 
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O quadro 12 apresenta uma síntese dos usos que caracterizam cada praça, sendo elas agrupadas 
em praças centrais (Balthazar de Bem, Borges de Medeiros, Honorato de Souza Santos e José 
Bonifácio) e praças de bairro (Altamir Antônio Ceratti, Praça da Bica, Floriano Neves da Fontoura, 
Saldanha Marinho, Senhorinha Pilar Soares/praça da Soares e Virgilino Jaime Zinn). 

Quadro 12 - Síntese dos usos encontrados nas praças analisadas. 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

Conforme análise do quadro 12, pode-se afirmar que, com relação às praças da porção central 
da malha urbana, os espaços que abrangem maior número de atividades são as praças Borges 
de Medeiros, Honorato de Souza Santos e José Bonifácio, o que se justifica devido às suas 
localizações mais próximas ao centro comercial, o que, por sua vez, resulta em maior rotatividade 
de pessoas transitando por esses espaços e influencia, por exemplo, na exploração do comércio 
autônomo e alimentício nesses espaços.  

Já nas praças de bairro, os usos se limitam à presença de espaços de lazer, equipamentos que 
incentivam práticas esportivas e playgrounds, que são ocorrências em todas as praças analisadas 
com exceção da praça Floriano Neves da Fontoura. Apenas a praça Virgilino Jaime Zinn, 
localizada no bairro Cohab, apresenta uso de comércio alimentício, proveniente de um pequeno 
estabelecimento adjunto à associação de moradores situada junto à praça, o que, por sua vez, 
caracteriza esta praça, dentre aquelas na escala de bairro, como o espaço com maior variedade 
de usos.  
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5.6 ANÁLISE QUALITATIVA DAS PRAÇAS CENTRAIS  

Para a avaliação das praças centrais da cidade, foram utilizados parâmetros que 
justificam a procura por esses lugares por parte da população. A visita às praças 
Borges de Medeiros, José Bonifácio, Balthazar de Bem e Honorato de Souza Santos 
ocorreu no dia 9 de novembro de 2019, um sábado à tarde entre as 16 e 19 horas. 
Os parâmetros analisados foram:  

➢ Infraestrutura disponível: presença de bancos, lixeiras, playground, quadra 
esportiva ou espaço próprio para prática de esportes, como academia ao ar 
livre, e presença de sanitários; 

➢ Diversidade de usos: identificação dos usos presentes nas praças, como o 
uso esportivo, alimentício, comércio, dentre outros; 

➢ Acessibilidade universal: identificação da presença de rampas, piso podotátil, 
calçamento adequado e demais elementos que proporcionem o livre trânsito de 
pessoas com necessidades especiais;  

➢ Elementos históricos: levando em consideração a importância histórica que o 
centro da cidade impõe ao município, o item tem por objetivo identificar a 
presença de elementos históricos ou edificações históricas adjuntas ou no 
entorno imediato às praças que agregue valor histórico cultural ao espaço;  

➢ Facilidade ao acesso: identificação das praças que apresentam acesso 
facilitado mediante sua localização, presença de paradas de ônibus em seu 
entorno, pontos de táxi, proximidade as principais vias etc.); 

➢ Conexão com o transporte público: identificação da presença de parada de 
ônibus junto às praças que facilitem assim o acesso; 

➢ Melhorias: Identificação de melhorias ou incentivos, sejam eles públicos ou 
privados, para a manutenção e infraestrutura das praças; 

➢ Questionário: a aplicação do questionário permitiu apontar que as praças mais 
utilizadas no município pelo conjunto amostrado da população são os espaços 
localizados na região central; desta forma, entende-se a importância em 
considerar como um dos parâmetros a maior procura de tais espaços; bem 
como os pontos negativos e positivos que cada espaço apresenta, conforme a 
perspectiva dos usuários.  

A partir dos parâmetros indicados, as praças foram analisadas levando em 
consideração os pontos positivos e negativos que apresentam. A figura 101 indica 

a localização das praças centrais analisadas.  

 

Figura 101 - Praças da região central analisadas. 01 - Borges de Medeiros 02 – Praça Honorato de 
Souza Santos 03 – Praça José Bonifácio 04 – Praça Balthazar de Bem.  

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 
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5.6.1 Praça Borges de Medeiros 

 

Figura 102 - Mapa-chave da praça Borges de Medeiros. 
Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

A praça Borges de Medeiros apresentou como principais pontos positivos a 
presença de elementos que contribuem para a acessibilidade como rampas, 
presença de piso podotáctil (figura 103) e calçamento do perímetro externo da praça 
adequado para a circulação de pessoas portadoras de necessidade especiais, 
entretanto, esses elementos estão presentes apenas nos trechos novos da praça, 
não sendo contemplado, por exemplo, a parte interna do espaço, que é mais antigo.  

 

Figura 103 - Piso podotátil presente no 
perímetro externo da praça Borges de 
Medeiros. 
Fonte: Acervo pessoal da autora (2019). 

Outro ponto positivo encontrado no espaço é a presença da edificação que cobre o 
reservatório de água (segundo reservatório implantado na cidade por Saturnino de 
Brito) que abastece parte da zona norte da cidade. Em sua parte superior, há a 
presença de um jardim em bom estado de conservação (figura 104), porém, sem 
presença de mobiliário que incentive a permanência no mesmo.  

O playground (figura 105) presente no espaço está localizado na porção central da 
praça, distante das vias de maior movimento, proporcionado maior segurança aos 
usuários, além de ser cercado por todas suas conformações. Apesar de o espaço 
se apresentar com pavimentação sem manutenção, sendo uma porção em areia e 
outra em grama, o playground apresenta variação de brinquedos e em bom estado 
de conservação, o que passa a ser atrativo para as crianças. 

Próximo ao playground, conforme indica a figura 105, há a presença de uma quadra 
esportiva cercada em excelente estado de conservação, com visível aspecto de 
nova e relevantemente utilizada por jovens para a prática de esportes como futebol 
e basquete. 
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Figura 104 - Jardim superior ao 
reservatório de água da praça 
em bom estado de conservação 
– praça Borges de Medeiros. 
Fonte: Acervo pessoal da 
autora (2019). 

 

Figura 105 - Playground em 
primeiro plano e quadra 
esportiva ao fundo – praça 
Borges de Medeiros.  
Fonte: Acervo pessoal da 
autora (2019). 

Embora a praça apresente pontos positivos relevantes, a procura pelo espaço é 
baixa conforme apontou o questionário. Visando entender as questões que tornam 
o espaço pouco convidativo, pode-se identificar os pontos negativos da praça, sendo 
eles a conformação dos caminhos e mobiliário interno da praça (figura 106), que 
não apresenta lógica ou incentiva a permanência e convívio no espaço, além de não 
apresentarem manutenção adequada. Outro ponto que contribui para a não 
utilização da praça é a falta de manutenção em seus elementos históricos. Se 
observa a falta de elementos do alambrado superior do reservatório de água da 
praça, bem como a presença de pichações na edificação que desvalorizam o bem 
(figuras 107 e 108). 

 

Figura 106 - Foto dos canteiros 
sem manutenção paisagística e 
mobiliário com disposição 
pouco convidativa à 
permanência – praça Borges de 
Medeiros. 
Fonte: Acervo pessoal da 
autora (2019). 

 

Figura 107 - Elementos do 
alambrado superior quebrados 
– praça Borges de Medeiros. 
Fonte: Acervo pessoal da 
autora (2019). 

 

Figura 108 - Pichações 
desvalorizando o espaço e a 
edificação presente – praça 
Borges de Medeiros.  
Fonte: Acervo pessoal da 
autora (2019). 
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5.6.2 Praça Honorato de Souza Santos  

 

Figura 109 - Mapa-chave da praça Honorato de Souza Santos. 
Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

A praça Honorato de Souza Santos, conforme já abordado no item 5.1.3, situa-se 
onde antigamente se conformava a estação férrea do município, juntamente aos 
trilhos da linha férrea e o complexo dos engenhos Roesch. Seu espaço, conformado 
em 3 porções seccionadas pelas vias 7 de Setembro e Ernesto Alves apresenta 
como principais pontos positivos o forte apelo histórico, devido os antigos usos de 
acesso e econômicos que movimentavam o local, o relevante utilização do espaço 
por parte da comunidade, assim como apontou o questionário, elegendo a praça 
pela amostragem como a mais utilizada da cidade, a diversidade de usos que a 
praça apresenta, visto que, o espaço é utilizado para o comércio por parte de 
vendedores ambulantes (figura 110) e profissionais autônomos, “os camelôs” 
(figura 111) que atualmente utilizam de uma infraestrutura inadequada para 
trabalharem, além do comércio alimentício oriundo de carros lanches (figura 112) 
que, apesar de serem considerados pontos positivos, tem como lado negativo o 
modo em que se consolidam, de maneira dispersa ocupando vários pontos da praça.  

 

Figura 110 - Vendedores 
ambulantes utilizando o centro 
da praça Honorato de Souza 
Santos. 
Fonte: Acervo pessoal da 
autora (2019). 

 

Figura 111 - Carros de lanches 
e ao fundo estrutura destinada 
para uso dos camelôs – praça 
Honorato de Souza Santos. 
Fonte: Acervo pessoal da 
autora (2019). 
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Figura 112 - Um dos 7 carros 
lanches presentes na praça 
Honorato de Souza Santos de 
maneira dispersa.  
Fonte: Acervo pessoal da 
autora (2019). 

Outra questão importante encontrada na praça é a presença de paradas de ônibus 
(figura 113) utilizadas de maneira relevante pela comunidade, visto que estas 
paradas acabam criando um hub, i.e., uma espécie de concentração do transporte 
público no centro da cidade, pois todas as linhas municipais passam por este ponto 
e dele, os ônibus ganham diversos destinos, em sua maioria, os bairros da zona 
norte da cidade. O local conta com três paradas que são classificadas por destinos 
finais. 

Embora a praça apresente uma interessante diversidade de usos, e generosa área, 
o espaço apresenta pontos negativos que necessitam de atenção para que a praça 
supra as necessidades da comunidade, bem como o péssimo estado de limpeza e 
conservação as áreas de apoio (sanitários) (figura 114), as atuais condições 
precárias em que os carros lanches consolidados na praça se apresentam (figura 
115), a falta de elementos históricos que remetam ao antigo uso da região e  a falta 
de acessibilidade em grande parte da configuração do espaço. 

 

Figura 113 - Concentração de 
paradas de ônibus presentes 
junto à praça Honorato de 
Souza Santos.  
Fonte: Acervo pessoal da 
autora (2019). 

 

Figura 114 - Sanitários 
públicos da praça Honorato de 
Souza Santos. 
Fonte: Acervo pessoal da 
autora (2019). 
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Figura 115 - Fundos de um dos 
carros lanches que faz parte do 
complexo – praça Honorato de 
Souza Santos. 
Fonte: Acervo pessoal da 
autora (2019). 

A praça conta com uma interessante área verde que proporciona sombreamento e 
tem um potencial espaço de livre apropriação a comunidade, entretanto, este espaço 
não é utilizado pelos usuários, tornando-o um ponto negativo para a praça, visto 
que, o local se apresenta como um espaço que transmite a sensação de perigo, 
além de constantemente se encontrar resíduos espalhados pelo local (figura 116). 

 

Figura 116 - Área arborizada 
da praça aos fundos das 
edificações vizinhas à praça 
Honorato de Souza Santos, 
local que traz sensação de 
insegurança. 
Fonte: Acervo pessoal da 
autora (2019). 

 

5.6.3 Praça José Bonifácio 

 

Figura 117 - Mapa-chave da praça José Bonifácio. 
Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

A praça José Bonifácio tem como uma de suas principais características os diversos 
usos que já fizeram parte dos limites do espaço, agregando valores a história do 
município, bem como o espaço de castigos aos negros na época em que a 
escravidão era vigente, o extinto mercado público, bares que movimentavam a 
sociedade cachoeirense, dentre outros.  

Atualmente o espaço é caracterizado sobretudo pelos seus espaços de lazer e 
práticas esportivas, o que são considerados pontos positivos ao espaço. Além 
destes já citados, o espaço também apresenta a maior área com relação as demais 
praças do município, o acesso e localização que facilitam a utilização, já que, a praça 
se encontra adjunta a rua 7 de Setembro (figura118), via esta, de grande destaque 
na malha urbana.  
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Figura 118 - Ligação da praça José Bonifácio 
à via 7 de Setembro. 
Fonte: Acervo pessoal da autora (2019). 

Outra questão que se leva em consideração como um ponto positivo é o fato de a 
praça constantemente receber incentivos para melhorias, como ocorre com o 
espaço Iara Roedel (figura 119) que frequentemente recebe novos equipamentos 
para o estar e lazer, além de brinquedos ao playground e a implantação e um novo 
jogo de sanitários, que incluem dois sanitários adaptados a pessoas portadoras de 
necessidades especiais, sendo um feminino e um masculino (figura 120). 

Embora a praça ofereça a maior área enquanto terreno, o ponto negativo desta 
questão vem de encontro ao uso dado a duas porções do espaço, que acabam 
comportando dois estacionamentos, priorizando o uso do veículo em um espaço que 
poderia receber espaços destinados ao convívio das pessoas (figura 121). 

 

Figura 119 - Espaço Iara 
Roedel, localizado na praça 
José Bonifácio, próximo à via 7 
de Setembro. 
Fonte: Acervo pessoal da 
autora (2019). 

 

Figura 120 - Jogo de sanitários 
novo, implantando em 2019, 
praça José Bonifácio. 
Fonte: Acervo pessoal da 
autora (2019). 

 

Figura 121 - Um dos 
estacionamentos existentes no 
interior da praça José 
Bonifácio. 
Fonte: Acervo pessoal da 
autora (2019). 
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A praça apresenta um espaço edificado, destinado a ocupação pelo comércio 
alimentício a partir de quiosques, entretanto, este espaço não é utilizado, havendo 
apenas um quiosque em funcionamento, que por sua vez, não apresenta movimento 
expressivo de pessoas. Dois motivos que levam a falta de procura destes quiosques, 
é a falta de iluminação nesta porção da praça, que por sua vez, torna o espaço 
pouco atrativo, e a presença de carros lanches locados próximos à via 7 de 
Setembro que dispersa o público. A questão de existir um espaço destinado ao 
comércio alimentício e não ser utilizado como um potencial, além da presença de 
carros lanches de maneira dispersa, é considera um ponto negativo ao espaço.  

Outro ponto negativo presente no espaço, diz respeito a sua área cívica. No coração 
da praça, há uma extensa praça seca, que comporta o monumento das águas 
dançantes (figura 122), chafariz que produzia um show de luzes e jatos d’água que 
já fez parte das noites de quartas e sábados dos cachoeirenses mas atualmente se 
encontra em mau estado de conservação e inativo. Esta área cívica, embora 
utilizada para eventos do município em geral, como a feira do livro municipal, shows 
e apresentações apoiados pela prefeitura e demais atividades, não é utilizado pela 
população de maneira relevante. Considerando o clima subtropical que influencia no 
município, no verão, época de calor torrencial, o espaço se torna inutilizável devido 
a presença do concreto de sua pavimentação e a falta de arborização nesta porção, 
tornando a praça seca desconfortável climaticamente.  

 

Figura 122 - Monumento das 
águas dançantes junto à praça 
seca – praça José Bonifácio. 
Fonte: Acervo pessoal da 
autora (2019). 

Assim como a praça seca, outro local do espaço que não ocorre utilização por parte 
da comunidade é a quadra esportiva (figura 123), que, embora tenha recebido 
reformar recentes e estrutura minimamente adequada para o uso, é um espaço 
vazio e com pouca utilização. 

 

Figura 123 - Quadra esportiva 
com pouca utilização pela 
comunidade – praça José 
Bonifácio. 
Fonte: Acervo pessoal da 
autora (2019). 
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5.6.4 Praça Balthazar de Bem 

 

Figura 124 - Mapa-chave da praça Balthazar de Bem. 
Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

Considerada a primeira praça pública do município, a praça Balthazar de Bem é o 
espaço mais distante do centro comercial da cidade, entretanto, possui um forte 
apelo histórico em seu entorno, visto que, junto à praça, encontram-se o Paço 
Municipal (figura 125), que já foi a antiga cadeia do município e atualmente abriga 
as instalações do museu municipal, a igreja Nossa Senhora da Conceição e o 
Château d’Eau (figura 126) que são bens tombados respectivamente a nível 
municipal e estadual. A presença de tais bens, agrega positivamente a praça, 
tornando o espaço frequentado a partir do apelo cultural que a região apresenta.  

 

Figura 125 - Paço Municipal de 
Cachoeira do Sul.  
Fonte: disponível em: 
https://www.caurs.gov.br/cau-
mais-perto-de-cachoeira-do-sul-
lajeado-e-guapore/. Acesso em 
10 de nov 2019. 

 

Figura 126  - Château d'Eau e 
igreja Nossa Senhora da 
Conceição.  
Fonte: disponível em: 
https://www.caurs.gov.br/cau-
mais-perto-de-cachoeira-do-sul-
lajeado-e-guapore/. Acesso em 
10 de nov 2019. 

Um segundo fator que atrai a comunidade para utilizar o espaço é a presença de um 
playground gradeado (figura 127), oferecendo diversidade de brinquedos. A praça 
que é seccionada em duas partes, acaba por concentrar a sua utilização na porção 
onde está presente o playground.  

A contrapartida em haver um espaço com um forte apelo histórico diz respeito às 
questões ligadas a acessibilidade universal. A praça apresenta poucas rampas de 
acesso (figura 128), que por sua vez, não indicam conformidade com as normas 
impostas pela NBR 9050 que atua sobre as condições de acessibilidade. A 

https://www.caurs.gov.br/cau-mais-perto-de-cachoeira-do-sul-lajeado-e-guapore/
https://www.caurs.gov.br/cau-mais-perto-de-cachoeira-do-sul-lajeado-e-guapore/
https://www.caurs.gov.br/cau-mais-perto-de-cachoeira-do-sul-lajeado-e-guapore/
https://www.caurs.gov.br/cau-mais-perto-de-cachoeira-do-sul-lajeado-e-guapore/
https://www.caurs.gov.br/cau-mais-perto-de-cachoeira-do-sul-lajeado-e-guapore/
https://www.caurs.gov.br/cau-mais-perto-de-cachoeira-do-sul-lajeado-e-guapore/
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pavimentação, por ser histórica, tanto internamente como nas vias de seu entorno 
(figura 129), também é um ponto negativo enquanto projeto, visto que, inviabiliza a 
troca por materiais que possibilitem um trânsito mais confortável a pessoas 
portadoras de necessidades especiais, tornando a praça então, inviável a receber 
um novo projeto de qualificação do espaço. 

 

Figura 127  - Playground da 
praça Balthazar de Bem. 
Fonte: Acervo pessoal da 
autora (2019). 

 

Figura 128  - Rampa presente 
na praça Balthazar de Bem, em 
desacordo com as normas de 
acessibilidade universal.  
Fonte: Acervo pessoal da 
autora (2019). 

 

 

 

Figura 129  - Pavimentação 
interna da praça Balthazar de 
Bem, inviabilizando a 
implantação de elementos que 
contribuam para a integração e 
acessibilidade universal.  
Fonte: Acervo pessoal da 
autora (2019). 
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5.6.5 Definição do recorte espacial central 

Após analisar in loco as praças da região central, atentando aos parâmetros já apresentados, criou-se o quadro 
13 que sintetiza os parâmetros utilizando conceitos de ATENDE (símbolos em verde) para parâmetros que 
estão presentes nas praças e apresentam bom estado de conservação, ATENDE PARCIALMENTE (símbolos 
em laranja) aos parâmetros que estão presentes de modo pontual e em estado de conservação admissível e 
NÃO ATENDE (símbolos em vermelho) aos parâmetros não existentes ou em mau estado de conservação nas 
praças analisadas.  

O quadro 13 também indica a partir das cores de suas células, os parâmetros onde foram considerados para 
a definição do recorte espacial, os aspectos positivos do parâmetro, em cor azul e em cor rosa os aspectos 
negativos do parâmetro. 

Quadro 13 - Síntese dos parâmetros analisados em cada praça visitada na região central 

 

Legenda: Atendimento aos parâmetros:  ATENDE   ATENDE PARCIALMENTE    NÃO ATENDE. 

 Item não avaliado devido ao caráter histórico da praça e à dificuldade em promover acessibilidade por causa de sua pavimentação. 

Aspectos considerados para definição do recorte espacial:  aspectos POSITIVOS do parâmetro   aspectos NEGATIVOS do parâmetro. 

Fonte: Elaborado pela autora (2019).  

A partir do quadro 13, pode-se definir a praça Honorato de Souza Santos como o espaço da região central a 
ser trabalhada em TCC II. Os principais parâmetros que justificam a escolha é a diversidade de usos, já que o 
local apresenta, além dos usos recreativos e de lazer, há a presença do comércio autônomo proveniente dos 
“camelôs” que atualmente não dispõe de instalações adequadas, forte presença do comércio alimentício por 
meio de carros lanches que estão dispersos no espaço, não havendo qualquer zoneamento para este uso. Um 

segundo ponto positivo de relevante importância diz 
respeito a localização da praça, situada no coração da 
cidade, sendo a principal ligação entre a via Júlio de 
Castilhos e a via 7 de Setembro onde há a maior 
consolidação de comércio do município, promovendo na 
praça intenso transito de pedestres.  

O perfil histórico da região também é um importante, se 
não mais relevante parâmetro de escolha, visto que, o 
local onde atualmente situa-se a praça era antigamente 
a localização da estação ferroviária do município e 
principal ponto de acesso a cidade a partir do trem, além 
da presença dos engenhos que movimentavam a 
economia local até aproximadamente 1990, o que por 
sua vez, tornava a região um importante marco para a 
cidade. Apesar da região da praça manter esse 
importante laço histórico para com o município, pouco se 
vê desta história atualmente no local. As edificações que 
faziam parte do complexo dos engenhos ainda se 
mantêm próximos a praça, porém em péssimo estado de 
conservação e na praça em si, apenas uma estrutura 
metálica é remanescente das antigas instalações da 
estação ferroviária, conforme indica a figura 130. 

Embora a praça a ser trabalhada fique determinada 
como sendo a Praça Honorato de Souza Santos, o 
recorte espacial analisado nesta etapa contempla 
também as demais praças centrais, visto que, todas as 
praças centrais têm importância fundamental para a 
história do município, havendo a necessidade de se criar 
conexão entre estes espaços. Assim, o recorte espacial 
fica determinado entre as imediações da localidade 
conhecida como 5 Esquinas, limite a noroeste que é o 
marco de acesso ao centro da cidade a partir da zona 
norte do perímetro urbano até a praça Balthazar de Bem, 
abrangendo assim, o centro comercial e histórico do 
município (figura 131). 
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Figura 130 - Em estrutura remanescente da antiga estação férrea de Cachoeira do Sul, único 
elemento construído que remete ao antigo uso da praça Honorato de Souza Santos: em (a) foto da 

antiga estação férrea onde se identifica a presença do coreto ao fundo; em (b) foto da situação 
atual do coreto – 2019.  

Fonte: (a) Disponível em: http://www.estacoesferroviarias.com.br/rs_uruguaiana/cachoeira.htm  
Acesso em: 19 nov 2019. (b) Acervo pessoal da autora, 2019.  

 

 

 

Figura 131 - Recorte espacial da região central do município de Cachoeira do Sul.  
Fonte: Elaborado pela autora (2019). 
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5.7 RECORTE ESPACIAL DO CENTRO 

O recorte espacial central do município de Cachoeira do Sul (figura 132) tem como 
principal característica a predominância do uso comercial, que faz dessa região o 
coração pulsante da cidade. Outro fator de extrema relevância na região é seu 
caráter histórico-cultural, traduzido, nos dias atuais (2019), por meio das edificações, 
que definem esta área não apenas como um centro comercial, mas também um 
centro histórico cultural de relevante importância para o município.  

 

Figura 132 - Mapa de localização do recorte espacial central, identificando a praça Honorato de 
Souza Santos, alvo de intervenção da região central deste trabalho.  

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

5.7.1 Breve contexto histórico - região da praça Honorato 

de Souza Santos 

Para proporcionar uma breve introdução do contexto histórico em que a praça se 
insere, a figura 133, representa a linha do tempo que diz respeito aos eventos e 
usos que fizeram parte da dinâmica urbana do local onde atualmente encontra-se a 
praça Honorato de Souza Santos até os eventos que culminaram na criação da 
praça. Os eventos indicados foram abordados anteriormente no item 5.1.1 que 
aborda o contexto histórico do município em geral e no item 5.1.3 que relata a 
importância histórica das principais praças da cidade, sendo a praça Honorato de 
Souza Santos, uma destas praças.  

 

Figura 133 - Linha do tempo da região onde atualmente (2019) encontra-se a praça Honorato de 
Souza Santos.  

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

5.7.2 Bens de interesse histórico-cultural  

O recorte possui 58 bens inventariados pelo COMPAHC (Conselho Municipal do 
Patrimônio Histórico-Cultural, dentre eles, 7 são tombados em nível municipal e um 
é tombado pelo IPHAE (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado do 
RS). Por meio do mapa da figura 134, reconhecem-se tais bens, concentrados, boa 
parte deles, no eixo da Rua 7 de Setembro, o que identifica a via como um forte eixo 
histórico do município. Neste eixo, as edificações de maior relevância são: o Palácio 
Legislativo João Neves da Fontoura (figura 135), a Casa de Cultura Paulo Salzano 
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Vieira da Cunha (figura 136) e o prédio onde atualmente se estabelece o Banrisul, 
antigo Banco Pelotense (figura 137). 

 

 

Figura 134 - Mapeamento dos bens de valor cultural do município de Cachoeira do Sul.  
Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

 

Figura 135 - Palácio Legislativo 
João Neves da Fontoura.  
Fonte disponível em: 
https://www.turismo.rs.gov.br/atrativ
o/743/palacio-legislativo-joao-
neves-da-fontoura. Acesso em 22 
nov 2019. 

 

Figura 136 - Casa de Cultura Paulo 
Salzano Vieira da Cunha.  
Fonte disponível em: 
https://www.turismo.rs.gov.br/atrativ
o/743/casa-de-cultura-paulo-
salzano. Acesso em 22 nov 2019. 

 

Figura 137 - Palacete do 
Pelotense, atualmente ocupado 
pelo Banrisul.  
Fonte disponível em: 
https://historiadecachoeiradosul.blo
gspot.com/2012/05/palacete-do-
pelotense.html. Acesso em 22 nov 
2019. 

FIG. 137 

FIG. 135 FIG. 136 
 

https://www.turismo.rs.gov.br/atrativo/743/palacio-legislativo-joao-neves-da-fontoura
https://www.turismo.rs.gov.br/atrativo/743/palacio-legislativo-joao-neves-da-fontoura
https://www.turismo.rs.gov.br/atrativo/743/palacio-legislativo-joao-neves-da-fontoura
https://www.turismo.rs.gov.br/atrativo/743/casa-de-cultura-paulo-salzano
https://www.turismo.rs.gov.br/atrativo/743/casa-de-cultura-paulo-salzano
https://www.turismo.rs.gov.br/atrativo/743/casa-de-cultura-paulo-salzano
https://historiadecachoeiradosul.blogspot.com/2012/05/palacete-do-pelotense.html
https://historiadecachoeiradosul.blogspot.com/2012/05/palacete-do-pelotense.html
https://historiadecachoeiradosul.blogspot.com/2012/05/palacete-do-pelotense.html
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5.7.3 Características físicas do recorte espacial 

Para a análise do recorte espacial da região central, foram levadas em consideração 
as principais atribuições que o recorte apresenta e que devem ser observadas 
enquanto norteadoras de projeto. Deste modo, a figura 138 apresenta o mapa 
síntese de tais características físicas.  

 

 

Figura 138 - Mapeamento dos condicionantes físicos do recorte espacial da região central.  
Fonte: Elaborado pela autora (2019).  

A principal característica física do recorte espacial diz respeito à declividade que o 
releva apresenta. O sentido de declividade é das “5 esquinas” em direção a praça 
Honorato de o Souza Santos. Ali, há uma porção mais plana do terreno, como um 
platô, decorrente da configuração adequada à operação da antiga estação 
ferroviária e dos trilhos que ali existiram.  

Sobre a vegetação, nota-se que os maciços arbóreos encontrados de modo 
significativo nos limites das praças do município, havendo pouca arborização, sendo 
ela expressiva apenas a leste do recorte espacial, onde há vias que são 
caracterizadas pela presença de tal vegetação, como a Rua Presidente Vargas e 
seus Plátanos (figura 139) e a Rua Moron e suas Tipuanas (figura 140) que formam 
uma espécie de corredores verdes nestes locais. Deste modo, considerando as 
demais vias do recorte, pode-se considerar a região central do município carente em 
arborização viária.  

 

Figura 139 - Plátanos da Rua 
Presidente Vargas.  
Fonte: Acervo pessoal da 
autora (2019). 

FIG. 140 

FIG. 139 
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Figura 140 - Tipuanas da Rua 
Moron.  
Fonte: Acervo pessoal da 
autora (2019). 

Outro fator de análise de importante relevância para o estudo é a atual conformação 
do sentido de tráfego das vias que compõem o recorte. A partir do mapa apresentado 
na figura 138, pode-se afirmar que os principais eixos que ligam a zona norte ao 
centro da cidade apresentam um único sentido: é o caso do eixo Av. Júlio de 
Castilhos – Saldanha Marinho (com tráfego no sentido 5 Esquinas → Rio Jacuí), e 
o eixo Rua 7 de Setembro – David Barcelos, que tem o sentido contrário ao da Av. 
Júlio de Castilhos (i.e., sentido Rio Jacuí → 5 Esquinas). As ruas transversais, 
consideradas coletoras ou locais, que se ligam a estes principais eixos, estão 
configuradas de diferentes maneiras, conforme sua localização. As vias transversais 
localizadas a sudeste da praça Honorato de Souza Santos têm, predominantemente, 
sentido de mão única, enquanto que as transversais a noroeste da praça Honorato 
possuem tráfego em mão dupla e, por se tratar de uma região que se caracterizou 
pela expansão urbana a partir da retirada dos trilhos da antiga linha férrea do local, 
apresentam caixas viárias com dimensões maiores, capazes de comportar o tráfego 
duplo.  

5.7.4 Características físicas da praça Honorato de Souza Santos 

Sobre o terreno onde a praça está inserida, a figura 141 representa o mapeamento 
das manchas formadas pelos maciços vegetados por arborização de grande porte, 
as curvas de nível presentes no terreno e as condições de insolação e ventilação 
que incidem sobre o terreno. A principal característica a ser considerada enquanto 

condicionante de projeto, é a regularidade altimétrica do terreno, que por sua vez 
possui menos de dois metros de desnível em toda a sua extensão, com queda em 
sentido noroeste-sudeste. 

 

Figura 141 - Características físicas da praça Honorato de Souza Santos.  
Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

Sobre a insolação, a face oeste do terreno apresenta maior incidência solar em 
virtude do posicionamento norte e oeste do sol, entretanto, boa parte desta porção 
do terreno é protegida pela copa das árvores de grande porte que estão presentes 
na praça de modo geral, restando poucos espaços desprotegidos de sombra, como 
o espaço central a praça onde há a pequena praça seca, palco de eventos diversos 
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do município e uma pequena faixa na porção adjacente onde localizam-se o 
playground e um dos mais tradicionais carros lanches da praça.  

Quanto à ventilação, sendo os ventos sudestes os predominantes no município de 
Cachoeira do Sul, acaba por não haver incidência sobre a praça Honorato de Souza 
Santos, devido ao seu entorno imediato ser completamente edificado, em sua 
maioria com prédios de dois e três pavimentos, o que, por sua vez, criam uma 
barreira à ventilação na área da praça.  

5.7.5 Linhas de transporte público 

Cachoeira do Sul conta, atualmente (2019), com apenas uma empresa que opera 
os ônibus do transporte público do município, desta maneira, as linhas presentes no 
recorte são restritas a apenas dois segmentos, sendo um sentido zona norte > centro 
e outro no sentido contrário (i.e., centro → zona norte). A figura 142 mapeia a 
trajetória do transporte público que contempla o recorte espacial, bem como os 
equipamentos públicos que se configuram como paradas de ônibus.  

O recorte conta com   doze paradas de ônibus distribuídas ao longo das vias Júlio 
de Castilhos – Saldanha Marinho e nas continuidades das ruas 15 de Novembro → 
Moron e das ruas 7 de Setembro – David Barcelos. Dentre essas, duas  se destacam 
devido à grande utilização pela população sendo elas as paradas de ônibus 
presentes junto à praça Honorato (figura 143) que tem grande importância ao  
transporte, pois nesse ponto, os ônibus dividem suas paradas para então seguir 
sentido zona norte e a parada conhecida como “parada do Imec” (figura 144) que 
fica em frente à praça Honorato e apresenta grande fluxo de pessoas. 

 

Figura 142 - Mapeamento das linhas de transporte público e paradas de ônibus presentes no 
recorte espacial do centro.  

Fonte: Elaborado pela autora (2019).  

 

Figura 143 - Paradas de ônibus 
junto à praça Honorato de 
Souza Santos.  
Fonte: Acervo pessoal da 
autora (2019).  

Figura 144 - Parada de ônibus 
junto ao supermercado Imec.  
Fonte: Acervo pessoal da 
autora (2019). 

FIG. 144 

FIG. 143 
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5.7.6 Espaços livres intralote 

As áreas livres intralote presentes no recorte foram analisadas a partir do percentual 
livre (i.e., não edificado) que cada quadra apresenta, de maneira a identificar, 
conforme ilustrado no mapa da figura 145, a relação destes espaços, assim, 
justificando a importância em existir espaços livres públicos para a comunidade.  

 

Figura 145 - Mapeamento das áreas livres intralotes do recorte espacial da região central.  
Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

No mapa da figura 145, pode-se observar que, em sua maioria, o recorte apresenta 
quadras que possuem espaços livres intralote entre 55% e 77%. Essa condição 
ocorre, sobretudo em quadras de uso predominantemente residencial. Entretanto, 
as quadras próximas às principais praças da região central encontram-se na faixa 
entre 28% e 55% de seu espaço intralote caracterizado como espaço livre, e isto 
reflete o uso empregado na área que se caracteriza pelo comércio, uso do solo cujo 
regime legislativo nesta zona permite maior ocupação do lote, resultando assim, em 
menores espaços livres intraquadra.  

Apenas se encontram na terceira faixa, que representa áreas livres de 77% até 
100%, as quadras das praças e as quadras onde ocorre o uso institucional, como é 
o caso da escola privada Marista Roque, e em algumas quadras pontuais, como a 
última quadra a norte do recorte, cujo perfil morfológico distingue-se do perfil que as 
demais quadras apresentam.  

5.7.7 Uso do solo 

O uso do solo presente no recorte espacial caracteriza-se, em sua maioria, pelo uso 
voltado ao comércio (com ocorrência de sua combinação, muitas vezes, ao uso 
residencial – o uso misto), nas principais vias do recorte, e uso residencial nas 
bordas, conforme apresentado no mapa da figura 146. O entorno da praça Honorato 
de Souza Santos é caracterizado predominantemente pelo uso misto, observando 
prédios com funcionamento comercial no térreo e moradias nos pavimentos 
superiores, conforme indica as figuras 147, 148 e 149. Estes usos próximos aos 
limites da praça, tornam-se um ponto positivo, visto que, este tipo de apropriação 
propõe a movimentação ativa na região em horários diversos, ora movimento 
advindo do comércio, que conta com estabelecimentos com funcionamento diurno e 
estabelecimentos noturnos, ora fluxo dos moradores da região. 

Assim como ocorre no entorno imediato ao terreno da praça Honorato de Souza 
Santos, o uso misto também é o principal uso observado ao longo da Rua 7 de 
Setembro (figuras 150, 151e 152), na qual há diversos prédios de pequeno porte 
que abrigam o comércio no pavimento térreo e moradia nos andares superiores. 
Este uso é importante para esta região, não apenas por conta das questões já 
mencionadas de movimentação na área central, mas também por se tratar de uma 
região histórica da cidade, com edificações que retratam um determinado período 
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do município. O emprego do uso misto nesta situação contribui para a conservação 
destes bens materiais e para a utilização dos prédios históricos, não permitindo o 
abandono e degradação.   

 

Figura 146 - Mapeamento dos usos do solo consolidados no recorte espacial.  
Fonte: Elaborado pela autora (2019).  

As bordas do recorte espacial caracterizam-se pelo uso residencial, devido a estas 
localidades se configurarem como os inícios dos bairros residenciais mais próximos 

ao centro, tornando-se assim usos distintos pontuais nestas bordas. 

 

Figura 147 - Edificações 
adjacentes à praça Honorato de 
Souza Santos – uso misto.  
Fonte: Acervo pessoal da 
autora (2019). 

 

Figura 148 - Edificações de 
uso misto junto à praça 
Honorato de Souza Santos. 
Presença de comércio de 
funcionamento noturno no 
pavimento térreo.  
Fonte: Acervo pessoal da 
autora (2019). 

 

Figura 149 - Uso misto junto à 
praça Honorato de Souza 
Santos.  
Fonte: Acervo pessoal da 
autora (2019). 

 FIG. 147 

FIG. 148 
FIG. 149 

FIG. 150 

FIG. 151 

FIG. 152 
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Figura 150 - Prédios com uso 
misto na Rua 7 de Setembro.  
Fonte: Acervo pessoal da 
autora (2019). 

 

Figura 151 - Edificações de 2 e 
3 pavimentos caracterizadas 
pelo uso misto.  
Fonte: Acervo pessoal da 
autora (2019). 

 

Figura 152 - Uso misto junto à 
praça José Bonifácio.  
Fonte: Acervo pessoal da 
autora (2019). 

5.7.8 Ocupação do solo / gabarito de altura das edificações 

O município de Cachoeira do Sul tem como uma de suas características o baixo 
gabarito de suas edificações, sendo pontuais as ocorrências de prédios em altura 
de maior porte. A partir da figura 153, pode-se observar este padrão. 

 

Figura 153 - Mapeamento dos gabaritos de altura das edificações.  
Fonte: Elaborado pela autora (2019).  

FIG. 158 

FIG. 154  

FIG. 157 FIG. 155 

156 
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Como exemplo disto, na região central da cidade, onde encontram-se várias 
edificações históricas, sobretudo na rua 7 de Setembro, os perfis de altura dessas 
edificações em média não ultrapassam a faixa de 2 e 3 pavimentos, o que, por sua 
vez, propicia o uso misto (comércio no terreio, moradia nos pavimentos 
subsequentes). Na rua 7 de Setembro há apenas um exemplar que foge a este 
padrão: o Edifício Brasília (figura 154) de seis pavimentos, onde há o funcionamento 
de salas comerciais e algumas repartições públicas.  As edificações em que se 
identificam certo padrão em alturas na rua 7 de Setembro estão representadas pelas 
figuras 155 e 156. 

 

Figura 154 - Edifício Brasília.  
Fonte: Acervo pessoal da 
autora (2019). 

 

 

 

Figura 155 - Edificações de 2 a 
3 pavimentos na Rua 7 de 
Setembro.  
Fonte: Acervo pessoal da 
autora (2019). 

 

Figura 156 - Edificações de 3 
pavimentos Rua 7 de 
Setembro.  
Fonte: Acervo pessoal da 
autora (2019). 

Esta mesma característica, de padrão enquanto alturas, se repete na Av. Júlio de 
Castilhos, onde apenas um prédio se destaca em altura por possuir 6 pavimentos, 
prédio este que já abrigou a sede da Receita Federal do município (figura 157), 
sendo as demais edificações representadas pelas figuras 158. 
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Figura 157 - Prédio com maior 
gabarito de altura da Av. Júlio 
de Castilhos.  
Fonte: Acervo pessoal da 
autora (2019). 

 

Figura 158 - Gabarito presente 
na Av. Júlio de Castilhos.  
Fonte: Acervo pessoal da 
autora (2019). 

5.7.9 Matriz CPD 

A partir das análises realizadas sobre o recorte espacial da região central da cidade, 
pode-se elencar os CONDICIONANTES que a região apresenta para o futuro 
projeto, as POTENCIALIDADES a serem exploradas e as DEFICIÊNCIAS a serem 
corrigidas ou supridas. A partir disto, foi criada uma matriz CPD, a fim de elencar 
tais parâmetros a serem explorados em TCC II. 

O quadro 14 apresenta a matriz CPD desenvolvida para o recorte espacial da região 
central da cidade, com base no diagnóstico realizado.  

Quadro 14 - Matriz CPD para o recorte espacial do centro. 

RECORTE ESPACIAL CENTRAL 

C P D 

Caixas viárias e edificações 
sem recuo de ajardinamento 

Edificações históricas 
conformadas em um eixo na 

Rua 7 de Setembro 

Falta de arborização em boa 
parte das vias do recorte 

Declividade das vias 
Uso misto nas principais vias 
(Rua Júlio de Castilhos e Rua 

7 de Setembro) 

Inexistência de elementos 
históricos que remetam ao 

processo histórico do espaço 
junto à praça Honorato de 

Souza 

Edificações históricas 
Edificações históricas 

próximas à praça (Engenhos 
Roesch e antigo Unibanco) 

Falta de acessibilidade 
universal na praça e nas vias 

do entorno 

 
Paradas de ônibus dentro da 
praça, conformando um ponto 

de atração de pessoas 
 

 
Sentido do tráfego das vias 

principais 
 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 
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5.8 ANÁLISE QUALITATIVA DAS PRAÇAS DE BAIRRO 

Para a avaliação das praças a nível do bairro, foram utilizados parâmetros auxiliam 
na caracterização dos atributos desses espaços, a fim de dimensionar suas 
principais potencialidades e deficiências. A visita às praças Altamir Antônio Ceratti, 
Saldanha Marinho, Praça da Bica, Senhorinha Pilar Soares (praça da Soares), 
Virgilino Jaime Zinn e Floriano Neves da Fontoura ocorreu no dia 9 de novembro de 
2019, um sábado à tarde entre as 14 e 16 horas. Os parâmetros analisados foram:  

➢ Infraestrutura disponível: Presença de bancos, lixeiras, playground, quadra 
esportiva ou espaço próprio para prática de esportes como academia ao ar 
livre etc. e presença de sanitários; 

➢ Vegetação existente: Identificação da presença de vegetação sendo ela 
arbórea, de pequeno, médio ou grande porte e rasteira; 

➢ Tratamento paisagístico: Identificação da presença de caminhos, canteiros, 
espaços de estar, tratamento da vegetação e afins;  

➢ Conexão com o transporte público: Identificação da presença de parada de 
ônibus adjunta às praças que facilitem assim o acesso; 

➢ Melhorias: Identificação de melhorias ou incentivos sejam eles públicos ou 
privados para a manutenção e infraestrutura das praças; 

➢ Estado de conservação: Identificação quanto ao estado de conservação das 
praças de um modo geral, levando em consideração sua infraestrutura, poda 
de árvores, corte de grama, estado de conservação de bancos, lixeiras, 
playground, dentre outros; 

➢ Equipamentos comunitários e/ou voltados à educação no entorno: 
Identificação da presença de escolas, creches, centros comunitários, e afins 
no entorno imediato e/ou nas proximidades das praças.    

A partir dos parâmetros indicados, as praças foram analisadas levando em 
consideração os pontos positivos que apresentam e os pontos negativos. A figura 
159 indica a localização das praças centrais analisadas.  

 

Figura 159 - Praças analisadas na escala do bairro: 01 – Saldanha Marinho 02 – Praça da Bica;  
03 – Virgilino Jaime Zinn;  04 – Altamir Antônio Ceratti;  05 – Senhorinha Pilar Soares (Praça da 

Soares);  06 – Floriano Neves da Fontoura.  
Fonte: Elaborado pela autora (2019). 
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5.8.1 Praça Saldanha Marinho 

 

Figura 160 - Mapa-chave da praça Saldanha Marinho. 
Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

A praça Saldanha Marinho, localizada no bairro Promorar, configura-se como um 
quadrado seccionado pela via Cândida Fortes Brandão. Uma de suas principais 
características positivas é a presença de arborização que proporciona 
sombreamento e boa sensação térmica no espaço, além da presença de um 
playground com aspecto de novo, apoiado pela empresa cachoeirense Agro 
Pertences (figura 161). Também se considera como uma característica positiva a 
presença de um pequeno “campinho” de futebol, com goleiras também patrocinadas 
pela Agro Pertences (figura 162).  

 

Figura 161 - Brinquedo 
presente na área do playground 
da praça Saldanha Marinho, 
destaque para a placa presente 
em todos os equipamentos da 
empresa Agro Pertences.  
Fonte: Acervo pessoal da 
autora (2019). 

 

Figura 162 - Área destinada ao 
"campinho" de futebol 
localizada na região plana da 
praça Saldanha Marinho, que 
tem por característica física a 
topografia acidentada.  
Fonte: Acervo pessoal da 
autora (2019). 

Apesar de o espaço apresentar pontos positivos importantes para o uso e 
apropriação como uma praça, as questões negativas presentes no espaço são de 
extrema relevância para sua leitura. Embora a praça conte com arborização, não há 
qualquer tratamento paisagístico, o que por sua vez, faz do espaço uma espécie de 
campo (figura 163). A infraestrutura da praça apresenta uma precariedade 
preocupante, por exemplo, além de haver poucos bancos, alguns não possuem 
encostos (conforme ilustra a figura 164). Problema semelhante identifica-se quanto 
à limpeza da praça: as poucas lixeiras presentes no espaço encontram-se afixadas 
junto a troncos de árvores e não comportam os resíduos sólidos descartados no 
espaço, tornando assim, a praça suja e com mau odor (figura 165).  
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Figura 163 - Falta de 
tratamento paisagístico na 
praça Saldanha Marinho.  
Fonte: Acervo pessoal da 
autora (2019). 

 

Figura 164 - Banco sem 
encosto – praça Saldanha 
Marinho.  
Fonte: Acervo pessoal da 
autora (2019). 

 

 

Figura 165 - Lixeira presa junto ao tronco de 
uma árvore.  
Fonte: Acervo pessoal da autora (2019). 
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5.8.2 Praça da Bica 

 

Figura 166 - Mapa-chave da praça da Bica. 
Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

Situada no coração do bairro Noêmia, um dos mais populosos da cidade, a praça 
da Bica tem relevante utilização pela população, sobretudo para a realização de 
eventos do bairro e atividades recreativas da EMEI Sonho Meu e da escola 
municipal Dinah Neri, próximas ao espaço.  

A praça justifica esta utilização devido à presença de uma quadra esportiva nova 
(figura 167), equipada com área de apoio em bom estado de conservação (figura 
168), além de possuir estrutura de pilares prontos para iniciar obras para a 
implantação de uma cobertura para quadra.  

 

Figura 167 - Quadra esportiva 
nova presente na praça da 
Bica.  
Fonte: Acervo pessoal da 
autora (2019). 

 

Figura 168 - Conjunto de 
vestiários construídos junto a 
quadra na praça da Bica.  
Fonte: Acervo pessoal da 
autora (2019). 

Além da quadra esportiva, um diferencial da praça é a existência de um espaço 
menor destinado à prática de basquete, como uma pequena quadra (figura 169), 
que, apesar de necessitar manutenção, é um espaço não encontrado nas demais 
praças do município. 

Apesar da praça apresentar utilização e o investimento da Prefeitura Municipal nas 
melhorias de infraestrutura, um dos graves problemas presentes na praça é a visível 
divisão no terreno da praça, sendo que uma parte possui mobiliário e equipamentos, 
enquanto que a outra parte é esquecida (figura 170). 



 
 
 

  
     

110 

 

5. DIAGNÓSTICO  

 

Figura 169 - Espaço destinado 
à prática de basquete na praça 
da Bica.  
Fonte: Acervo pessoal da 
autora (2019). 

 

Figura 170 - Porção da praça 
da Bica sem infraestrutura e 
utilização.  
Fonte: Acervo pessoal da 
autora (2019). 

Quanto ao mobiliário presente na praça, pode-se afirmar que, na porção já 
mencionada, a presença de bancos e lixeiras é expressiva, entretanto, as condições 
de conservação dos mesmos não são boas, por vezes há bancos quebrados (figura 
171), lixeiras enferrujadas, playground com brinquedos quebrados e falta de 
manutenção do espaço como um todo, grama alta (figura 172), falta de delimitação 
ao playground dentre outros.  

 

Figura 171 - Banco quebrado – 
praça da Bica.  
Fonte: Acervo pessoal da 
autora (2019). 

 

Figura 172 - Área do 
playground com brinquedos 
quebrados e falta de 
manutenção no geral.  
Fonte: Acervo pessoal da 
autora (2019). 
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5.8.3 Praça Virgilino Jaime Zinn 

 

Figura 173 - Mapa-chave da praça Virgilino Jaime Zinn. 
Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

A praça Virgilino Jaime Zinn situa-se no bairro Cohab, na porção leste do município. 
Em relação a sua infraestrutura, pode-se afirmar que o espaço é um dos mais bem 
atendidos em comparação às demais praças de bairro analisadas. A praça possui 
uma significativa área arborizada, bem como cobertura vegetal de grama, que 
recebe tratamento paisagístico formando recantos e espaços de lazer (figura 174). 

 

Figura 174 - Recanto 
contemplado por arborização 
na praça Virgilino Jaime Zinn.  
Fonte: Acervo pessoal da 
autora (2019). 

A principal justificativa para a qualidade do espaço é o engajamento da comunidade 
para com a praça. Pode-se observar, ao longo do espaço, placas que indicam a 
manutenção realizada pela comunidade no local, além da presença do centro 
comunitário (figura 175) junto ao terreno da praça que se mantém ativo com uma 
cancha de bocha, um salão de festas e um estabelecimento alimentício, o que 
também contribui para trazer movimentação e cuidados da praça.  

 

Figura 175 - Centro 
comunitário presente junto à 
praça Virgilino Jaime Zinn.  
Fonte: Acervo pessoal da 
autora (2019). 

A praça também conta com dois espaços para práticas esportivas, sendo uma 
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pequena quadra esportiva concretada e outra de grama, o que atrai usuários à 
praça, sobretudo jovens.  

Apesar de a praça receber o olhar da comunidade local, o espaço apresenta 
algumas carências, tais como a inexistência de passeios públicos no perímetro da 
praça e caminhos adequados no interior da mesma e a falta de manutenção dos 
brinquedos que fazem parte do playground, muitos deles em mau estado de 
conservação e quebrados, o que, por sua vez, os tornam perigosos para o uso das 
crianças (figura 176). 

 

Figura 176 - Espaço destinado 
ao playground com brinquedo 
(i.e., roda giratória) quebrada 
escorada junto à cerca de 
proteção, na praça Virgilino 
Jaime Zinn.  
Fonte: Acervo pessoal da 
autora (2019). 

Em relação ao entorno do espaço, diferentemente das demais praças de bairro 
analisadas, no caso da praça Virgilino Jaime Zinn, não se identificou a presença de 
instituições de ensino em suas proximidades, o que, por sua vez é considerado uma 
desvantagem, já que os demais bairros utilizam o espaço de suas praças como uma 
alternativa de proporcionar a crianças e jovens um ambiente externo aos muros das 
escolas para a realização de atividades pedagógicas e de recreação.  

 

 

5.8.4 Praça Altamir Antônio Ceratti 

 

Figura 177 - Mapa-chave da praça Altamir Antônio Ceratti. 
Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

A praça Altamir Antônio Ceratti situa-se no bairro Preussler, e segundo os dados 
apresentados no item 5.4, que diz respeito às análises socioeconômicas do 
perímetro urbano do município, a praça encontra-se em um contexto de maior 
número de moradores e menores valores médios de renda. Esta condição eleva a 
importância do espaço público para a comunidade como uma opção de lazer, de 
que se espera ter qualidade para atender a população que necessita do espaço.  

No entanto, no caso da praça Altamir Antônio Ceratti, as condições presentes no 
local em nada favorecem o uso e a apropriação do espaço por parte da comunidade. 
A partir da visita ao local, pode-se observar as formas nas quais a comunidade se 
apropria do espaço, que é seccionado em duas porções pela Rua José Ferreira 
Neves. Uma porção destina-se a um pequeno campo de futebol, que se consolidou 
a partir do incentivo da própria comunidade, e é o espaço mais utilizado da praça 
como um todo (figura 178).  
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Figura 178 - Quadra esportiva 
sendo utilizada por jovens em 
um sábado à tarde na praça 
Altamir Antônio Ceratti.  
Fonte: Acervo pessoal da 
autora (2019). 

A outra porção caracteriza-se como um verdadeiro campo, sem qualquer tratamento 
ou configuração que lembre uma praça (figura 179), salvo pela presença de um 
pequeno playground cercado situado na região central desta segunda porção. O 
espaço apresenta grama alta, o que indica falta de manutenção no espaço, e 
inexistência de vegetação arbórea, o que, por sua vez, torna o espaço pouco 
convidativo à permanência devido à sensação térmica, sobretudo em estações mais 
quentes.  

 

Figura 179 - Porção da praça 
Ceratti em frente ao campo de 
futebol, configuração sem 
qualquer tratamento 
paisagístico. 
Fonte: Acervo pessoal da 
autora (2019). 

Este cenário evidencia o descaso com os espaços públicos distantes da região 
central da cidade de Cachoeira do Sul, assim como o descaso em relação a um 
percentual da população que necessita de espaços de lazer próximos às suas 
residências e que ofereçam qualidade e opções quanto utilização.  

O espaço da praça tem como um de seus principais pontos positivos a relevante 
proximidade a instituições de ensino, sendo uma delas a EMEI Júlia Tavares (figura 
180), que atende a 105 crianças e se localiza ao lado do terreno que conforma a 
praça, e a outra, a Escola Estadual Virgilino Jaime Zinn (figura 181), que se 
configura como uma instituição em moldes de CIEP (Centro Integrado de Educação 
Pública). A escola, que atende a cerca de 1098 alunos, localiza-se a poucas quadras 
da praça, tornando o espaço um local em potencial para atividades pedagógicas e 
recreativas, em apoio a estas instituições.  

 

Figura 180 - EMEI Júlia 
Tavares em destaque, ao lado 
da praça Ceratti. 
Fonte: Acervo pessoal da 
autora (2019). 

 

Figura 181 - CIEP Virgilino 
Jaime Zinn, a poucas quadras 
da praça Ceratti.  
Fonte: Acervo pessoal da 
autora (2019). 
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Assim como já mencionado, o espaço conta com um playground cercado que, 
apresenta pintura nova e brinquedos em bom estado de conservação, além de 
mobiliário com aspecto de novos como bancos de concreto e lixeiras, entretanto, o 
espaço destinado para este tipo de equipamento, não é compatível com a 
quantidade de potenciais usuários do playground (figura 182). Levando em 
consideração, por exemplo, uma das turmas da EMEI Júlia Tavares, que utiliza o 
espaço para a recreação de seus alunos, o espaço não comporta as brincadeiras 
dentro dos limites do playground levando em conta suas pequenas dimensões, além 
do espaço apresentar, assim como o restante da praça, gramado alto, o que, por 
sua vez, dificulta a locomoção das crianças pelo local (figura 183). 

 

Figura 182 - Playground 
presente na praça, não 
condizente com a quantidade 
conhecida de crianças nas 
proximidades da praça Ceratti. 
Fonte: Acervo pessoal da 
autora (2019). 

 

Figura 183 - Atual estado do 
gramado presente no 
playground e no restante da 
praça Ceratti, representando a 
falta de manutenção do espaço.  
Fonte: Acervo pessoal da 
autora (2019). 

5.8.5 Praça Senhorinha Pilar Soares (Praça da Soares) 

 

Figura 184 - Mapa-chave da praça da Soares. 
Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

A praça Senhorinha Pilar Soares, mais conhecida popularmente como Praça da 
Soares, foi identificada como a praça mais frequentada do município, tendo como 
base a amostragem de pessoas que responderam ao questionário apresentado no 
item 5.1.5. É interessante analisar que, embora a praça seja considerada a mais 
frequentada, a mesma se encontra em uma centralidade de bairro, contrariando a 
lógica de que as praças da região central seriam as mais procuradas. Algumas 
justificativas para tal procura vêm de encontro à opção de livre apropriação pelos 
usuários que o local oferece com espaços gramados e contemplados com 
arborização que produz sombra e boa sensação térmica (figura 185), a regularidade 
na manutenção da praça, proporcionada a partir da união da comunidade que 
contribui mensalmente com um determinado valor destinado a esta manutenção, o 
incentivo à prática de esportes, a partir de uma pista de caminhada não calçada no 
entorno da praça com marcações de metragem percorrida, equipamentos básicos 
para alongamentos e exercícios de suspensão corporal (figura 186) e a presença 
de uma quadra de areia para a prática de vôlei de areia (figura 187). 
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Figura 185 - Área gramada, 
com por vegetação arbórea, de 
livre uso e apropriação da 
comunidade, na praça da 
Soares. 
Fonte: Acervo pessoal da 
autora (2019). 

 

Figura 186 - Área própria para 
a prática de esportes de 
alongamento e suspenção 
corporal na praça da Soares.  
Fonte: Acervo pessoal da 
autora (2019). 

 

Figura 187 - Quadra de areia 
como opção de esportes na 
praça da Soares. 
Fonte: Acervo pessoal da 
autora (2019). 

Outra questão importante para a grande procura pela praça é a presença de 
brinquedos diferenciados no playground (figura 188), bem como a implantação de 
brinquedos próprios para crianças portadoras de necessidades especiais (figura 
189), o que, por sua vez, promove a ideia de inclusão. Neste quesito, um aspecto 
evidente na praça são os incentivos privados que recebe, devido à visibilidade do 
espaço perante a sociedade. Equipamentos como bancos, lixeiras, placas e afins, 
recebem as logomarcas de empresas cachoeirenses que apoiam o espaço, a título 
de exemplo, a empresa CST, que é uma das principais fornecedoras de internet do 
município, apoia a praça na instalação de um modem central, que fornece internet 
aos usuários do espaço, recebendo assim, a impressão de sua logomarca em 
algumas lixeiras e bancos presentes na praça (figura 190).  

 

Figura 188 - Barco Viking, um 
dos brinquedos presentes no 
playground da praça da Soares. 
Fonte: Acervo pessoal da 
autora (2019). 

 

Figura 189 - Brinquedos 
próprios para crianças com 
necessidades especiais na 
praça da Soares. 
Fonte: Acervo pessoal da 
autora (2019). 
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Figura 190 - Lixeira com 
logomarcas de empresas 
cachoeirenses que apoiam a 
infraestrutura da praça da Soares. 
Fonte: Acervo pessoal da autora 
(2019). 

Como deficiências, o espaço se encontra carente de caminhos definidos que 
possam zonear a praça adequadamente, havendo, além da pista de caminhada já 
consolidada no perímetro da praça, apenas um caminho formado pelo simples 
trânsito de pessoas no local, que atravessa a praça diagonalmente (figura 191), e 
a falta de ligação ao transporte público, haja vista a ausência de paradas de ônibus 
em seu entorno imediato.  

 

Figura 191 - Imagem aérea da 
praça que identifica os caminhos já 
consolidados da praça, sendo o 
perímetro externo a pista de 
caminhada não pavimentada e o 
caminho interno caminho de chão 
formado pelo trânsito dos usuários 
que liga duas esquinas da praça.  
Fonte disponível em: 
http://novotempo.com/ntsul/videos/
360-graus-pracas-do-candida-e-da-
soares/. Acesso em 01 nov 2019. 

5.8.6 Praça Floriano Neves da Fontoura 

 

Figura 192 - Mapa-chave da praça Floriano Neves da Fontoura. 
Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

A praça Floriano Neves da Fontoura possui uma implantação diferenciada em 
comparação com as demais praças analisadas, pois se encontra no meio de uma 
quadra, tendo lotes residenciais como limites. Localizada no bairro Santo Antônio, o 
espaço tem um forte apelo religioso, visto que o espaço fica em frente à igreja Santo 
Antônio e já apresentou, em versões passadas, caminhos que direcionam os 
usuários para a igreja (figura 193). Atualmente, o local apresenta um traçado 
modificado.   

Além dos caminhos que configuram uma ideia de paisagismo, a praça também conta 
com arborização e canteiros na totalidade do seu espaço, entretanto, a praça não 
conta com qualquer tipo de equipamento, o que não a torna convidativa e procurada 
pela comunidade. A pouca infraestrutura existente consiste em bancos alocados 
pontualmente (figura 194) e uma parada de ônibus, em péssimo estado de 
conservação, que atende o transporte interurbano (figura 195).  

 

http://novotempo.com/ntsul/videos/360-graus-pracas-do-candida-e-da-soares/
http://novotempo.com/ntsul/videos/360-graus-pracas-do-candida-e-da-soares/
http://novotempo.com/ntsul/videos/360-graus-pracas-do-candida-e-da-soares/


 
 
 

  
     

117 

 

5. DIAGNÓSTICO  

 

Figura 193 - Antiga configuração da praça Floriano 
Neves da Fontoura que levava os usuários em 
direção à porta da igreja Santo Antônio. 
Fonte: disponível em: 
http://arquivohistoricodecachoeiradosul.blogspot.com
/2019/07/praca-de-santo-antonio.html. Acesso em 01 
nov 2019). 

 

Figura 194 - Configuração de 
canteiros sem manutenção e 
com bancos somente na porção 
central da praça Floriano Neves 
da Fontoura. 
Fonte: Acervo pessoal da 
autora (2019). 

Em virtude da pouca procura pela praça, a mesma vem recebendo ações 
remediadas pela UFSM-CS (Universidade Federal de Santa Maria, Campus 
Cachoeira do Sul), que atualmente (2019), tem seu funcionamento administrativo ao 
lado da igreja Santo Antônio, assim sendo, em frente à praça, e, desta forma, 
desenvolve projetos que visam a apropriação do espaço por parte da comunidade 

acadêmica e local a partir do projetos, como o projeto de extensão Praça Viva 
(figura 196) que realiza eventos na praça como venda de lanches, brechós e demais 
apropriações que visam trazer movimentação a praça. 

 

Figura 195 - Parada de ônibus 
localizada junto à praça 
Floriano Neves da Fontoura em 
mau estado de conservação. 
Observa-se a falta de cobertura 
em uma parte do equipamento. 
Fonte: Acervo pessoal da 
autora (2019). 

 

Figura 196 - Evento realizado 
pelo projeto Praça Viva, em 
2019, na praça Floriano Neves 
da Fontoura.  
Fonte: disponível em: 
https://www.ufsm.br/unidades-
universitarias/cachoeira-do-
sul/2019/12/23/ufsm-cs-
termina-o-ano-com-diversas-
conquistas/. Acesso em 23 dez 
2019. 

 

  

http://arquivohistoricodecachoeiradosul.blogspot.com/2019/07/praca-de-santo-antonio.html
http://arquivohistoricodecachoeiradosul.blogspot.com/2019/07/praca-de-santo-antonio.html
https://www.ufsm.br/unidades-universitarias/cachoeira-do-sul/2019/12/23/ufsm-cs-termina-o-ano-com-diversas-conquistas/
https://www.ufsm.br/unidades-universitarias/cachoeira-do-sul/2019/12/23/ufsm-cs-termina-o-ano-com-diversas-conquistas/
https://www.ufsm.br/unidades-universitarias/cachoeira-do-sul/2019/12/23/ufsm-cs-termina-o-ano-com-diversas-conquistas/
https://www.ufsm.br/unidades-universitarias/cachoeira-do-sul/2019/12/23/ufsm-cs-termina-o-ano-com-diversas-conquistas/
https://www.ufsm.br/unidades-universitarias/cachoeira-do-sul/2019/12/23/ufsm-cs-termina-o-ano-com-diversas-conquistas/
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5.8.7 Definição do recorte espacial na escala do bairro 

Após analisar in loco as praças na escala do bairro, atentando aos parâmetros já 
apresentados, criou-se o quadro 15 que sintetiza os parâmetros utilizando conceitos 
de ATENDE (símbolos em verde) para parâmetros que estão presentes nas praças 
e apresentam bom estado de conservação, ATENDE PARCIALMENTE (símbolos 
em laranja) aos parâmetros que estão presentes de modo pontual e em estado de 
conservação admissível, e NÃO ATENDE (ícones em vermelho) aos parâmetros 
não existentes ou em mau estado de conservação nas praças analisadas.  

O quadro 15 também indica, a partir das cores de suas células, os parâmetros onde 
foram considerados para a definição do recorte espacial, os aspectos positivos do 

parâmetro, em cor azul e em cor rosa os aspectos negativos do parâmetro.  

A partir das análises e do quadro síntese, a praça a ser trabalhada na escala do 
bairro, em TCC II, fica definida como sendo a Praça Altamir Antônio Ceratti, no 
bairro Preussler. Os principais pontos que influenciaram na escolha foram: a falta de 
infraestrutura naquele espaço, que se configura como um simples campo em 
péssimo estado de conservação; a falta de vegetação, que torna o espaço sem 
qualquer sombreamento, o que, por sua vez, resulta em um espaço não atrativo para 
a apropriação e permanência da comunidade, sobretudo em dias de calor, tornando 
o uso praticamente impossível; e a presença de duas instituições de ensino em seu 
entorno, cujo público pode potencialmente fazer uso do espaço, a EMEI Júlia 
Tavares, que se localiza ao lado da praça, e a EEEM Virgilino Jaime Zinn - CIEP.  

 

Quadro 15 - Síntese dos parâmetros analisados nas praças na escala de bairro. 

 

Legenda: Atendimento aos parâmetros:  ATENDE   ATENDE PARCIALMENTE    NÃO ATENDE.  

Aspectos considerados para definição do recorte espacial:  aspectos POSITIVOS do parâmetro   aspectos NEGATIVOS do parâmetro. 

Fonte: Elaborado pela autora (2019).  
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Para a análise do recorte espacial (figura 197), adotou-se o raio de 800m de 
abrangência sugerido por Cunha (2002), apresentado na análise do item 5.4 que diz 
respeito sobre as análises socioeconômicas.  

 

Figura 197 - Delimitação do recorte espacial na escala do bairro.  
Fonte: Elaborado pela autora (2019). 
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5.9 RECORTE ESPACIAL NA ESCALA DO BAIRRO 

A partir das análises preliminares, ficou definido como o espaço a ser trabalhando, 
no contexto do bairro, a praça Altamir Antônio Ceratti, localizada no bairro Preussler, 
zona norte do município de Cachoeira do Sul. Para a análise do bairro, será utilizado 
o raio de 800 metros que conforma a área de atendimento da praça (segundo 
CUNHA, 2020), conforme indicado no mapa de localização do recorte da figura 198.  

  

Figura 198 - Mapa de localização do recorte espacial do bairro.  
Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

O recorte abrange o bairro Preussler como um todo e, também, partes dos bairros 
Marina, Oliveira, Otaviano, Quinta da Boa Vista e uma pequena parcela do bairro 
Volta da Charqueada (figura 199). 

 

Figura 199 - Mapeamento dos bairros presentes no recorte espacial.  
Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

Este recorte espacial tem como importantes condicionantes a ferrovia, localizada a 
centro-sul do recorte, e duas estradas, sendo uma a antiga estrada que ligava 
Cachoeira do Sul a Sobradinho, que, atualmente, faz a ligação entre a empresa 
Granol e a BR-153 e também dá acesso à Ponte de Pedra, importante turístico da 
cidade; e outra, a RS-403, que liga Cachoeira do Sul a Rio Pardo.  

5.9.1 Características socioeconômicas 

Quanto às condições socioeconômicas, foram analisados os setores censitários, 
obtendo-se indicadores da quantidade de moradores por domicílio e da renda per 
capita, utilizando os dados adquiridos a partir do Censo Demográfico realizado pelo 
IBGE, em 2010. 

A partir da figura 200, a análise quanto à renda per capita define que grande parte 
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da população residente no recorte espacial possui renda na faixa de R$ 226,36 até 
RS 438,19 e na faixa de R$ 438,19 até R$ 601,46, o que configura a região como 
de habitantes de baixa renda, levando em consideração o salário mínimo estipulado 
em 2010, ano de realização do Censo Demográfico, era de R$510,00. A porção 
noroeste do recorte, onde se visualizam os cursos d’água (figura 200), corresponde 
a um área caracterizada por cultivo agrícola. 

 

Figura 200 - Classificação dos setores censitários por renda per capita do recorte espacial.  
Fonte: Elaborado pela autora (2019) com base nos dados do Censo Demográfico 2010 (IBGE, 2011) 

Em contraponto a isto, a figura 201 indica a quantidade de moradores por 
domicílios, e esta análise aponta que, no contexto onde se insere a praça Altamir 
Antônio Ceratti, encontram-se os setores censitários mais densos do recorte, com 
predominância das faixa de 645 a 796 habitantes e de 796 até 1023 pessoas. 
Relacionando com a análise anterior de rendas per capita, o setor censitário 
destinado a área de plantio, também apresenta menor número de pessoas, o que 
por sua vez indica um maior poder aquisitivo sob domínio de menor quantidade de 
pessoas.  

A partir desses dados, conclui-se pela necessidade de existir opções de lazer que 
contemplem este número expressivo de habitantes e, de modo gratuito, devido ao 
baixo poder aquisitivo característico da região.  

 

 

Figura 201 - Classificação dos setores censitários segundo a quantidade de moradores por 
domicílio no recorte espacial.  

Fonte: Elaborado pela autora (2019) com base nos dados do Censo Demográfico 2010 (IBGE, 2011) 

5.9.2 Condicionantes físicos 

Quanto às características físicas presentes no recorte espacial na escala do bairro, 
a figura 202 apresenta o mapeamento da altimetria e da conformação viária. Pode-
se afirmar que o terreno onde a praça se localiza tende a receber o escoamento das 
águas, o que fica evidente pela topografia que direciona o fluxo para o terreno, 
juntamente às ruas pavimentadas, que contribuem no escoamento superficial. Fator 
importante quanto à absorção, como solos expostos e gramados, ainda assim têm 
condições de absorver parte das águas das chuvas. Entretanto, é importante 
salientar que o local, classificado como zona residencial, já foi uma área de 
expansão. Atualmente (2019), existem áreas de expansão da ocupação urbana 
lindeiras à área do recorte. Diante disso, entende-se que, embora não haja obras de 
urbanização na região, é questão de tempo para que a infraestrutura urbana seja 
implantada no recorte, o que, por sua vez, diminuirá as áreas permeáveis das vias, 
podendo assim gerar problemas quanto à drenagem das águas caso um sistema de 
drenagem não seja projetado adequadamente.  
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Figura 202 - Mapeamento dos condicionamentos físicos presentes no recorte espacial.  
Fonte: Elaborado pela autora (2019).  

Um dos fatores físicos mais relevantes do recorte é a localização de um curso d’água 
que passa de maneira canalizada por toda a extenção dos terrenos que compõem 
a praça. A partir do mapeamento da vegetação, pode-se observar a presença de 
dois fragmentos de APPs (Áreas de Preservação Permanente) que acompanham o 
curso d’água até seu encontro com os limites da praça (figuras 203 e 204). 

Sobre estes aspectos é importante salientar que, segundo o Código Florestal de 

2012, as APP’s devem ter largura condizente com a largura do leito do curso d’água. 
Para esta situação, o córrego apresenta menos de 10 metros de leito, assim, a APP 
estabelecida pelo Código Florestal é de 30 metros (BRASIL,2012). 

 

Figura 203 - APP localizada 
próximo ao campo de futebol 
na Praça Ceratti. Ocorrência de 
resíduos despejados pela 
população local.  
Fonte: Acervo pessoal da 
autora (2019). 

 

Figura 204 - APP do lado 
posterior ao campo de futebol 
da Praça Ceratti. Ocorrência de 
apropriação indevida da APP 
pela população.  
Fonte: Acervo pessoal da 
autora (2019). 

 

 

Fig. 204 

Fig. 203 
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5.9.3 Características físicas da praça A. A. Ceratti 

Os condicionantes físicos do terreno onde se localiza a praça são apresentados a 
na figura 205. O terreno de 4.461m² apresenta 6 metros de desnível, com queda 
em direção à APP a norte do terreno, onde há uma pequena faixa em que a 
declividade é mais acentuada.  

 

Figura 205 - Condicionantes físicos da praça Altamir Antônio Ceratti. 
Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

Quanto à ventilação e à insolação, considerando-se a predominância de edificações 
de um pavimento e a falta de vegetação arbórea nesta região, pode-se afirmar que 

o terreno recebe incidência solar ao longo de todo o dia. A ventilação chega até o 
terreno proveniente do sudeste, vento leste, predominate da cidade.  

5.9.4 Legislação municipal 

Sobre as questões legislativas, a figura 206 indica que o recorte está inserido, em 
sua maioria, na ZR3 (Zona Residencial 3), prevista com predominância residencial, 
de um a dois pavimentos e admitido comércio sob caráter de uso misto, e na ZEU 
(Zona de Expansão Urbana). Estas zonas possibilitam um futuro crescimento urbano 
na faixa em lilás do mapa da figura 206. Além das zonas já informadas, o recorte 
apresenta uma faixa da ZPA3 (Zona de Preservação Ambiental 3), que prevê a 
margem de 15 metros de mata a partir dos dois lados da linha férrea presente no 
local, como forma de amortecer os impactos, sobretudo sonoros, oriundos da 
ferrovia.  

 

Figura 206 - Mapa do zoneamento de uso do solo do recorte espacial, vigente no município de 
Cachoeira do Sul. INDICAR A PRAÇA 

Fonte: Prefeitura Municipal de Cachoeira do Sul (2015).  

5.9.5 Uso do solo e vegetação existente 

O uso do solo predominante no recorte é o uso residencial, conforme indica o mapa 
da figura 207, assim como já previsto no âmbito da legislação apresentado no item 
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anterior, o qual apresenta boa parte do recorte estando inserido em uma zona 
residencial. O recorte apresenta uso misto de modo pontual, em sua maioria, 
caracteriza-se como pequenos bares e minimercados, enquanto que o comércio, 
apesar de estar presente de modo pontual, concentra-se ao longo da estrada que 
liga a Granol à BR-153.  

 

Figura 207 - Mapeamento do uso do solo presente no recorte espacial.  
Fonte: Elaborado pela autora (2019).  

 

O diferencial presente no recorte espacial em relação à praça é a proximidade de 
importantes usos institucionais. Junto à praça, estão localizadas: a associação de 
moradores do bairro que se encontra atualmente (2019) em estado precário (figura 
208). Ao lado do terreno, a EMEI Júlia Tavares que conta com 105 alunos (figura 
209); a leste da praça, também se encontra a EEEF Virgilino Jaime Zinn que atende 
um total de 1098 alunos (figura 210) e por fim, o recorte também abrange como um 
uso institucional, o prédio da estação ferroviária (figura 211) consolidada para 
atender ao transporte ferroviário a partir da realocação e demolição da antiga 
estação férrea da cidade, antes situada no centro do município, onde atualmente 
encontra-se a praça Honorato de Souza Santos. Atualmente, o prédio abriga o 
Centro de Descarte de Resíduos Eletrônicos de Cachoeira do Sul.  

 

Figura 208 - Associação de 
moradores em péssimo estado 
de conservação na Praça 
Ceratti.  
Fonte: Acervo pessoal da 
autora (2019). 

Fig 208 

Fig 210 

Fig 209 

Fig 211 
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Figura 209 - EMEI Júlia 
Tavares, ao lado da praça 
Altamir Antônio Ceratti.  
Fonte: Acervo pessoal da 
autora (2019). 

 

Figura 210 - EEEF Virgilino 
Jaime Zinn, a poucas quadras 
da praça Ceratti.  
Fonte: Acervo pessoal da 
autora (2019). 

 

Figura 211 - Antiga estação 
férrea do bairro Oliveira, 
atualmente Centro de Descarte 
de Resíduos Eletrônicos de 
Cachoeira do Sul.  
Fonte: Acervo pessoal da 
autora (2019). 

5.9.6 Matriz CPD  

A partir das análises realizadas sobre o recorte espacial na escala do bairro, pode-
se elencar os CONDICIONANTES que a região apresenta para o futuro projeto, as 
POTENCIALIDADES a serem exploradas e as DEFICIÊNCIAS a serem corrigidas 
ou supridas. A partir disto, foi criada uma matriz CPD, a fim de elencar tais 
parâmetros a serem explorados em TCC II. 

O quadro 16 apresenta a matriz CPD desenvolvida para o recorte espacial na 
escala do bairro, com base no diagnóstico realizado.  

Quadro 16 - Matriz CPD do recorte espacial na escala do bairro. 

RECORTE ESPACIAL DO BAIRRO 

C P D 

Existência de APP Existência de APP 
Praça A.A.Ceratti como um 

“não lugar” 

Curso d’água junto ao terreno Curso d’água junto ao terreno Curso d’água canalizado 

Ferrovia próxima à praça 
Instituições de ensino 

próximas à praça 
Falta de sistema de coleta 

das águas pluviais 

Declividade em sentido à 
praça 

 Degradação da APP local 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 
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As diretrizes trabalhadas para subsidiar o futuro projeto urbano para qualificar os 
espaços públicos, já definidos para TCC, foram divididas entre diretrizes para o 
recorte espacial do centro e diretrizes para o recorte espacial do bairro, tendo em 
vista que as necessidades que uma região central demanda não são as mesmas 
que uma determinada comunidade necessita. Desta forma, foram sintetizadas 4 
diretrizes para a escala do centro e 3 diretrizes para a escala do bairro.  

6.1 DIRETRIZES PROJETUAIS PARA O RECORTE ESPACIAL 

CENTRAL 

O centro de uma cidade tem, por natureza, a característica de atrair as pessoas de 
diversas partes da cidade e, deste modo, configura-se num dos espaços mais 
utilizados de uma cidade. Ali, em geral, concentra-se o comércio, as pessoas se 
deslocam para trabalhar e para o consumo, e neste contexto, os espaços públicos, 
tendem a receber grande número de pessoas, devido a esta grande circulação da 
população. As diretrizes projetuais propostas para a região central do município são 
focadas em proporcionar espaços de maior qualidade para a população como um 
todo  sendo elas: a rua para as pessoas; a rua como elemento de  conexão entre os 
espaços por meio da implantação de infraestrutura verde; a praça como um espaço 
de dinamismo, vivência e respeito a sua história e, por fim, uma diretriz voltada ao 
cenário utópico da política pública sendo ela tornar a área de intervenção uma zona 
especial no âmbito do Plano Diretor.  

6.1.1 A rua para as pessoas 

Uma das principais características da sociedade contemporânea é a dependência 
dos meios de transporte automotores. Segundo a AND (Associação Nacional dos 
DETRANs), o crescimento da frota de veículos em trânsito no Brasil chegou à marca 
de 1 carro para cada 4,4 habitantes, o que corresponde a cerca de 45,4 milhões de 
veículos nas ruas (AND, [20--]). Conforme dados do DENTRAN (Departamento de 
Trânsito) no município de Cachoeira do Sul este índice é maior que a média 
nacional. A frota cachoeirense teve um aumento de 66% nos últimos 10 anos, o que 
atualmente representa uma frota de 48.242 veículos em trânsito no município, sendo 
29.330 carros de passeio. Levando em consideração a população estimada pelo 

IBGE (2019b) para a cidade de 82.201 habitante, há em média um carro para cada 
2,8 habitantes (DETRAN, 2018). Esses números são alarmantes e a presença de 
tantos veículos nas ruas, acaba se refletindo nos espaços públicos, que acabam 
sendo pensados para melhor comportar os veículos, em detrimento de proporcionar 
espaços livres que incentivem a comunidade a se locomover de maneira peatonal 
assim como a permanecer no espaço públicos que a cidade oferece. Um exemplo 
quanto a este cenário, se vê no próprio município de Cachoeira do Sul. A praça José 
Bonifácio, como já mencionado, é, em extensão, a maior praça da cidade, e dentro 
deste contexto, duas porções do espaço que por excelência, deveria promover 
espaços de lazer para a comunidade, acabam cedendo lugar para a implantação de 
duas áreas para estacionamentos (figura 212 e 213). 

 

Figura 212 - Área destinada a 
estacionamento na parte 
posterior da praça.  
Fonte: Acervo pessoal da 
autora (2019). 

Do ponto de vista ambiental, este crescimento de veículos automotores também 
contribui negativamente para o aumento do aquecimento global, visto que os 
veículos emitem diversos poluentes atmosféricos, como o CO2 (dióxido de carbono), 
um dos gases responsáveis pelo efeito estufa, que, por sua vez, prejudica a camada 
de ozônio. Segundo Batista (2018), cada veículo libera a média de 120 gramas de 
CO2 por quilômetro rodado. Em uma situação hipotética, em que todos os veículos 
de passeio estivessem em trânsito, multiplicando esse valor pelo média de 
quilometragem que um veículo popular faz em um dia, que é de 15 quilômetros 
(DETRAN, 2018) e o número de veículos de passeio atual em Cachoeira do Sul 
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(29.330) a emissão gerada pelo município a partir apenas dos veículos de passeio 
é de 52.794 kg por dia.  Diante de tal problemática, a primeira diretriz a ser proposta 
é proporcionar estratégias que fomentem o deslocamento peatonal pelo centro da 
cidade, fazendo com que as ruas voltem a pertencer às pessoas a partir da 
qualidade dos espaços livres públicos e não havendo assim a priorização dos 
veículos automotores. 

 

Figura 213 - Área destinada a 
estacionamento em uma das 
laterais da praça.  
Fonte: Acervo pessoal da 
autora (2019). 

6.1.1.1 Av. Júlio de Castilhos | Implantação de elementos de Traffic 

Calming 

Os dispositivos de traffic calming têm por objetivo a redução da velocidade dos 
automóveis nas vias, bem como, traduzir a intenção de que o veículo é tratado como 
um meio de transporte em segundo plano dentro do planejamento dos espaços livres 
públicos. Entende-se que, por questões de caixa viária e passeios públicos já 
existentes, a via que mais se adequa para a implantação de traffic calming é a Av. 
Júlio e Castilhos. As figuras 214, 215 e 216 representam estratégias plausíveis de 
serem implantadas na via e assemelhando-se às soluções encontradas na visita 
técnica realizada no centro do município de Santa Cruz do Sul (RS), o que, por sua 
vez, comprova que estas estratégias são soluções com possibilidade de promover 
vias mais seguras, que priorizam o pedestre, além de propor o embelezamento das 
vias e beneficiar o comércio local, que também pode usufruir desses espaços.  

 

Figura 214 - Redução de áreas de estacionamento para implantação de vegetação arbórea, que 
por sua vez, melhora a ambiência da via e qualidade do espaço.  

Fonte: disponível em: https://globaldesigningcities.org/publication/global-street-design-guide/designing-
streets-people/designing-for-motorists/traffic-calming-strategies/. Acesso em 11 nov 2019. 

 

Figura 215 - Faixas de segurança elevada e alargamento dos passeios públicos nas esquinas 
como forma de alertar os motoristas que estão adentrando em uma área de tráfego mais lento. 

Fonte: disponível em: https://globaldesigningcities.org/publication/global-street-design-guide/designing-
streets-people/designing-for-motorists/traffic-calming-strategies/. Acesso em 11 nov 2019. 

 

https://globaldesigningcities.org/publication/global-street-design-guide/designing-streets-people/designing-for-motorists/traffic-calming-strategies/
https://globaldesigningcities.org/publication/global-street-design-guide/designing-streets-people/designing-for-motorists/traffic-calming-strategies/
https://globaldesigningcities.org/publication/global-street-design-guide/designing-streets-people/designing-for-motorists/traffic-calming-strategies/
https://globaldesigningcities.org/publication/global-street-design-guide/designing-streets-people/designing-for-motorists/traffic-calming-strategies/
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Figura 216 - Tratamento das esquinas a partir do melhoramento dos raios de canto como uma 
forma proporcionar intersecções mais seguras.  

Fonte: disponível em: https://globaldesigningcities.org/publication/global-street-design-guide/designing-
streets-people/designing-for-motorists/traffic-calming-strategies/. Acesso em 11 nov 2019. 

6.1.1.2 Rua 7 de Setembro | A rua das pessoas – implantação de 

vias para pedestres 

As vias de pedestres, assim como o nome sugere, têm por objetivo priorizar o uso 
peatonal e o bem-estar das pessoas e não permitir o trânsito de veículos, salvo 
determinadas situações, como por exemplo a carga e descarga de produtos para o 
abastecimento do comércio local, e a necessidade de acesso ambulância, carros de 
bombeiros e policiamentos, além do acesso de veículos por parte de moradores da 
via, que, como já observado a partir do diagnóstico da região, o recorte não apenas 
comporta a vida comercial, mas também o uso residencial. Em exemplos como a 
Calle Bandera, em Santiago, no Chile (figura 217), em que foram retirados os 
veículos e a rua se tornou própria para os pedestres, ocorreu a qualificação do 
espaço a partir da intenção de tornar a rua uma obra de arte viva e ao alcance da 
população. Esta solução também é encontrada em cidades de menor porte, como é 
o caso de Caçapava, município a nordeste do estado de São Paulo e conta com 
84.752 habitantes (IBGE, 2019a). No município, há a presença de um calçadão 

(figura 218) que faz a ligação entre duas praças da cidade e teve como principal 
consequência de sua implantação a promoção do comércio local, como um espaço 
de estar e fomento ao comércio.  

 

Figura 217 - Calle Bandera no 
Chile. A rua foi interditada em 
prol das obras de metrô e 
desde então foi recebendo 
melhorias qualificando o 
espaço.  
Fonte: disponível em: 
https://sala7design.com.br/2018
/01/intervencao-urbana-enche-
de-cores-e-transforma-rua-de-
santiago. Acesso em 11 nov 
2019. 

 

Figura 218 - Calçadão de 
Caçapava (SP).  
Fonte: disponível em: 
https://www.taiadaweb.com.br/a
-reforma-das-fachadas-das-
lojas-nos-calcadoes/. Acesso 
em 11 nov 2019. 

Com o mesmo intuito, tem-se como intenção propor o fechamento da Rua 7 de 
Setembro (figura 219) de modo gradativo a fim de minimizar os impactos que uma 
reformulação urbana na região poderia causar a população. O fechamento se daria 
a partir de seu cruzamento com a Rua Andrade Neves, onde, de fato, se inicia a 
maior movimentação da via, e abrangendo também o espaço da praça José 
Bonifácio até o cruzamento da Rua Presidente Vargas, respeitando o trecho 
conhecido como “a subida dos bancos” no qual, o calçamento tem caráter histórico.  

Outro ponto positivo que a implantação de uma rua para pedestres traria para a 
região, é a valorização do eixo de edificações de interesse histórico e cultural 

https://globaldesigningcities.org/publication/global-street-design-guide/designing-streets-people/designing-for-motorists/traffic-calming-strategies/
https://globaldesigningcities.org/publication/global-street-design-guide/designing-streets-people/designing-for-motorists/traffic-calming-strategies/
https://sala7design.com.br/2018/01/intervencao-urbana-enche-de-cores-e-transforma-rua-de-santiag
https://sala7design.com.br/2018/01/intervencao-urbana-enche-de-cores-e-transforma-rua-de-santiag
https://sala7design.com.br/2018/01/intervencao-urbana-enche-de-cores-e-transforma-rua-de-santiag
https://sala7design.com.br/2018/01/intervencao-urbana-enche-de-cores-e-transforma-rua-de-santiag
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presente na Rua 7 de Setembro. Com a diminuição da velocidade em que as 
pessoas passaram a transitar na região, há a tendência de que a população passe 
a observar com mais atenção essas edificações históricas, e utilizando estratégias 
que criem espaços de estar e mobiliário adequada para tal, haverá a opção de 
contemplação a estas edificações.  

 

Figura 219 - Imagem esquemática de implantação da rua para pedestres e suas respectivas fases 
de implantação, iniciando pela continuidade da praça José Bonifácio e após, a implantação 

gradativa com soluções de espaços de estar e lazer contemplados com paisagismo e mobiliário ao 
longo do restante da Rua 7 de Setembro até o cruzamento com a Rua Presidente Vargas.  

Fonte: Elaborada pela autora (2019). 

6.1.2 A rua como um elemento de conexão entre os espaços 

por meio de implantação de infraestrutura verde 

A área central do município conta com 4 praças, sendo elas a praça Balthazar de 
Bem, a praça José Bonifácio, a praça Honorato de Souza Santos e a praça Borges 
de Medeiros. Destes 4 exemplares, a pesquisa desenvolvida com a população por 
meio de aplicação do questionário indicou que os espaços mais frequentados da 
região central são respectivamente a praça Honorato de Souza Santos e a praça 
José Bonifácio. Analisando suas localizações, essas praças estão implantadas na 
faixa de maior movimentação do centro comercial, ficando as praças Borges de 
Medeiros e Balthazar de Bem nas extremidades do eixo das praças. Deste modo, 
em busca de fomentar uma conexão entre esses espaços de forma mais 

democrática, a segunda diretriz para o recorte espacial central tem por objetivo criar 
um caminho verde, convidativo e seguro, que conecte estes espaços públicos, 
tornando-os de forma geral, um conjunto de espaços públicos, promovendo assim o 
interesse dos usuários em percorrer este caminho de modo peatonal, assim, tendo 
acesso às quatro praças centrais que o município dispõe em uma espécie de circuito 
demarcado pela vegetação. Esta diretriz também contribui no aumento dos índices 
de áreas verdes e arborização viário do município, além de proporcional uma 
vivência mais agradável nas ruas cachoeirenses e a criação de um elemento 
temático que por sua vez, poderá caracterizar estas vias.  

6.1.2.1 Av. Júlio de Castilhos, Rua 7 de Setembro e Rua Moron | O 

corredor verde intraurbano de Cachoeira do Sul.  

O corredor verde proposto nesta diretriz tem como objetivo proporcionar a conexão 
entre os espaços públicos da região central, de modo a formar um caminho 
agradável, convidativo e seguro para o deslocamento dos pedestres em seu 
percurso. Para tal, escolheu-se como ponto inicial a localidade conhecida como “5 
Esquinas” (figura 220), pois, este é o ponto que popularmente divide a cidade em 
centro e zona norte. Recentemente, este local passou por intervenção morfológica 
pela Prefeitura Municipal para implantação de projeto viário com rotatória e 
melhoramento paisagístico. A implantação deste corredor verde neste ponto 
demarca o acesso à zona central do município e se estende passando pela praça 
Borges de Medeiros, indo até a Praça Honorato, onde muda sua rota, seguindo o 
vetor da Rua 7 de Setembro até a altura da praça José Bonifácio e contemplando, 
assim, a rua de pedestres indicada na diretriz anterior. A seguir, o sentido deste 
corredor verde seguirá pela Rua Moron (figura 221) até a praça Balthazar de Bem. 
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Figura 220 - Colagem representando a implantação de um corredor verde junto a Av. Júlio de 
Castilhos, trabalhando com vegetação de porte alto devido a compatibilidade de caixa viária que a 

via apresenta.  
Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

Figura 221 - Colagem representando a implantação do corredor verde na Rua Moron, utilizando de 
arborização de menor porte, visto que, a via apresenta uma caixa viária de menores proporções.  

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

Estas quebras de eixo do corredor verde se justificam com vistas à maior segurança 
viária e de modo a integrar vias em que já existe arborização viária significativa, 
como a Rua Moron, criando a continuidade destes corredores, conforme indica o 

croqui disposto na figura 222. 

 

Figura 222 - Croqui explicativo para a defesa de implantação do corredor verde. Corredor 
contemplando pontos estratégicos já existentes, tais como a vegetação arbórea presente na Rua 

Moron, que, por sua vez, leva o pedestre até a área dos engenhos (importante conjunto de 
edificações históricas do município), além de conectar as 4 praças da região central do município. 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 
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6.1.3 A praça como um espaço de dinamismo, vivência e 

respeito a sua história 

A praça Honorato de Souza Santos tem como uma de suas principais características 
o contexto histórico em que se insere. O local onde hoje se encontra a praça já foi o 
principal acesso à cidade a partir da estação ferroviária, sendo que, até 1973, o 
modal ferroviário era um dos principais meios de transporte para a chegada ao 
município. Além da ferrovia, o entorno era marcado por um importante largo de 
acesso à edificação, além de construções que faziam parte deste cotidiano. 
Entretanto, a cidade necessitava se expandir e, para tal, houve a retirada dos trilhos 
que por ali passavam e a demolição da estação férrea. As edificações e a dinâmica 
deste recorte da cidade é algo que está vivo apenas através de imagens antigas, 
recortes de jornais e, sobretudo, na memória dos cachoeirenses que usufruíram 
destes espaços. Porém, a história de um local não deveria desaparecer, de modo 
que as gerações futuras descobrissem essa história apenas a partir dos relatos dos 
mais velhos. Diante disto, entende-se como um potencial a ser explorado, enquanto 
projeto, a criação de espaços que tragam dinamismo à praça, por meio do desenho 
urbano e conjunto de mobiliário, mas também remetam à história que um dia fez 
parte do local. Quanto a este dinamismo e conexão com a história, as figuras 223, 
224 e 225 são exemplos de projetos em espaços livres públicos que respeitam o 
contexto histórico em que atualmente se inserem.  

 

Figura 223 - High Line, Nova 
York (EUA). Desenho de 
mobiliário que acompanha a 
curva que o trem fazia.  
Fonte: disponível em: 
https://www.nbcnewyork.com/n
ews/local/NYCs-High-Line-
Park-Marks-10-Years-of-
Transformation-
511048391.html. Acesso em: 
20 nov 2019. 

 

 

 

Figura 224 - High Line, Nova York (EUA). Desenho de mobiliário que faz alusão aos trilhos da 
antiga linha férrea como opções de bancos.  

Fonte: disponível em: https://www.nbcnewyork.com/news/local/NYCs-High-Line-Park-Marks-10-
Years-of-Transformation-511048391.html. Acesso em: 20 nov 2019. 

 

Figura 225 - Parque da Gare - Passo Fundo (RS | BR) – Materialidade utilizada como elemento de 
conexão ao contexto industrial e a ferroviária que caracterizava a região antigamente. Uso de perfis 
metálicos empregados em pérgolas, bancos e detalhes arquitetônicos das edificações que fazem 

parte do parque.  
Fonte: disponível em: https://www.archdaily.com.br/br/875069/parque-da-gare-
acxl?ad_source=search&_medium=search_result_all. Aceso em 20 nov 2019. 

 

https://www.nbcnewyork.com/news/local/NYCs-High-Line-Park-Marks-10-Years-of-Transformation-511048391.html
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https://www.nbcnewyork.com/news/local/NYCs-High-Line-Park-Marks-10-Years-of-Transformation-511048391.html
https://www.nbcnewyork.com/news/local/NYCs-High-Line-Park-Marks-10-Years-of-Transformation-511048391.html
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6.1.4 Tornar a área de intervenção uma zona especial no 

âmbito do Plano Diretor  

Em virtude das discussões municipais quanto à revisão do Plano Diretor atual, 
vigente desde 1983, a última diretriz para o recorte espacial da região central tem 
por objetivo pensar em estratégias enquanto planos para a administração pública 
municipal para promover, incentivar e tendo como principal meta o bem-estar e 
qualidade de vida da população. Para esta diretriz são apresentados objetivos e 
proposições de ações pertinentes a serem aplicadas para esta área. 

OBJETIVO: Aumentar as áreas verdes de solo permeável intralote, diminuindo a 
vazão de escoamento das redes de sistemas de coleta pluvial.  

➢ Conceder incentivos fiscais aos proprietários desta região que apresentarem 
aumentos áreas verdes permeáveis intralote; 

➢ Regulamentar metragens mínimas de áreas permeáveis intralote para as 
novas construções a serem implantadas nesta região. 

OBJETIVO: Redução de emissão de CO2 na atmosfera e diminuição do tráfego de 
veículos de passeio no centro da cidade.  

➢ Regularizar estacionamentos rotativos pagos nesta zona;  
➢ Incentivar o uso do transporte público coletivo a partir de regulamentação para 

faixas de ônibus, que por sua vez, otimiza o trânsito deste tipo de veículo, bem 
como, diminui o tempo de viagem; 

➢ Propor melhorias às paradas de espera de ônibus já existentes, criando um 
padrão de mobiliário; 

➢ Criar um sistema de ciclo faixas que tenham por objetivo abranger e conectar 
os bairros da cidade até esta zona especial da região central, conforme a 
viabilidade topográfica, fomentando assim o uso de meios de transportes 
alternativos;  

➢ Estipular metas anuais para o aumento do plantio de árvores nas vias púbicas, 
contemplando espécies que sejam compatíveis com o uso em espaços 
públicos.  

OBJETIVO: O poder público como principal agente atuante no incentivo ao uso dos 

espaços livres públicos existentes e dos novos espaços a serem propostos por meio 
de ações internas e parcerias público-privado.  

➢ Criar normativas que estipulem uma programação adequada para a realização 
da manutenção regular dos espaços públicos do município, como a poda das 
árvores, corte de grama, reparos ao mobiliário, dentre outros, visando assim, 
locais bem conservados, limpos e de aparência adequada e convidativa a 
população; 

➢ Criar um calendário anual com programações de diferentes temáticas a serem 
realizadas mensalmente, incentivando a apropriação da comunidade com 
relação aos espaços públicos existentes e, sobretudo, aos novos, quebrando 
assim, a estranheza com as novas propostas de espaços a serem 
proporcionadas ao município;  

➢ Promover parcerias com empresas privadas oferecendo abatimento de 
impostos municipais, tendo como contrapartida o comprometimento em 
oferecer melhorias e/ou manutenção aos espaços públicos municipais; 

➢ Angariar patrocínios para a realização de eventos culturais com determinada 
frequência nos espaços públicos propostos, a fim de atrair a população para 
estes locais, além de também incentivar a cultura.  

6.2 DIRETRIZES ESPACIAS PARA O RECORTE ESPACIAL DO 

BAIRRO 

As diretrizes espaciais para o recorte espacial na esfera do bairro têm, por principais 
objetivos, oferecer à comunidade local um projeto urbano que atendas as suas 
necessidades de lazer, contribua na construção de uma comunidade unida em prol 
da utilização e da conservação coletiva dos espaços públicos propostos, trazendo a 
estes usuários um sentimento de pertencimento ao local, visando, assim, 
proporcionar um espaço de qualidade que traga a comunidade para dentro da praça. 
Assim, são propostas 3 diretrizes a serem desenvolvidas no projeto urbano em TCC 
II: promoção da educação ambiental a partir da conexão entre a praça e as 
instituições de ensino lindeiras; drenagem urbana sustentável como estratégia de 
qualificação do espaço livre público; e a água como o agente de conexão entre as 
pessoas e a natureza. 
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6.2.1 Promoção da educação ambiental a partir da conexão 

entre a praça e as instituições de ensino lindeiras 

Junto à área de intervenção há duas instituições de ensino em potencial: a EEEM 
Virgilino Jaime Zinn (CIEP) e a EMEI Júlia Tavares, que se encontra ao lado do 
terreno da praça Altamir Antônio Ceratti. Segundo informações da professora 
Bárbara Martins, que leciona em ambas as instituições, a EMEI Júlia Tavares atende 
105 crianças com idades entre os 4 meses até os 6 anos enquanto a escola Virgilino 
conta com 1098 alunos, sendo 845 estudantes no ensino fundamental e 253 
cursando o ensino médio. Estes dados indicam que o bairro possui uma expressiva 
população na faixa etária de 4 meses até 17 anos.  

Diante de tais informações, entende-se como um potencial utilizar os jovens como 
agentes de conservação dos espaços públicos, bem como incentivar a preservação 
ambiental. Um dos meios para fomentar esta conexão é a criação de espaços que 
promovam a prática de esportes, de modo que as instituições de ensino possam 
realizar suas atividades de recreação, educação física e outras atividades 
pedagógicas fora dos limites da escola, utilizando assim o espaço da praça.  

Outra maneira de trazer os jovens para os espaços públicos é a partir de sua 
participação no processo de concepção e execução do projeto, criando atividades 
assistidas, como plantio de mudas, pintura de equipamentos, dentre outras 
atividades que incentivam a prática de conservar a praça. Fazendo com que as 
crianças e jovens participem do processo, é uma maneira de fomentar a ideia de 
conservação também entre a família também, visto que as crianças tendem a levar 
o conhecimento adquirido dentro da escola para casa.  

Um exemplo de iniciativa deste caráter é realizado na cidade de Imperatriz, 
município que faz divisa entre os estados do Maranhão e Tocantins, onde a 
prefeitura municipal firma parcerias com instituições de ensino, promovendo um 
projeto de revitalização do riacho Capivara. Os jovens são responsáveis pelo plantio 
de mudas nas margens do riacho, que corre dentro do ambiente urbano, conforme 
ilustra a figura 226 (COSTA, 2019). 

 

Figura 226 - Alunos do sexto ano da Escola Municipal Mariana Luz realizando o plantio de mudas 
de Ipê, Oiti e Açaí nas margens do riacho, como forma de proteger o curso d’água e oferecer áreas 

verdes à cidade.  
Fonte: https://www.imperatriz.ma.gov.br/noticias/conscientizacao/semana-da-agua-tem-atividades-

de-revitalizacao-de-riachos.html. Acesso em 23 nov 2019.  

6.2.2 Drenagem urbana sustentável como estratégia de 

qualificação do espaço livre público 

A análise do recorte espacial possibilitou observar uma importante questão quanto à 
drenagem urbana: a topografia deste recorte espacial direciona as águas para a praça 
Altamir Antônio Ceratti, sendo esta área mais baixa em relação ao seu entorno 
imediato, desta forma, tornando a área da praça mais sensível a alagamentos e 
inundações. 

Atualmente, as vias que ligam a praça até a principal via do recorte, a estrada que 
dá acesso à Ponte de Pedra, importante ponto turístico da cidade e também 
patrimônio histórico e cultural tombado em nível estadual, são as únicas vias 
pavimentadas do entorno imediato, sendo as demais vias caracterizadas por solo 
compactado. Em questões de absorção das águas pluviais, segundo Mascaró 
(2016), a situação em que se enquadra o contexto do recorte é a situação de 
subúrbio com edificações espaçadas, alguns lotes vazios, ruas sem pavimentação, 
assim, a absorção em áreas com tais características é de 50% a 80% (quadro 17).  

https://www.imperatriz.ma.gov.br/noticias/conscientizacao/semana-da-agua-tem-atividades-de-revitalizacao-de-riachos.html
https://www.imperatriz.ma.gov.br/noticias/conscientizacao/semana-da-agua-tem-atividades-de-revitalizacao-de-riachos.html
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6. DIRETRIZES PROJETUAIS  

Quadro 17 - Taxas de infiltração do solo conforme tipos de urbanização. 

TIPOS DE URBANIZAÇÃO 
TAXA DE 

INFILTRAÇÃO DO 

SOLO 

Edificações densas, áreas urbanas centrais com pátios e calçadas 2 a 10% 

Médio nível de adensamento, proximidade ao centro, presença de 
jardins privados, ruas calçadas e arborização viária 

10 a 30% 

Baixo adensamento, edificações com recuos de ajardinamento, ruas 
pavimentadas, calçadas parcialmente gramadas 

20 a 50% 

Cidades jardins, baixo adensamento, grandes áreas gramadas, ruas 
pavimentadas 

40 a 70% 

Subúrbios com edificações espaçadas, lotes vazios, ruas sem 
pavimentação, praças com arborização 

50 a 80% 

Parques, campos de esporte, reservas florestais urbanas 70 a 98% 

Fonte: Adaptado de Mascaró (2016). 

Entretanto, é importante salientar que o recorte se encontra próximo a uma área de 
expansão urbana e este fato sugere que as obras de urbanização podem passara 
ser realizadas nesta região, reduzindo assim o potencial de absorção do solo no 
recorte espacial, o que por sua vez, faz com que as águas pluviais, combinado a 
topografia, aumente o volume de águas sendo conduzidas a região mais baixa, onde 
está a praça.  

Com base nas características físicas do recorte espacial, que, de modo geral, 
combina fatores como a topografia, a pavimentação das vias e a inexistência de 
sistemas de drenagem urbana, a segunda diretriz tem por objetivo a prevenção de 
problemas relacionados a acúmulos de águas pluviais no recorte espacial, além de 
propor a caracterização do bairro a partir de infraestrutura sustentável, podendo 
assim, oferecer soluções com possibilidade de implantação do modelo em outros 
recortes espaciais do município.  

Para tal, é necessária a determinação de utilização de materiais para a 
pavimentação das vias e a regularização dos passeios públicos, a fim de definir o 
espaço de passagem dos pedestres e o espaço para a implantação de canteiros 
com cobertura que permita a infiltração das águas pluviais e plantio de vegetação. 
Para as áreas mais baixas do recorte, as estratégias a serem utilizadas são para a 
retenção das águas a partir da implantação de biovaletas, pequenas bacias de 

detenção e jardins de chuva, a fim de reter o volume que não for absorvido nas 
regiões mais altas do recorte.  

A figura 227 apresenta o mapeamento do recorte espacial, assumindo duas faixas 
de intervenção, sendo a primeira faixa, com a implantação de estratégias de 
retenção em um raio de 200 metros a partir do centroide a praça, e para um raio de 
500m a partir do mesmo centroide, as estratégias de absorção. 

 

Figura 227 - Mapeamento das estratégias de absorção e retenção das águas pluviais.  
Fonte: Elaborado pela autora (2019). 
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6.2.3 A água como o agente de conexão entre as pessoas e 

a natureza 

A partir do diagnóstico realizado no recorte espacial do bairro, um fator de essencial 
importância é a presença de uma APP que tem como função preservar um curso 
d’água existente no local. Embora dados da Prefeitura indiquem a existência de um 
curso d’água atravessando o terreno da praça, ao visitar o local, não foi possível 
observar evidências da existência deste córrego no nível da superfície, podendo 
estar canalizado no recorte da praça, sem sinalização apropriada sobre sua 
existência.  

Outra constatação a partir da visita a campo é a maneira como a população do local 
vem tratando os dois fragmentos da APP ali existente. Em uma das áreas, o local é 
utilizado como local de descarte de resíduos sólidos (figura 228); em outra, percebe-
se que, aos poucos, os moradores vêm se apropriando indevidamente do espaço 
(figura 229). 

 

Figura 228 - Degradação da APP devido ao lançamento e acúmulo de resíduos sólidos. 
 Fonte: Acervo pessoal da autora (2019). 

 

Figura 229 - Princípio de apropriação por parte da comunidade.  
Fonte: Acervo pessoal da autora (2019). 

Deste modo, a terceira diretriz proposta para o bairro tem por objetivo tornar 
novamente o córrego uma parte integrante da paisagem, trazendo-o à superfície e 
propondo espaços de lazer no local, como forma de resgatar a conexão entre as 
pessoas e a natureza, fazendo com que o elemento água faça parte do ambiente 
urbano, trazendo consigo ideias que promovam a biofilia.  

A questão da qualificação de cursos d’água é discutida por Morsch, Mascaró e 
Pandolfo (2017) para o município de Passo Fundo, no norte do estado do RS. O Rio 
Passo Fundo nasce dentro dos limites do município e tem uma parcela de seu curso 
passando dentro do ambiente urbano. Nestes locais, o rio é poluído, sofrendo com 
os constantes descartes de resíduos em seu leito por parte da população, além das 
APPs que o deveriam proteger, estarem sendo ocupadas por diferentes usos ao 
longo dos anos, fruto da urbanização da cidade, que teve um maior crescimento a 
partir da década de 1970. Em algumas dessas áreas em que o rio apresenta maior 
sensibilidade e poluição, foi proposto, em nível acadêmico, um projeto que qualifica 
as margens do rio a partir da criação de espaços de lazer, reestabelecendo as APPs 
juntamente a estes novos espaços, promovendo, assim, a sustentabilidade 
ambiental e a apropriação de uma nova opção de espaço público, mas que respeite 
a pré-existência que o local apresenta (figuras 230, 231 e 232) (MORSCH; 
MARCARÓ; PANDOLFO, 2017). 
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Figura 230 - Implantação da proposta de revitalização do Rio Passo Fundo representada por 
trechos temáticos. Fonte: Morsch, Mascaró e Pandolfo (2017). 

 

Figura 231 - Utilização de decks como espaço de lazer próximos ao curso d’água para favorecer a 
apropriação dos usuários.  

Fonte: Morch, Mascaró e Pandolfo (2017). 

 

Figura 232 - Ciclo faixa junto ao curso d'água fomentando a mobilidade alternativa e a prática de 
esportes.  

Fonte: Morsch, Mascaró e Pandolfo (2017). 
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7. CONCLUSÃO – TCC I 
 

Ao final desta etapa de pesquisa e diagnóstico preliminar, pode-se observar a 
importância de trazer a sustentabilidade ambiental para dentro do ambiente urbano, 
com vistas a contribuir positivamente, tanto agregando valor à cidade, como à 
qualidade de vida de seus usuários. Autores como Douglas Farr (2013) defendem a 
importância que os espaços públicos e a presença da natureza dentro das cidades 
trazem ao homem, contribuindo inclusive para mitigar problemas de saúde de 
ordens física e mental que atualmente atingem um relevante (e crescente) 
percentual da população, tais como a obesidade e a depressão.  

Partindo deste ponto, uma das maneiras de se manter esta conexão entre o homem 
e a natureza, com promoção da sustentabilidade ambiental, é propondo espaços 
que sejam agradáveis às pessoas, como forma de fomentar o uso do transporte 
alternativo e do “andar a pé”. Diante disto, a estratégia adotada como forma de 
promover a sustentabilidade ambiental e tornar os espaços públicos um local para 
as pessoas é a implantação de infraestrutura urbana sustentável, que engloba 
diferentes vertentes, sendo propostas, para este caso, as estratégias voltadas à 
drenagem urbana sustentável e os corredores verdes.  

O objeto de estudo engloba os espaços públicos do município de Cachoeira do Sul. 
Tais espaços são de vital importância histórica ao município, tanto por questões de 
desenvolvimento da sociedade, quanto para o crescimento urbano do município. No 
entanto, assim como Da Silva (2012) identifica a decadência dos espaços públicos 
das cidades, deixando de ser locais de encontro e troca, é visível que as praças de 
Cachoeira do Sul passaram a se tornar “não lugares” da cidade, sofrendo com as 
ações de vândalos, a falta de manutenção e infraestrutura, o que, por sua vez, acaba 
distanciando os usuários desses espaços.  

Sob esta óptica, surge a importância em repensar estes espaços e maneiras de 
reintegrá-los à cidade, devolvendo-os a comunidade. Assim, conclui-se a relevância 
deste trabalho como meio de abrir uma discussão quanto às problemáticas atuais 
das praças e as potencialidades que as mesmas oferecem, como meio de criação 
de futuras diretrizes que objetivam nortear um projeto urbano voltado à infraestrutura 
urbana sustentável que tenha como principal premissa tornar os espaços públicos 
ativos novamente. 
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APÊNDICE 1:   PROJETO URBANO

 

Nesta seção são apresentadas as propostas projetuais desenvolvidas na segunda 
etapa do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC II) para os três espaços públicos 
selecionados por meio do diagnóstico e análise dos dados das etapas anteriores, a 
saber: Praça Honorato de Souza Santos (Centro), Rua Júlio de Castilhos (Centro) 
e Praça Altamir Antônio Ceratti (Bairro Preussler).  

A seleção dos espaços a serem trabalhados partiu do diagnóstico realizado na 
etapa anterior (i.e., TCC I), considerando os apontamentos e sugestões realizados 
na Banca de Avaliação ocorrida ao final daquela etapa. As diretrizes e escopo foram 
redimensionados também considerando-se tais contribuições e as restrições 
inerentes ao período de pandemia da COVID-19 vivenciado ao longo do ano de 
2020 (p.ex., quanto às atividades que envolviam interação presencial com a 
população). 

As propostas são apresentadas em pranchas no tamanho A0 (dimensões: 841 × 
1189 mm). 

Na sequência, são apresentadas fotos das duas maquetes referentes às propostas 
para a Praça Honorato de Souza Santos e Praça Altamir Antônio Ceratti. 
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APÊNDICE 1:   PROJETO URBANO  

Nas Figuras 233 a 240 são apresentadas fotos da maquete referente à proposta para a Praça Honorato de Souza Santos e  

 

                       

Figura 233 - Foto da maquete referente à proposta para a Praça 
Honorato de Souza Santos, perspectiva aérea, posição sul.   

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

Figura 234 - Foto da maquete da Praça Honorato de Souza 
Santos, com ênfase ao cruzamento entre as ruas 7 de Setembro e 

Ernesto Barros.   
Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

 

Figura 235 - Foto da maquete da Praça Honorato de Souza Santos, 
com ênfase ao fragmento de interesse de estar.  

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 
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Figura 236 - Foto da maquete da Praça Honorato de Souza Santos. 
Via elevada de ligação entre o fragmento de estar e o fragmento 

caracterizado como de uso recreativo.   
Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

 

Figura 237 - Foto da maquete da Praça Honorato se Souza 
Santos. Ênfase no eixo de ligação entre a via Otto Mernak e o 

Monumento em Homenagem ao Imigrante Alemão. 
Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

 

Figura 238 - Foto da maquete da Praça Honorato de Souza 
Santos. Ênfase à área cultural e área dos containers de lanches.  

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 
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Figura 239 - Foto da maquete da Praça Honorato de Souza 
Santos. Ênfase à área destinada aos vendedores ambulantes, à 

área de estar e à área dos containers de lanches. 
Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

Figura 240 - Foto da maquete da Praça Honorato de Souza Santos. 
Ênfase à área destinada aos vendedores ambulantes, à área de 

estar e à área dos containers de lanches.  
Fonte: Elaborado pela autora (2020). 
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Nas Figuras 241 a 250 são apresentadas fotos da maquete referente à proposta para a Praça Altamir Antônio Ceratti. 

 

             

Figura 241 - Foto da maquete referente à proposta para a Praça Altamir Antônio Ceratti. Visão geral do projeto.  
Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

Figura 242 - Foto da maquete da Praça Altamir Antônio Ceratti. 
Ênfase à região das pistas de skate.  
Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

 

 

 



 
 
 

  
     

149 

 

APÊNDICE 1:   PROJETO URBANO  

           

Figura 243 - Foto da maquete da Praça Altamir Antônio 
Ceratti. Ênfase à região da quadra esportiva escalonada. 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

 

Figura 244 - Foto da maquete da Praça Altamir Antônio Ceratti. 
Ênfase à APP próxima à quadra esportiva.   

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

  

 

Figura 245 - Foto da maquete da Praça Altamir Antônio Ceratti. 
Ênfase à APP próxima à quadra de skate.   

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

.  
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Figura 246  - Foto da maquete da Praça Altamir Antônio 
Ceratti. Visão geral, posição leste.   

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

Figura 247 - Foto da maquete da Praça Altamir Antônio Ceratti. 
Visão geral, posição norte.   

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

Figura 248 - Foto da maquete da Praça Altamir Antônio Ceratti. 
Visão geral, posição oeste.    

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 
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Figura 249 - Foto da maquete da Praça Altamir Antônio Ceratti. Visão 
geral, posição sul.    

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

Figura 250 - Foto da maquete da Praça Altamir Antônio Ceratti. Visão 
geral dando ênfase à abertura da canalização do curso d’água.  

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 
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APÊNDICE 2:   QUESTIONÁRIO 

 

Nesta seção é apresentado o questionário proposto como instrumento de pesquisa 
para compreender a percepção da comunidade com relação às praças da cidade. O 
questionário é composto de 20 perguntas de múltipla escolha e dissertativas, que 
visavam fornecer dados que permitissem a análise da opinião da comunidade quanto 
à qualidade das praças, bem como a identificação das potencialidades e deficiências 
desses espaços.  

O questionário foi aplicado entre os dias 17 de setembro e 01 de novembro de 2019. 
A aplicação foi realizada a partir da plataforma de formulários do Google (i.e., Google 
Forms) e sua divulgação teve como objetivo atingir o maior número de pessoas com 
maior diversidade de perfis possível. Para isso, a divulgação ocorreu por meio 
interação interpessoal (i.e., comunicação pessoal com diferentes agentes, como 
familiares, amigos e colegas, e professores de escolas do município), e por meio de 
comunicação virtual, através de envio de e-mail, de publicação em redes sociais 
populares (i.e., Facebook e Instagram), do compartilhamento em grupos populares 
do município, além de grupos de aplicativos de mensagens (i.e., WhatsApp), 
contando com a contribuição de diferentes pessoas para sua divulgação.   

 

PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE: PRAÇAS DE CACHOEIRA DO SUL (RS) 
Este questionário de caráter acadêmico tem o propí³sito de auxiliar na tomada de 
decisões de um projeto urbano de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) da 
acadêmica Quétilan R. Domingues, que visa qualificar os espaços públicos da 
cidade. O objetivo desta pesquisa é colher a opinião da comunidade cachoeirense 
em relação as praças que o município dispõe, a fim de entender, a partir dos olhos 
dos usuários, as potencialidades e deficiências desses espaços. 
* o asterisco identifica perguntas que devem ser obrigatoriamente respondidas 

1. Gênero? * 
 Feminino 
 Masculino 
 Outro 

2. Qual é a sua idade? * 
[ campo para inserção de valor numérico ] 

3. Em qual bairro você mora? * 
[ campo para inserção de texto ] 

4. Você é natural de Cachoeira do Sul? * 
 Sim 
 Não 

5. Se a resposta anterior for negativa, por qual motivo reside no município? 
 Trabalho 
 Estudos 
 Acompanhando cônjuge 
 Outros 

6. Você costuma frequentar as praças da cidade? * 
 Sim 
 Não 

Se a resposta à pergunta 6 for “não”:  
Opcional: você gostaria de dizer por qual motivo não frequenta praças em 
Cachoeira do Sul? 
[ campo para inserção de texto ] 

7. Se a resposta anterior for positiva, quais praças você frequenta? 
[ campo para inserção de texto ] 

8. Quantas vezes por semana você frequenta alguma praça? 
 menos de 1 vez por semana 
 1 vez por semana 
 2 vezes por semana 
 de 3 a 5 vezes por semana 
 6 ou 7 vezes por semana 
 mais de 7 vezes por semana 

9. Qual a sua motivação para frequentar as praças? * 
 Lazer 
 Prática de esportes e/ou atividades físicas 
 Levar as crianças para brincar 
 Outros 
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10. Qual a sua opinião sobre as praças de Cachoeira do Sul? * 
 Excelentes 
 Boas 
 Medianas 
 Pouco satisfatórias 
 Insatisfatórias 

11. Na sua opinião, o que falta nas praças de Cachoeira do Sul? * 
 Mobiliário adequado (bancos, lixeiras, bicicletários, bebedouros, etc.) 
 Iluminação pública 
 Manutenção dos espaços 
 Playgrounds 
 Equipamentos esportivos 
 Banheiros públicos adequados 
 Outros 

12. Se você marcou "Outros" na pergunta anterior, qual é sua opinião? 
[ campo para inserção de texto ] 

13. Na sua opinião, quais são as qualidades das praças de Cachoeira do Sul? 
 Arborização 
 Áreas gramadas 
 Infraestrutura (Sanitários, mobiliários, pavimentação adequada, etc.) 
 Localização, fácil acesso 
 Presença de playground 
 Presença de equipamentos esportivos 
 Segurança 
 Outros 

14. Se você marcou "Outros" na pergunta anterior, qual é sua opinião? 
[ campo para inserção de texto ] 

15. O bairro em que você mora tem a presença de uma ou mais praças? * 
 Sim 
 Não 
 Praças do seu bairro em Cachoeira do Sul 

 

16. Se a resposta anterior for positiva, qual é a sua opinião sobre a(s) praça(s) do 
seu bairro? 
 Excelente(s) 
 Boa(s) 
 Mediana(s) 
 Pouco satisfatória(s) 
 Insatisfatória(s) 

17. Na sua opinião o que falta na(s) praça(s) do seu bairro? 
 Mobiliário adequado (bancos, lixeiras, bicicletários, bebedouros, etc.) 
 Iluminação pública 
 Manutenção dos espaços 
 Playgrounds 
 Equipamentos esportivos 
 Banheiros públicos adequados 
 Outros 

18. Se você marcou "Outros" na pergunta anterior, qual é sua opinião? 
[ campo para inserção de texto ] 

19. Na sua opinião, quais são as qualidades da(s) praça(s) do seu bairro? 
 Arborização 
 Áreas gramadas 
 Infraestrutura (Sanitários, mobiliários, pavimentação adequada, etc.) 
 Localização, fácil acesso 
 Presença de playground 
 Presença de equipamentos esportivos 
 Segurança 
 Outros 

20. Se você marcou "Outros" na pergunta anterior, qual é sua opinião? 
[ campo para inserção de texto ] 
 

Fim do questionário. 

Agradeço sua participação! 
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