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Quando a vida te decepciona, qual é a solução? 

Continue a nadar! Continue a nadar! Continue a 

nadar, nadar, nadar! Para achar a solução, nadar, 

nadar!  

Dory (Procurando Nemo) 



 
 

RESUMO 

 

No decorrer da existência humana sempre se notou a necessidade do contato com a 
natureza, sendo ela considera uma divindade por alguns povos, ela sempre desperta 
sentimentos em seus observadores. Pensando nisso o presente trabalho é um 
estudo da viabilidade de desenvolvimento da proposta referente à intervenção de 
uma área urbana degradada na cidade de Timon, visando, desenvolvendo um 
projeto arquitetônico e urbanístico de um parque urbano, que possa ter uma área de 
lazer e contemplação no terreno conhecido como lagoa do Sâmbico, dispondo de 
soluções que possam aproximar a sociedade residente na cidade a natureza. Para 
isso foi revisado o surgimento e a importância das áreas verdes no contexto histórico 
e para humanidade, analisado alguns projetos urbanístico nesse seguimento nas 
esferas mundial, nacional e local, para uma melhor compreensão do tema proposto 
e feito um levantamento das leis que se aplicam nesse contexto e a área sugerida 
para desenvolvimento do tema escolhido. 
 

Palavras Chaves: Parque Urbano; Sâmbico; Timon. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

There is no need of contact with nature, being considered a divinity by 

some people, it always arouses 
feelings in its observers. Thinking 

about this, the present work is a study 
of the feasibility of developing the 

proposal for a degraded urban area in the city of Timon, aiming at developing an 
architectural and urbanistic project of an urban park that has a non-terrain leisure and 
contemplation area known as lagoon of Sâmbico, offering solutions that bring 
together a society resident in the city, the nature. To this end, the emergence and 
importance of green areas in the historical context and for humanity was reviewed, 
analyzed some urban projects in this global, national and local area for a better 
understanding of the proposed theme and a survey of the laws that apply in the 
context and suggested area for the development of the chosen theme. 

 

Keywords: Urban Park; Sâmbico; Timon. 
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INTRODUÇÃO  

 

Com a evolução das cidades e o ritmo frenético de seus habitantes os 

espaços verdes tendem a perder sua importância, às vezes ignorado pelo poder 

público ou absorvido pela ambição empresarial ou especulação imobiliária. 

O acelerado crescimento urbano e a consequente alteração da paisagem e 
das características ambientais, principalmente nas grandes cidades, têm 
gerado uma série de problemas para a administração pública. Estes 
problemas relacionam-se diretamente com a qualidade ambiental e a forma 
como esta afeta a qualidade de vida de suas populações. É inegável que 
árvores em cidades, isoladas ou em conjunto, produzem benefícios 
ambientais não somente estéticos, mas também funcionais. Em decorrência 
desses benefícios, são gerados outros, de caráter social e econômico, que 
direta ou indiretamente afetam a todos os habitantes urbanos 
(DETZEL,1993 apud HILDEBRAND, 2001, p.01).  

 

Notando a importância desses espaços verdes em centros urbanos e a 

necessidade de integração entre os habitantes de uma cidade e o contato com a 

natureza, o presente trabalho visa à elaboração de um projeto de parque urbano 

ambiental para a cidade de Timon no estado do Maranhão onde o local escolhido 

como base para esta proposta é a área de 80.502,25 m², com perímetro 1.373,27m 

(TIMON, Lei 1754, 2012) localizada as margens da Avenida Piauí local conhecido 

como Lagoa do Sâmbico. 

Uma área artificial já que não existe nenhuma nascente no local; os espelhos 

de água encontrados nessa região são alimentados por águas pluviais sendo 

fundamentais para o sistema de escoamento decorrentes das chuvas na cidade, 

essas águas são direcionadas até as lagoas e logo em seguida ao Rio Parnaíba. 

Segundo o relatório de impacto ambiental (rima), essas unidades de 

paisagem não podem ser consideradas naturais, uma vez que foram 

geradas a partir do represamento de escoamento superficial da avenida 

piauí. logo, a lagoa do sambico não pode ser caracterizada como tipica 

lagoa de planice fluvial, uma vez que é formada pela cheia sazonal do rio 

parnaiba. (SILVA, 2016, p.23). 

 

A criação de um projeto urbanístico e arquitetônico pra essa área é de 

fundamental importância visto que, a cidade não possui locais estruturado para 

receber seus habitantes e proporcionar o contato com biomas verdes isolados e 

animais silvestres da região encontrados na zona da lagoa, uma intervenção no local 
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facilitaria a preservação contra a retirada ilegal de recursos naturais e o acumulo de 

lixo que poderia obstruir o fluxo das águas provocando enchentes, bem como 

proporcionar um atrativo turístico ecossistêmico e proporcionar uma valorização 

imobiliária nos arredores do parque. Para isso o projeto terá como objetivos 

específicos de propor uma intervenção de projeto urbano e paisagístico dentro da 

zona urbana da cidade de Timon, projetar a uma área de lazer aproveitando os 

recursos paisagísticos naturais de modo proporcionar uma área turística e 

desenvolver um projeto arquitetônico que possa interferir na área degradada pelo 

depósito de esgoto. 

A metodologia utilizada para o desenvolvimento deste trabalho será através 

de pesquisa nos arquivos públicos da cidade de Timon, coletando dados locais 

referentes ao espaço e leis que se aplicam a área da lagoa, utilizando estudos de 

caso na esfera internacional, estadual e local, de projetos já existentes, como base 

teórico será feita consulta em biblioteca, livros, revistas, matérias e artigos físicos e 

virtuais, abordando os temas de paisagismo, turismo, parque ambientais dentre 

outros. E como referencial teórico serão utilizados as dissertações de Abrantes 

(2009), Azevedo (2008), Liuson (2003), a tese de Hildebrand (2001), os artigos de 

Loboda (2005), Jacobi (2006), Patro (2016), Schussel (2012), o livro de Jacobs 

(2000) e a lei Municipal nº1754 da cidade de Timon (24 de maio de 2012), entre 

outros. 

O resultado esperado por esse trabalho é ressaltar a importância da criação 

de parques ambientais em centros urbanos, o impacto gerado por eles na qualidade 

de vida da população usuária e a elaboração de um projeto arquitetônico relevante 

ao estudo proposto. 
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1. JUSTIFICATIVA  

 

É importante a implantação de parques urbanos nas cidades moldando áreas 

verdes e zonas urbanas para garantir uma melhor qualidade de vida da população e 

aperfeiçoar os espaços para o atendimento das funções sociais e ecológicas. “Os 

parques urbanos surgiram na Inglaterra no final do século XVIII, expandindo-se no 

século XIX para as cidades europeias em função da Revolução Industrial...” 

(MAYMONE, 2009, p.18), Essa revolução acelerou o processo de crescimento da 

população bem como a migração de habitantes da zona rural para centros urbanos 

gerando um modo desordenado de ocupação, com isto começou a ser gerados 

problemas de insalubridade e falta de higiene. A maneira adotada para a solução 

destes problemas foi intervenções na infraestrutura das cidades, “[...] buscando 

reverter este quadro ambiental, ações de melhoramentos urbanísticos entre elas, o 

movimento de reforma sanitária, efetuaram grandes investimentos em paisagismo e 

infraestrutura urbana”. (LEITE, 1994 apud AZEVEDO, 2008, p.01). 

  No local escolhido para a elaboração de implantação do parque 

ambiental encontram-se quatro galerias de águas pluviais conforme a (Figura 01). 

 

Figura 01 - Desembocadura De Água na lagoa. 

 
Fonte: Google Earth, 2009. 
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 Contudo como a cidade não conta com um sistema de saneamento as aguas 

das chuvas misturam com esgoto, conforme a (Figura 02) e desembocam na lagoa 

gerando mau cheiro e poluindo as reservas de água da lagoa. 

Figura 02 - Desembocadura De Água na lagoa. 

 
Fonte: Arquivo Pessoal, 2017. 

 A consequência da densidade demográfica junto com o crescimento das 

cidades faz com que, o consumo de água amplie e em localidades sem um devido 

tratamento de purificação o descarte muitas vezes é em córregos direcionados a 

margens de rios e lagos. 

A expansão demográfica e o desenvolvimento tecnológico trazem como 
consequência imediata, o aumento do consumo de água e a ampliação 
constante do volume produzido de efluentes. Estes últimos, uma vez não 
submetidos a um tratamento adequado, favorecem a eutrofização dos 
corpos receptores desencadeando desequilíbrios ecológicos e degradação 
da biota aquática. (FERNANDES, 1997 apud ABRANTES, 2009, p.21). 

Nozaki (2007, apud ABRANTES, 2009) afirma que, a maioria das doenças 

associadas à ausência de saneamento básico está relacionada à água contaminada. 
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Essa afirmação nos coloca a refletir que como há uma água contaminada pela falta 

de saneamento e que os fluxos destes recursos hídricos vão parar no Rio Parnaíba, 

a vida aquática estaria contaminada e os peixes retirados desta lagoa pelos 

moradores ribeirinhos da região estariam levando doenças a esta parcela de 

moradores que consome os produtos desta pesca. Veiga (2000 apud LIUSON, 

2003) relata que no Brasil, 80% das doenças e 65% das internações hospitalares 

estão relacionadas com o consumo e uso de águas não potável e com pescarias 

sem condições de saneamento básico. 

Justificando diante do exposto que um projeto de intervenção relacionado ao 

tratamento dessas águas além de melhorar o aspecto visual da lagoa contribuiria na 

qualidade de vida da população ribeirinha e dos consumidores de pescados 

extraídos da região. 

 

2. OBJETIVOS  

 

2.1 GERAL  

O objetivo deste trabalho é desenvolver um projeto arquitetônico e urbanístico 

que possa expandir as áreas verdes e locais para lazer na região urbana da cidade 

de Timon.  

2.2 ESPECÍFICOS  

-Propor uma intervenção de projeto urbano e paisagístico dentro da zona 

urbana da cidade de Timon, MA. 

-Projetar a uma área de lazer aproveitando os recursos paisagísticos naturais 

existentes de modo proporcionar uma área turística. 

-Desenvolver um projeto arquitetônico que possa interferir na área degradada 

pelo depósito de esgoto presente na região. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO  

3.2 CONCEITOS 

Desde a antiguidade espaços verdes sempre tiveram um papel importante na 

vida do ser humano, seja na religião como o jardim do Éden retratado na bíblia ou 

como símbolo de poder a exemplo dos jardins franceses dentre outros que foram 

símbolo da aristocracia. Porem o que pode ser observado além dos seus aspectos 

simbólicos para os usuários é o fato de que essas áreas verdes repletas de 

vegetação sempre fez parte da paisagem e do modo de vida das pessoas, e essas 

áreas verdes podem ser classificadas segundo Bargos e Matias (2011) em 

extensões com vegetação fazendo parte dos equipamentos urbanos como parques, 

jardins, cemitérios, áreas de pequenos jardins, alamedas, bosques, praças de 

esportes, margens de rios e lagos dentre outros. 

O tema adotado nesse trabalho será “parque urbano” tendo em vista a 

dimensão à que se refere o espaço e a proposta final de projeto arquitetônico a ser 

alcançada no final desta jornada, para isso com um intuito de uma melhor 

compreensão deste trabalho e percebendo que esse termo pode ter vários sentidos 

de acordo o contexto aplicado o conceito de parques urbanos que será adotado é de 

que estes são espaços públicos de grandes extensões com elementos naturais 

destinados a recreação conforme fala (KLIASS, 1993, p. 19 apud LIMA, 2012, p.01) 

“os parques urbanos são espaços públicos com dimensões significativas e 

predominância de elementos naturais, principalmente cobertura vegetal, destinado à 

recreação”. Essa recreação citada pela autora passa barreiras relacionadas à idade, 

gênero e classe social, podendo atingir várias camadas da sociedade, as integrando 

socialmente, além de aliviar os estresses causados pela vida urbana frenética. 

A rotina cansativa imposta pela vida urbana pode ser atenuada por 
atividades realizadas nos parques, como caminhadas, passeios e 
brincadeiras, além da possibilidade de convivência entre os moradores nas 
cidades nesses espaços. (FERREIRA, 2007, p.25) 

 São notórios os efeitos benéficos que ambientes com vegetação podem 

causar aos usuários, sendo utilizado no tratamento de pacientes com distúrbios 

psicológicos para aliviar tensões causadas pelo estresse e relaxa-los. Ferreira 

(2008) ainda nos fala que teve um estudo publicado em 1984 por Roger S. Ulirich, 

onde foi constatado que pacientes que estavam em quartos com janelas voltados 
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para arvores foi mais rápida que os que tinham vista para ambientes artificiais. Isso 

comprova a importância de inserções de áreas verdes para o uso urbano. 

3.2. EVOLUÇÃO HISTÓRICA  

3.2.1. NO MUNDO 

Podemos dizer que os parques são um retorno as origens, já que a paisagem 

que predomina neles é a mais natural possível, sendo ele uma derivação dos jardins 

antigos. Paiva (2004) nos fala que os primeiros espaços de jardins surgiram na 

Pérsia, embora documentos revelem que a região da Mesopotâmia teria sido a 

pioneira na elaboração dessas áreas, sendo que o cultivo de vegetação teria iniciado 

em zonas de deserto onde não existiam condições favoráveis para o 

desenvolvimento das técnicas isso a cerca de três milênios antes de Cristo, Há 2000 

a.C. já eram sinais de poder tidos pelos reis da Mesopotâmia onde aconteciam os 

banquetes e cerimônias além de ter um caráter religioso.  

O jardim mais famoso da antiguidade foram os Jardins Suspensos da Babilônia 

(Figura 03), estes jardins foram construídos a pedido do Rei Nabucodonosor II (605-

562 A.C.) e dedicados a sua esposa, rainha Semiramis, como uma forma de 

aproximar sua amada da terra natal. 

Figura 03 – Jardins Suspensos da Babilônia. 

 
Fonte: Tommye Halsell, 2017 
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Nos templos eram plantados frutas e legumes que serviam de oferendas aos 

deuses, e serviram como alimento aos serviçais. Segundo o Clube Paulista de 

Jardinagem (2017) estes alimentos eram dispostos sobre terraços dos prédios de 

vários pavimentos onde também celebravam rituais. Outro elemento bastante 

presente nos jardins era a irrigação na qual escorriam pelos diversos níveis de 

pavimentos onde a água era levada até o terraço superior através de baldes presos 

a uma corrente. Depois, essa água era distribuída entre os vasos de plantação e o 

excesso era drenado dentro de um sistema complexo de canais subterrâneos. 

OS JARDINS EGÍPCIOS 

Para os egípcios os jardins não eram lugares somente para contemplação. 

Eles serviam para plantio de alimentos destinados ao consumo da população e 

tiveram seu apogeu na VIII dinastia, onde todos os palácios possuíam como 

complemento obrigatório, plantação de árvores e flores, seguindo as tradições das 

atividades agrícolas já desenvolvidas na planície do rio Nilo e serviram como 

influencia para os povos ocidentais. “O traçado dos jardins era caracterizado por 

linhas retas e formas geométricas perfeitamente simétricas. Tudo orientado segundo 

os quatro pontos cardeais, expressando a importância da astrologia”. (PAIVA, 2004, 

p. 10) onde foram desenvolvidos sistemas de irrigações por meios de canais onde a 

água do Nilo era direcionada a áreas de plantios. 

Até o século XVIII a tradição da jardinagem egípcia - o berço da jardinagem 
ocidental. - é transmitida através dos gregos, dos persas, dos romanos, dos 
árabes, dos italianos e dos franceses, imperando no Ocidente sem 
nenhuma influência da jardinagem chinesa. Os jardins do antigo Egito 
reproduzem-se, em menor escala, o sistema de irrigação utilizado na 
agricultura, cuja função primeira é o de amenizar o calor excessivo das 
residências. (LOBODA, ANGELIS, 2005, p.127) 

 
OS JARDINS PERSAS 

Os jardins persas tinham como característica a harmonia, a distribuição no 

espaço e a diversificação dos aromas como forma de atender os desejos dos reis 

persas e são datados desde 3.500 a.C. serviram como influenciaram os jardins 

egípcios e os jardins da Babilônia.  

O estilo dos jardins persas era estritamente formal. O jardim era cortado por 
dois canais principais, dividindo o jardim em quatro regiões, que 
representavam as quatro moradas do universo: terra, fogo, água e ar. Ao 
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centro, havia tanques com fontes, revestidos de azulejos (ladrilhos azuis) 
para acentuar o frescor da água. Não havia estátuas pois o islamismo não 
permitia a reprodução de imagens (humanas). (PAIVA, 2004, p. 15) 

 

Paiva (2004) ainda nos fala que existe uma descrição de um jardim persa que 

era tido como um paraíso que era denominado de Cyrus (424-401 a.C.),que se 

localizava em Sardes, era um bom exemplo das vastas plantações de árvores de 

grande porte, alinhadas segundo uma disciplina rígida, e como forração de piso 

eram amplos gramados bem irrigado para os persas algumas áreas dos jardins eram 

destinados a recreação de  caças. Nestes jardins se cultivavam frutíferas, plantas 

ornamentais e aromáticas, eles também exerceram grande influência sobre a 

história consecutiva dos jardins e sobre a estética dos jardins muçulmanos, que 

propagaram alguns dos temas usados até o extremo ocidente. 

OS JARDINS GREGOS 

Figura 04 – Templo de Delphi. 

 

Fonte: Conceição, 2016 

Na Grécia podemos notar que os jardins começaram a assumir pela primeira 

vez uma função pública ao serem considerados como locais abertos para passeios, 

conversas e lazer da comunidade, devido à formação rochosa e montanhosa da 
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Grécia (Figura 04) esses espaços começaram a serem dispostos de uma forma mais 

natural seguindo relevos e perdendo a rigidez que era mantida nos exemplos já 

praticados. Os registros de jardins na Grécia datam desde o Séc. IV a.C. Durante a 

época clássica eles tinha do jardim um local sagrado, cultivado próximo a algum 

santuário e consagrado a uma das divindades da fecundidade com vegetação 

virgem e sem intervenção humana, sendo que para ele o significado dos jardins 

eram lírico religioso sendo um oposto a exploração da natureza. (PAIVA, 2004). 

Os gregos eram opostos às ideias dos jardins trazidos do oriente, pois eram 

ligados aos prazeres em torno dos objetos da natureza que, segundo eles, eram 

guardados do irracional e do indefinido. A tradição grega apresentava o pequeno 

jardim de Epicure em Atenas, que segundo suas descrições, o local era um pomar 

para o cultivo de legumes sendo um jardim simples sem adornos destinado aos 

prazeres naturais e necessários. “Nos jardins gregos, então, se cultivavam legumes 

para consumo, trigo para confeccionar pão, mas as flores eram destinadas aos 

deuses”. (PAIVA, 2004, p. 18). A introdução das colunas fazia transição harmoniosa 

entre exterior e interior, o jardim na Grécia, nada mais era que a extensão das casas 

a qual era ligada. 

OS JARDINS ROMANOS  

O surgimento do cultivo de jardins em Roma ocorreu por diversos fatores. 

Segundo Paiva (2004) o mais forte desses fatores foram às tradições e 

características adotadas por esse povo. A vida social e politica desenvolvida pelos 

romanos faziam com que eles permanecerem nas cidades isso fez com que eles 

começaram a adquirir suas casas de campo nos arredores de Roma, mas só a partir 

do século I d. C é que o Jardim Romano assume a função de lazer, com uma forma 

predominantemente regular, ordenado e simples, com hortas e “Era regular, 

ordenado e simples [...] se desenvolvia em pequenos pátios e terraços com 

esculturas, fontes centrais, tanques, piscinas, termas”. (NUNES, 2010, p. 1). A 

topiaria fez com que arbustos passassem a ser um elemento escultórico de grande 

versatilidade e essencial em um jardim. 

Na parte externa os jardins eram grandiosos geralmente em terrenos de nível 

irregular, compostos por vegetação suntuosa. Os jardins romanos eram obras de 
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arquitetos e estavam, portanto, subordinados à arquitetura. Eles completavam a 

casa romana com passeios e pórticos dispostos em todas as orientações. 

 

JARDINS RENASCENTISTAS (SÉC XIV – XVI D.C) 

 

Durante o período de 1300 a 1700 aconteceu na Europa um movimento 

conhecido como Renascimento nessa época os governantes europeus e o clero 

passou a dar proteção e ajuda financeira aos artistas e intelectuais da época. Com o 

investimento nas artes esse período se tornou comum às famílias nobres 

encomendarem pinturas e esculturas junto aos artistas, outro seguimento que foi 

bastante influenciado neste período foi à arquitetura que passou a ter proporções 

mais próximas a escala humana e os espaços passaram a ser destinados aos 

usuários.  Foi nessa época que praças e jardins passaram a ter maior importância 

no espaço urbano na Itália, França e Inglaterra, onde se transformaram em 

elementos fundamentais de composição da cidade renascentista. (MORAES, 2009). 

 

OS JARDINS ITALIANOS 

Para os italianos durante o período do renascimento os jardins tinha uma forte 

influencia nas casas do campo locais escolhidos nas redondezas de Roma e 

Florença, onde funcionavam como refugio durante o verão e uma quebra entre a 

paisagem da cidade e da natureza e eram tidos como centros de retiro intelectual. 

Pertencente a famílias prósperas e que apreciassem a natureza começou a ser um 

símbolo de poder cuja intervenção dos arquitetos na arte dos jardins se caracterizou 

pela ordenação geral da área sendo o destaque exterior e fazia a composição das 

casas tornando uma paisagem de grandiosidade. 

O jardim se caracterizava pelos seus passeios retos, coincidindo a avenida 
principal com o eixo central da residência, que servia de marco da Villa e se 
situava na parte mais alta do terreno. Chegavam-se à residência através de 
uma sucessão de escadarias, rampas, terraços, grutas e fontes. Estes 
elementos proporcionavam um efeito arquitetural perfeito com a paisagem, 
unindo a arte e a natureza. (PAIVA, 2004, p. 56) 

 

Nos jardins italianos era bastante comum a utilização de estátuas, fontes, 

plantas frutíferas e de flores embora a predominância de cores fosse o verde, 
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empregados de uma forma clássica e funcional com simetria. Embora seja muito 

parecido com o jardim francês nele se tornou marcante a adaptação dos jardins ao 

relevo do terreno. “Essa adaptação origina o surgimento de desníveis e terraços 

interligados por rampas e escadarias, que integram facilmente com a arquitetura”. 

(LOBODA, ANGELIS, 2005, p. 128). 

Vegetação e obras de arte fundem se em um único e complexo espaço 

construído pelo homem. O estilo italiano incorporou o calor dos países 

mediterrâneos, quebrando a formalidade excessiva, utilizando formas através da 

topiaria em buxinhos e viburnos intercalando com esculturas, árvores frutíferas como 

laranjeiras e macieiras, vasos cerâmicos, treliças, arcos, pontes, bancos e a 

utilização de elementos com água, na forma de uma fonte, chafariz ou espelho 

d’água, normalmente o ponto central de contemplação do jardim era bastante 

comum. (RUIZ, 2012) 

 

OS JARDINS FRANCESES 

Os jardins franceses, muitos próximos dos jardins italianos, continuavam com 

a concepção do jardim como anexo do castelo, geralmente projetados por artista 

italianos teve seus primeiros exemplares imutáveis e nunca desapareceu por 

completo. Assim se formou a base de um estilo de jardim próprio do renascimento 

francês, suas extensões em grande escala criavam uma paisagem cenográfica 

tendo uma forte influencia até os dias de hoje nos projetos de praças e áreas verdes. 

Entre os elementos comuns encontrados nos jardins franceses Paiva (2004) a 

simetria extrema, uso de canteiros com bordaduras, perspectiva com ponto focal, 

uso de plantas de crescimento lento apropriadas a topiaria, mais conhecidos como 

parterres, como o do Chânteau De Vaux-Le-Vicomte, ilustrado na página seguinte. 

(Figura 05). 
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Figura 05 – Parterres do Château De Vaux-Le-Vicomte. 

 

Fonte:  Yann Arthus-Bertrand, 2004. 

 

O jardim francês é considerado o mais rígido e formal de todos os estilos, e 
se traduz em formas geométricas e simetria perfeita. Seus principais 
representantes embelezam os palácios de Versalhes e Vau-le-Viconte. 
Criado no século XVII, durante o reinado de Luís XIV, Criado no século 
XVII, durante o reinado de Luís XIV, o estilo demonstra o domínio do 
homem sobre a natureza e valoriza a grandiosidade das construções. 

(PATRO, 2016, p.01) 

 

A bordadura empregada nesse estilo revela o domínio do homem sobre a 

natureza, embora a vegetação escolhida para a tropiaria seja de crescimento lento o 

jardim francês é considerado o de mais alta manutenção e custo devido ao seu grau 

de manutenção. 

Dentre as principais diferenças dos jardins italianos para os franceses é o 

emprego em maior quantidade de cor das flores nos canteiros, o uso de elementos 

com água deixou de ser comum. Pedras eram usadas para delimitar vias de 

circulação e na decoração de espaços em forma de pequenos pedriscos. Há 

também a grande presença da curva francesa de forma simétrica e sóbria como uma 

forma de interagir com as construções sem perder o foco. (PATRO, 2016). 

 



26 
 

 
 

OS JARDINS INGLESES 

 Originado como uma forma de revolução aos padrões de jardins dos estilos 

anteriores os jardins ingleses valorizavam a forma natural da paisagem, nos relevos, 

caminhos e na elaboração dos bosques. (PAIVA, 2004). Devido à baixa variação das 

espécies de plantas durante o período da Idade Média houve um crescimento no 

interesse de se ter diversidade, demonstrado principalmente pelos ingleses havendo 

viagens com o objetivo de obter espécies exóticas. Umas das coberturas de solo 

mais usadas como forração era os externos gramados, formas geométricas e 

lineares não eram muito comum e a disposição da vegetação poderiam ser de 

acordo com o porte e a coloração, podendo ser empregados isoladamente. A 

utilização de elementos com água era em uma composição mais natural como lagos 

com ilhas e plantas aquáticas, as plantas de pequeno porte com flores e perfume 

eram dispostas em maciços, apesar de sua grandiosidade os parques ingleses eram 

de uso restrito delimitado por muros. 

Outros componentes são bem vindos neste jardim, acrescentando charme e 
naturalidade, como árvores mortas, rochedos e pequenas colinas, 
construção de ruínas, clareiras, lagos, riachos, quiosques, etc. Devemos ter 
a sensação de andar por um bosque antigo e natural, com pouca ou 
nenhuma intervenção do homem. (PATRO, 2016, p.01) 

 

Loboda e Angelis (2005) afirma que os ingleses foram pioneiros na 

idealização e criação dos primeiros parques públicos da forma que conhecemos 

hoje, por conta da observação e entendimento da natureza como um espaço aberto, 

ilimitado a quem o homem deveria se submeter. 

3.2.2. O SURGIMENTO DOS PARQUES URBANOS 

Os parques urbanos surgiram através da necessidade de áreas verdes da 

população nas cidades densas que tinham perdido o contato com a natureza 

causada pelo êxodo da população rural para os centros urbanos, essa população 

migrou em busca de melhores condições de vida e buscando trabalho em função da 

evolução industrial que ocorreu durante os séculos XVIII e XIX, onde esse período 

ficou marcado pela substituição do trabalho artesanal pelo assalariado e com o uso 

das máquinas. Este grande inchaço urbano trouxe consigo os problemas 

relacionados com a urbanização.  
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A aglomeração de trabalhadores nas áreas industriais, a promiscuidade das 
zonas urbanas em expansão, a inexistência de serviços administrativos e 
sanitários, as péssimas condições de habitação e alimentação dos 
operários, ao ver de um contemporâneo como Robert Southey, tornava as 
cidades industriais "vulcões prestes a explodir" (CASTELLS, 1983, p.55) 

O pensamento de áreas urbanas modificou-se, espaços menores como 

praças secas e sem verde não conseguiam suprir a necessidade da população, o 

resultando dessa necessidade foi se criar locais adequados para o lazer. Maymone 

(2005) observa que há uma necessidade de ter ambientes mais salubres e que 

proporcionasse o contato da população com a natureza e o lazer teve início o 

surgimento dos parques ambientais baseados nos jardins ingleses, além disto, 

comenta que a criação dos primeiros parques urbanos foi marcada, pela abertura 

dos jardins da aristocracia inglesa ao público. 

O formato e a grandiosidade dos Jardins ingleses e por não necessitar de 

uma manutenção minimalista, esse tipo de espaços foi adotado como referência na 

maioria dos países. “Neste estilo é fundamental a utilização de gramados extensos, 

com amplas alamedas. O parque não pode ser totalmente plano e as ondulações do 

terreno devem ser valorizadas.” (PATRO, 2016, p.01). 

 

Os parques e os jardins públicos afloram nas cidades europeias 
simultaneamente ao aparecimento dos primeiros espaços ajardinados na 
América a partir do século XVI. Trata-se de uma peculiar forma de 
urbanização e consolidação dos espaços urbanos, contemporânea ao 
estabelecimento da ciência moderna e ao surgimento de uma nova 
sensibilidade, um olhar distinto apreciando a paisagem à luz da redefinição 
das relações entre o homem e natureza (SEGAWA,1996 apud LOBODA, 
ANGELIS, 2005, p.128) 

[...] os parques surgem como equipamentos urbanos complementares para 
as cidades urbano-industriais que surgiam proporcionando um local de lazer 
e recreação. A princípio, as ideias de parques na Inglaterra estavam ligadas 
ao modelo de jardins, com influências de culturas e artes orientais, 
modelados e planejados paisagisticamente de acordo com a disposição dos 
elementos naturais pré-existentes. (MELAZO, COLESANTI, 2003 apud 
MAYMONE, 2009, p.22) 

 

Os parques urbanos Americanos, segundo Cranz (1997 apud LOBODA; 

ANGELIS, 2005) foram compostos por quatro períodos: jardins contemplativos 

(1850-1900), parques de vizinhança (1900-1930), áreas de facilidade recreativa 

(1930-1965) e o sistema de espaços livres (1965). E segundo Scalize ( 2002 apud 

LOBODA; ANGELIS, 2005) a primeira experiência na América do Norte de 
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organização de um sistema de parques que considera o conjunto da cidade, foi 

realizado em Boston, por Frederick Law Olmsted (1822-1900), o arquiteto que 

projetou o Central Park de New York. (Figura 06). 

A pesquisa sobre o desenvolvimento dos parques urbanos europeus e 
americanos mostra como às várias concepções de parques foram se 
modificando de acordo com a época influenciados tanto por características 
sócio-econômicas, quanto culturais das populações e em parte pela 
localização nos vários territórios. (SCALIZE, 2002 apud MAYMONE, 2005, 
p.24) 

 

Figura 06 – Central Park de New York 

 
Fonte:  Mike Walace, 2017. 

 

É importante ressaltar que Scalize (2002, apud MAYMONE, 2005) percebe 

que os projetos dos países desenvolvidos acabam por influenciar as ideias dos 

paisagistas nos países em desenvolvimento e que um projeto de parque urbano não 

consegue atender todos os usuários de uma cidade ou pais. 

3.2.3. OS PARQUES URBANOS NO BRASIL 

Segundo Miranda (2014) os primeiros indícios de parque no Brasil surgiram 

no século XVII, quando o Conde Maurício de Nassau construiu em sua própria 

residência um jardim e um viveiro com a intenção de criar uma nova Holanda. A 

implantação de algo voltado para o uso da população surgiu apenas no século XVIII 

com a criação do Passeio Público no Rio de Janeiro. Por ordem do vice-rei D. Luís 

de Vasconcelos, sua obras iniciaram em 1779 por Valentim da Fonceca e Silva - 
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Mestre Valentim - (SEGAWA, 1996 apud LOBODA; ANGELIS, 2005, p.05). com 

desenho de Mestre Valentim. “No entanto, somente no final do século XIX, o 

conceito de rua e de parques arborizados como pulmões urbanos seriam 

assimilados, bem como as condicionantes referentes à insalubridade urbana”. 

(SEGAWA,1996 apud MIRANDA, 2014, p.50). 

Com a vinda da família real para o Brasil, Terra (2013) comenta que ao 

contrário do discurso higienista adotado e de medidas adotadas na Europa, aqui foi 

empreendido um programa de embelezamento da cidade do Rio de Janeiro que 

passa a funcionar como sede administrativa imperial, essa iniciativa comtemplava o 

ajardinamento de praças, calçamento e arborização de ruas, que resultou no 

melhoramento das condições de higiene da cidade melhorando a qualidade de vida. 

No site do instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (2017) 

diz que o primeiro parque propriamente dito do Brasil foi o parque nacional do 

Itatiaia, que já havia sido visitado pelo engenheiro André Rebouças 1878 sendo 

sugerida a criação de áreas naturais protegidas, mas só foi criado em 14 de junho 

de 1937 através do Decreto nº 1.713, pelo Presidente Getúlio Vargas, a partir da 

Estação Biológica do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, que havia sido criada em 

1928. 

Inicialmente, o parque nacional do Itatiaia abrangia uma área de 11.943 

hectares, depois foi ampliado para aproximadamente 28.000 hectares em 20 de 

setembro de 1982, através do Decreto no 87.586, localizado na Serra da 

Mantiqueira, entre os estados de Minas Gerais e Rio De Janeiro. Este parque tem 

um papel importante, pois protegem um importante fragmento remanescente da 

Mata Atlântica. Apresenta um relevo caracterizado por montanhas e elevações 

rochosas, com altitude variando de 600 a 2.791 m, no seu ponto culminante é o Pico 

das Agulhas Negras (Figura 07), visto na página seguinte. 
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Figura 07 – Pico das Agulhas Negras. 
  

 
Fonte:  Adriana Mattoso, 2017. 

3.2.4. LISTA DE PARQUES NO ESTADO DO MARANHÃO 

Piedade (2013) informa que foram criadas na Constituição Federal de 1988 

(CF/88) políticas de proteção ambiental visando à conservação e proteção dos 

recursos naturas fauna e flora e a paisagem inserida em longo prazo o governo do 

estado do Maranhão, que atualmente são chamadas por Unidades de Conservação 

(UC). O autor definiu 16 áreas de preservação com o gerenciamento do poder 

estadual. 

São elas: 

 Parque Estadual do Sítio Rangedor; 

 Área de Proteção Ambiental do Itapiracó; 

 Área de Proteção Ambiental da Baixada Maranhense; 

 Parque Estadual do Bacanga; 

 Parque Estadual do Mirador; 

 Parque Estadual Marinho do Parcel de Manuel Luís; 

 Parque Estadual Marinho Banco do Álvaro; 

 Parque Estadual Marinho Banco do Tarol; 
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 Área de Proteção Ambiental – Apa da Foz do Rio Preguiças – Pequenos 

Lençóis, Região Lagunar Adjacente; 

 Área de Proteção Ambiental das Reentrâncias Maranhenses; 

 Área de Proteção Ambiental do Maracanã; 

 Apa de Proteção Ambiental – Apa de Upaon-Açu – Miritiba – Alto do Rio 

Preguiças; 

 Área de Proteção Ambiental da Nascente do Rio das Balsas; 

 Área de Proteção Ambiental dos Morros Garapenses; 

 Parque Ecológico Estadual da Lagoa da Jansen; 

Com administração federal temos três áreas de preservação listada: 

 Parque Nacional da Chapada das Mesas 

 Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses 

 Parque Nacional das Nascentes do Rio Parnaíba 

Embora relevantes para o estado, estes parques não geram influencia para os 

cidadãos da cidade de Timon, por conta de suas localizações. 

3.2.5. SITUAÇÃO DAS ÁREAS VERDES EM TIMON 

No âmbito municipal segundo matéria publicada no site da prefeitura de Timon 

(2017) No último mês de fevereiro, foram realizadas vistorias pela equipe da 

prefeitura em floresta nativa de mata fechada visando a possível criação de unidade 

de conservação ambiental. Durante sua realização, foi identificada, dentre outras 

riquezas florísticas, uma árvore com 8,5 metros de diâmetro no tronco, embora a 

área de proteção permanente – APP já existem desde o ano de 2012, não existe 

nenhum parque ambiental e sim sete praças já instaladas na cidade, sendo elas: 

 Praça São José 

 Praça França Barros 

 Praça Do Mutirão 

 Praça Conjunto Boa Vista 

 Praça São Benedito 

 Praça da Formosa 

 Praça Da Rua 100 
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3.3. PARQUES NA QUALIDADE DE VIDA E TURISMO AMBIENTAL 

Uma das vertentes que deve resultar da criação de um parque ou ambientes 

ao ar livre é a segurança como nos afirma (JACOBS, 2000), que quanto mais 

pessoas e olhos estiverem na rua maior é a segurança pra seus usuários, nesse 

aspecto podemos dizer que um projeto bem elaborado e aceito pela população trará 

maior segurança, pois as zonas abandonadas ganham vida. 

Sob a aparente desordem da cidade tradicional, existe, nos lugares em que 
ela funciona a contento, uma ordem surpreendente que garante a 
manutenção da segurança e a liberdade. É uma ordem complexa.” em seus 
artigos (JACOBS, 2000, p.52) 

Jacobs (2000) em seu livro Morte e Vida de Grandes Cidades propõem três 

condições para que haja pessoas suficientemente nas ruas de forma que elas 

exerçam a vigilância natural sobre os espaços públicos e, com isso, diminua a 

violência: 

1 Deve ser nítida a separação entre o espaço público e o espaço privado; 

2 Devem existir os olhos da rua; 

3 A calçada deve ter usuários transitando ininterruptamente. 

 

Esses três fatores empregados em projetos de espaços abertos favoreceriam 

a segurança da população usuária e seu bem estar. 

Outro objetivo a ser alcançado com este projeto é o reconhecimento da área 

como um potencial turístico visto sua localização e construções como shopping e 

supermercado na mesma região, tornando essa área uma atração turística ecológica 

destinada ao lazer e contemplação ambiental, contribuindo com a integração da 

sociedade com o parque. 

Turismo é um “conjunto de atividades que as pessoas realizam durante 
suas viagens e estadias em lugares distintos de seu entorno habitual, por 
um período de tempo consecutivo inferior a um ano, com fins de lazer, 
negócios ou por outros motivos não relacionados ao exercício de alguma 
atividade remunerada no local visitado” (OMT, 1994 apud SCHUSSEL, 
2012, P.100). 

De acordo com a OMT (Organização Mundial do Turismo, 2011 apud 

SCHUSSEL, 2012, p. 103), o turismo sustentável pode ser definido como 

“ecologicamente suportável em longo prazo, economicamente viável, assim como 

https://www.sinonimos.com.br/contribuiria/
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ética e socialmente equitativo para locais e comunidades, exigindo integração com o 

ambiente natural, cultural e humano”, o que representa a inclusão das comunidades 

locais e do meio ambiente como protagonistas nas políticas públicas voltadas ao 

setor. Dentre o nicho que poderia tirar proveitos de um projeto de intervenção 

urbanística na Lagoa do Sâmbico é a população produtora de produtos artesanais 

produzidos de madeira e barro situados nas redondezas do parque, pois tendo um 

ponto turístico próximo as chances de comercialização seriam maiores. 

O turismo sustentável reporta-se ao conceito original de sustentabilidade, 

essa relação entre o parque e sua vizinhança representaria uma aceitação, e os 

moradores sentiriam responsáveis pelo zelo do parque. 

Implica uma necessária inter-relação entre justiça social, qualidade de vida, 
equilíbrio ambiental e a necessidade de desenvolvimento. Isto representa a 
possibilidade de garantir mudanças sociopolíticas que não comprometam os 
sistemas ecológicos e sociais nos quais se sustentam as comunidades. 
(JACOBI, 2006 apud SCHUSSEL, 2012, p.103) 

 Segundo esse autores e seus estudos o processo de crescimento de uma 

cidade implica na carência de atendimento da população em saúde relacionados a 

falta de tratamento de águas usadas e a ausência de locais de lazer que proporcione 

o contato com a natureza e que a realização de espaços como estes pode gerar 

uma fonte de renda a população da vizinhança. 

 

4. METODOLOGIA DA PESQUISA  

 

Para o desenvolvimento deste trabalho foi desenvolvida uma metodologia 

com base na abordagem qualitativo-descritivo a fim de evidenciar a utilidade e 

identificar a importância ou não de parques urbanos para a população da cidade de 

Timon. Por que segundo Spósito (2004, p. 24), este método “constrói uma teoria que 

formula hipóteses a partir das quais os resultados obtidos podem ser deduzidos, e 

com base nas quais se podem fazer previsões que, por sua vez, podem ser 

confirmadas ou refutadas”. Para isso, foi realizada uma pesquisa nos arquivos 

públicos da cidade de Timon, coletando dados locais referente ao espaço e leis que 

se aplicam a área da lagoa, seguido de análise de estudos de caso na esfera 

internacional, estadual e local, de projetos já existentes neste contexto, como base 
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teórico será feita consulta em biblioteca, livros, revistas, matérias e artigos físicos e 

virtual, abordando os temas de paisagismo, turismo, parque ambiental dentre outros. 

 A fim de proporcionar um conhecimento amplo para a elaboração de um 

projeto com um melhor impacto para a comunidade, foram desenvolvidos os 

seguintes procedimentos metodológicos: um estudo do terreno da Lagoa do 

Sâmbico, o entorno e levantamento fotográfico do local, sondando a melhor forma 

de elaboração do projeto técnico, memorial de especificações e maquete eletrônica. 

  

5. ANÁLISE DE PROJETOS SEMELHANTES  

5.1. HIGH LINE PARK 

5.1.1. HISTÓRIA 

A High Line, “linha alta”, segundo Jardim (2012) foi construída em 1934 como 

parte de projeto de melhoria do lado oeste da cidade de Nova York, devido ao 

trafego de pedestres, carros e o trafego ferroviário (Figura 08) e quantidade de 

acidente presentes no local o objetivo do projeto era de elevar a aproximadamente 9 

metros a altura da linha férrea a fim de separa-los do tráfego de automóveis e 

pedestres, mantendo o seu funcionamento normalizado até o de 1950, quando a 

frota de transporte rodoviário chegou a ter uma demanda maior que a do serviço 

ferroviário que conseguia atender todo o território dos Estados Unidos, dessa forma 

começou a decadência na utilização dessa linha férrea, chegando a ter uma parte da 

linha demolida em seu extremo sul em 1960 reduzindo a 2,4 km de comprimento. 

Figura 08 – o alertar dado aos pedestres e ao trânsito para evitar acidentes. 

 

Fonte:  Kalmbach Publishing Company, 1910. 
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 A utilização da linha férrea como meio de transporte teve seu fim no ano de 

1980 e ainda nessa mesma década proprietários de terrenos situados abaixo da 

linha começaram a exigir a demolição da estrutura, tentando manter a construção 

erguida um morador do bairro de Chelsea, Peter Obletz entrou na justiça querendo a 

reativação da linha de trens, sem sucesso na reativação a construção ficou inativa 

até o ano de 1999, quando Joshua David e Robert Hammond decidiram iniciar um 

grupo de trabalho denominado Friends of the High Line (Amigos da Linha Alta) com 

o objetivo de evitar sua demolição com o apoio da comunidade tendo o apoio da 

prefeitura de Nova York só em março de 2002, de março a setembro de 2004 foi 

lançado pelo grupo um concurso denominado Designing the High Line, afim de ter 

ideias para a revitalização via férrea. Ainda segundo Jardim (2012) a associação 

recebeu 720 inscrições de equipes de 36 países, sendo selecionada a equipe de 

James Corner Field Operations, uma empresa de arquitetura de paisagem, Diller 

Scofidio + Renfro e Piet Oudolf, designer de plantação. 

5.1.2. LOCALIZAÇÃO 

 O parque High Line fica localizado na parte oeste da ilha de Manhattan na 

cidade de Nova York (Figura 09), vai da rua 34 com a 11ª avenida até o cruzamento 

da rua Gansevoort  com a rua Washington. 

Figura 09 – Localização da ilha de Manhattan.  

 

Fonte:  Rui Correia, 2012. editada pelo autor. 
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5.1.3. FICHA TÉCNICA 

Início e finalização da obra: 

A obra teve início em 2006 sendo executada em três etapas a primeira 

concluída em 09 de junho de 2009 da rua Gansevoort para West 20th Street, a 

segunda etapa teve sua conclusão em 08 de junho de 2011 que compreendia os 

trechos da rua 20 até a 30 e por fim a terceira etapa teve sua conclusão em 21 de 

setembro de 2014 a parte mais ao norte da linha férrea da rua 30 até a rua 34. 

(MAXWELL, 2011). 

Área do parque: 

Somente a Seção 3 do High Line Park tem aproximadamente de 2,4 km de 

extensão e uma superfície de 27.000 m². 

 Valores de financiamento:  

Segundo estudo de caso de Maxwell (2011), as seções 1 e 2 do parque 

tiveram um custo equivalente a US$ 152,3 milhões. Enquanto a Seção 3, atualmente 

aberta ao público, teve um custo de US$ 35 milhões. 

Maxwell (2011) informa também que cerca de US$ 123,2 milhões foram 

arrecadados da cidade de Nova York para a construção do parque e que 

provavelmente US$ 20,3 milhões foram disponibilizados pelo do governo federal e 

US $ 400.000 pelo Estado. Até à data, Friends of the High Line angariou US $ 44 

milhões, (Tabela 1) 

 

Tabela 1 – Ficha técnica “High Line Park” 

 HIGH LINE PARK 

Seção 1 2 3 

Área 1,2 km  2,4 km 

Custo US$152,3 mi US$35 mi 

Investimento 
Cidade Governo Federal Estado Friends of the High Line 

US$123,2 mi US$20,3 mi US$400.000 US$44 mi 

  
 

Fonte: Maxwell, 2011. Nota: Dados trabalhados pelo autor. 
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5.1.4. ACESSOS E ENTORNO 

Por se tratar de uma construção suspensa os acessos só podem ser feitos a 

partir do chão por escadas, rampas e elevadores que facilitam a ida ao pavimento 

superior, que estão distribuídas ao longo do parque (Figura 10). 

Figura 10 – Distribuição e localização dos acessos ao parque.  

 
Fonte:  Google, 2017, editada pelo autor. 

O parque tem acesso há diversas ruas e dá acesso a linhas de metrô e ônibus, 
(Tabela 2). 
 

Tabela 2 – Distribuição e localização dos acessos ao parque 

PEDESTRES METRÔ ÔNIBUS 

Gansevoort Street L ou A / C / E 

(14th Street & 8th Avenue) 
M11 até Washington Street 

14th Street 
(elevador de acesso) 

C / E 

(23rd Street & 8th Avenue) 
M11 até 9th Avenue 

16th Street 
(elevador de acesso) 

1 / 2 / 3 

(14th Street & 7th Avenue) 
M14 até 9th Avenue 

18th Street 1  

(18th Street & 7th Avenue) 
M23 até 10th Avenue 

20th Street 1 
(23rd Street & 7th Avenue) 

M34 até 10th Avenue 

23rd Street 
(elevador de acesso) 

  

26th Street   

28th Street   

30th Street 
(elevador de acesso) 

  

34th Street   
Fonte:  Maxwell, 2011. Nota: Dados trabalhados pelo autor. 
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A ideia para a criação do parque foi de revitalizar uma área degradada e 

marginalizada, garantindo um espaço acolhedor e que mantivesse a história da 

região, com a intervenção realizada pela obra do projeto, a área já teve uma 

valorização e é comemorada pela prefeitura de Nova York que com o IPTU cobrado 

pelos novos empreendimentos já pagaram o valor gasto com o investimento do 

parque e ajuda a mantê-lo.  

Segundo Maxwell (2011), na redondeza já recebem obras comerciais, 

institucionais e residenciais, em um projeto de condomínio vertical os apartamentos 

chegam a custar 25 milhões de dólares, o New Whitney Museum já está sendo 

construído na área sul da linha.  

 
Para a instalação do parque a estrutura foi restaurada, limpa e as partes 
faltantes, reconstruídas. Após esta fase começou a construção do parque 
com a colocação de placas pré-fabricadas de concreto, assentos em 
madeira, elevadores e escadas, e iluminação das áreas sob a estrutura 
(VIEGAS, 2009 apud COSTA; CASTAÑON, 2012, p.05). 

 
5.1.5. IMAGENS DO HIGH LINE PARK 

Em torna a extensão do parque é possível se encontrar pessoas de diversos 

países conhecendo o lugar, bem como cidadãos americanos em momentos de lazer 

ou a caminho do trabalho, (Figura 11). 

Figura 11 – Um dos acessos ao parque. 

 

Fonte:  Sarah Suassuna, 2015. 
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Durante todo o passeio, é possível avistar os prédios de Nova York direto da 

calçada central do parque, (Figura 12). 

Figura 12 – Paginação do piso. 

 

Fonte:  Sarah Suassuna, 2015. 

 Além de contato com a natureza por meio dos diversos caminhos entre o 

jardim, o parque também proporciona interação entre a população, (Figura 13). 

Figura 13 – Os trilhos mantidos e a pavimentação nova. 

 

Fonte:  Sarah Suassuna, 2015. 
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Ao longo de sua extensão é possível encontrar vários bancos de madeira, de 

cimento, escadarias para os visitantes. A estrutura física do parque causando 

interação entre o piso e o banco a fim de gerar um ponto de parada para lazer e 

entretenimento, (Figura 14). 

Figura 14 – Bancos que se elevam junto ao piso do parque. 

 

 

Fonte:  Sarah Suassuna, 2015. 

As árvores e jardins do parque proporcionam lazer não somente aos 

visitantes como às pessoas que estão nos prédios entorno do parque, (Figura 15). 

Figura 15 – Entorno do parque. 

 

Fonte:  Sarah Suassuna, 2015. 
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Em alguns pontos do parque, encontram-se bancos móveis sobre trilhos que 

foram reutilizados de ferrovias para compor um estilo diferenciado, (Figura 16). 

Figura 16 – Bancos móveis sobre trilhos. 

 

Fonte:  Sarah Suassuna, 2015. 

 

5.2. PARQUE MUNICIPAL AMERICO RENNÉ GIANNETTI 

5.2.1. HISTÓRIA 

Para a construção do parque municipal Américo Renné Giannetti foi utilizado 

os terrenos da abrigava a Chácara Guilherme Vaz de Mello também conhecida 

como Chácara do Sapo. Com um plano ambicioso de construção da capital de 

Minas Gerais da antiga colônia de Ouro preto para uma cidade moderna, fez com 

que a equipe responsável pela construção imaginasse uma área verde que pudesse 

ser vista como a maior e mais bela da América Latina, segundo a Companhia Vale 

do Rio Doce (1992). 

Idealizado na planta por Aarão Reis, que lhe destinou uma área de 555.060 

m², Com o projetado do arquiteto e paisagista francês Paul Villon com estilo 

romântico inglês, o parque foi inauguração em 26 de setembro de 1897. O local 

serviu de moradia para o arquiteto Paul Villon e para Aarão Reis, engenheiro chefe e 
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em 1924 serviu como residência oficial para o governo do estado no mandato de 

Olegário Maciel, até o final de sua gestão. (CIDADES, 2015). Na imagem (Figura 17) 

o coreto que ainda hoje é presente no parque. 

Figura 17 – Foto do gazebo do parque.  

 

Fonte:  Cidades, 2015. 

O arquiteto-paisagista francês Paul Villon foi responsável pelo projeto, que 
incluía um cassino, um restaurante e um observatório meteorológico, uma 
ponte artística e uma majestoso portão de entra, além das alamedas, 
gramados, bosques e lagos determinados em parte pela possibilidades 
ambientais do sítio. (COMPANHIA VALE DO RIO DOCE, 1992). 

 Embora pouco do projeto inicial tenha sido construído, apenas as fundações 

do cassino, as delimitações das ruas, alamedas e partes contendo água foi 

projetada de forma livre, de acordo com a Companhia Vale do Rio Doce (1992), a 

arborização do parque foi feita através do transplante de arvores de grande porte, 

trazidas dos vários quintais e pomares da cidade, que estavam sendo terraplanados 

e através do plantio de mudas produzidas em dois viveiros, criados por Paul Villon, 

às margens do Córrego da Serra. 
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Assim como a cidade, o parque foi inaugurado tendo apenas uma parte da 

obra finalizada. Em 1910 foram construídos os dois lagos (Figura 18), os viveiros 

dos pássaros e animais e os correios que foi retirado da Praça Rio Branco. 

Figura 18 – Lago dos barcos. 

 

Fonte:  Sra. Eli, 1950. 

Devido a pouca manutenção que vinha recebendo o parque começou a 

perder seu uso. Ferreira (2008) comenta que na década de 1970 a população 

começou a evitar passar pela área do parque que passou a adquiriu a fama de lugar 

perigoso para se transitar, em 1992, o parque passou pela maior reforma onde a 

parceria da prefeitura de Belo Horizonte e a iniciativa privada, onde foi feito um 

estudo e classificação da fauna e flora da reserva afim de orientar os trabalhos. Esse 

estudo revelou que o parque era refúgio para 47 espécies de aves. A reforma 

possibilitou ampliar a área verde com o plantio de 40 mil metros quadrados de 

grama, 700 espécies de arvores da Mata Atlântica e 200 mil mudas de plantas 

ornamentais. Os jardins históricos e as áreas próximas ao coreto e ao lago 

voltassem à concepção paisagística original. 
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SETOR CULTURAL  

Além de natureza, o parque ampara a comunidade com estruturas que 

proporcionam momentos de lazer, esporte e cultura, dispondo de: 

 Coreto 

 Orquidário 

 Monumentos 

 Teatro de Arena 

 Teatro Francisco Nunes 

 Mercado das Flores (antigo abrigo dos bondes, atual venda de flores e Posto 
de Informações Turísticas). 

 O coreto importado da Bélgica pela Comissão Construtora da nova capital 
ficava originalmente na Praça do Mercado, hoje, Praça da Rodoviária, e, em 
1922, foi transferido para o Parque Municipal. 

 

SETOR ESPORTIVO 

 Quadra de tênis  

 Pista de Patinação 

 Pista de Cooper 

 Aparelhos de Ginástica 

 Setor Infantil  

 Play-grounds 

 Brinquedos elétricos 

 Setor de Apoio 

 Bar 

 Lanchonete 

 Sanitários 

 Administração 

 Guaritas 
 

SETOR DE LAZER  

 Lagos com barcos a remo e pedalinhos 

 Bosques 

 Caminhos 

 Trilhas 

 Recantos diversos com bancos 

 Jardins 
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5.2.2. LOCALIZAÇÃO 

O parque fica localizado na Avenida Afonso Pena, 1377 - Centro. Belo 

Horizonte - MG, com delimitações do parque ao norte com as ruas da Bahia e Av. 

Assis Chateaubriand, ao nordeste com a Av. dos Andradas, ao sudeste na Alameda 

Ezequiel Dias e ao sul na Av. Carandaí (Figura 19). 

Figura 19 – Localização do parque na cidade de Belo Horizonte. 

 

Fonte:  Google, 2017, editada pelo autor. 

5.2.3. FICHA TÉCNICA 

Início e finalização da obra: 

O projeto inicial do projeto é de 1894 e a obra foi finalizada em 26 de 

setembro de 1897. O parque passou por revitalização nos anos de 1992, 

considerado a maior que ele obteve, passou em 2006, em obras para adequação 

dos espaços à acessibilidade universal, reforma da pista de caminhada e dos 

banheiros e pinturas. (COMPANHIA VALE DO RIO DOCE, 1992). 

 Área do parque: 

O parque possuía, originalmente, uma área de 600 mil metros quadrados, A 

partir de 1905, inicia-se o processo de perda de espaços de sua área original para 

construções diversas como: a Faculdade de Medicina, o Centro de Saúde do 
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Estado, a Moradia Estudantil Borges da Costa, o Teatro Francisco Nunes e o 

Colégio Imaco, o parque chega ao século XXI com apenas 182 mil metros 

quadrados. (COMPANHIA VALE DO RIO DOCE, 1992). 

 Valor do investimento: 

Não foram encontrados valores referentes ao investimento inicial da obra. 

5.2.4. ACESSOS E ENTORNO 

Todos os atrativos culturais, esportivos e de lazer do parque podem ser vistos 

na planta de pisos disposta a seguir. (Figura 20). 

 

Figura 20 – Mapa do parque Américo Renné Giannetti. 

 

Fonte:  Macedo, 2002. 

Ao todo, cinco portarias dão acesso ao local, sendo a principal delas a da 

avenida Afonso Pena, ao lado do Palácio das Artes. 

18 
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5.2.5. IMAGENS DO RENNÉ GIANNETTI 

Desde o início do parque Américo Renné Giannetti, o coreto é um dos pontos 

mais visitados. Atualmente, cercado por jardim repleto de flores, plantas e árvores, 

(Figura 21). 

Figura 21 – Gazebo do parque. 

 

Fonte:  Guia da Semana, 2014. 

 É possível encontrar diversos tipos de árvores entre um ponto e outro do 

parque, (Figura 22). 

Figura 22 – Vista superior do parque. 

 

Fonte:  Prefeitura de Belo Horizonte, 2016. 
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 Em um dos lagos do parque possui uma fonte de água engrandecendo a 

paisagem e no mesmo local é possível realizar um passeio de barco, (Figura 23) 

Figura 23 – Vista do lago dos barcos. 

 

Fonte:  Prefeitura de Belo Horizonte, 2012. 

Em meio aos prédios da cidade de Belo Horizonte, a zona verde do parque se 

destaca na paisagem, (Figura 24). 

Figura 24 – Vista superior do parque. 

 

Fonte:  Prefeitura de Belo Horizonte, 2015. Nota: editada pelo autor. 
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Por meio da ilustração da Prefeitura de Belo Horizonte (2012) podemos 

identificar onde fica cada ponto de lazer, esporte e cultura do parque Municipal 

Américo Renné Giannetti, (Figura 25). 

Figura 25 – Ilustração do parque. 

 

Fonte:  Prefeitura de Belo Horizonte, 2012. 

 

O Teatro Francisco Nunes é outro ponto atrativo do parque. No local são 

apresentados eventos culturais como dança e teatro, (Figura 26). 

Figura 26 – Teatro Francisco Nunes. 

 

Fonte:  Paulo Yuji Takarada, 2011. 
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5.3. PARQUE LAGOS DO NORTE 

5.3.1. HISTÓRIA 

A área conhecida como Lagoas do norte é um parque que fica nas 

proximidades do encontro de dois rios, o Parnaíba e o Poty. Por ser um local entre 

rios, a área plana sempre sofreu com inundações nos períodos chuvosos da região 

(Figura 27). Conforme a evolução da cidade, a ocupação desordenada da localidade 

se tornou um problema de saúde publica, o resultado é que nesta área coexistem 

beleza natural com território insalubre. Algumas das maneiras de conter essas 

enchentes foram construir intervenções hidráulicas como a construção de diques, 

sistema de interligação das lagoas, sistema de controle de nível, contudo essas 

medidas não conseguiam atender a necessidade da população. 

O parque tem uma área total de aproximadamente 1.300 ha, compreende os 

13 bairros da zona norte da cidade que estão sob influência direta das lagoas e onde 

vivem mais 92 mil pessoas. (TECHNUM CONSULTORIA, 2014). 

 

Figura 27 – Área da Lagoa do norte inundada. 

 

Fonte:  Prefeitura de Teresina, 2007. 

A primeira intervenção na área pelo governo municipal foi à implantação do 

Programa de Melhoria de Vida e Governança Municipal de Teresina - Programa 
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Lagoas do Norte. O Projeto, financiado pelo Banco Mundial, foi aprovado em outubro 

de 2008, com o apoio do o Banco Mundial, Prefeitura de Teresina e do Governo 

Federal, através do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC. (TECHNUM 

CONSULTORIA, 2014). 

           Esse programa foi criado com a finalidade de melhorar a qualidade de vida 

dos moradores do entorno da área do parque, para isso medidas de desapropriação 

fora adotadas e cerca de 350 famílias que se localizavam em área de risco foram 

realocadas algumas no Residencial Zilda Arns (Figura 28), construído especialmente 

para reassentar essa população. 

 

Figura 28 – Residencial construído para abrigar famílias remanejadas. 

 

Fonte:  Cidade Verde, 2010. 

 

 Por ser um residencial popular, as casas possui uma estrutura básica com 

água encanada, energia elétrica e dispõe de rede de esgoto. (CIDADE VERDE, 

2010). 
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5.3.2. LOCALIZAÇÃO 

O Parque Ambiental Lagoas do Norte se localiza na cidade de Teresina no 

estado do Piauí na avenida Av. Boa Esperança (Figura 29).  

Figura 29 – Residencial construído para abrigar famílias remanejadas.  

 
Fonte:  Google, 2017, editada pelo autor. 

A extensão do parque compreende 13 bairros (Figura 30) da zona norte 

sendo eles: São Francisco, Mocambinho, Poti Velho, Olarias, Alto Alegre, Itaperu, 

Mafrense, São Joaquim, Nova Brasília, Aeroporto, Alvorada, Matadouro e Acarape 

conforme dados da Prefeitura Municipal de Teresina (2007). 

Figura 30 – Distribuição dos bairros. 

 
Fonte:  Prefeitura de Teresina, 2007.  
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5.3.3. FICHA TÉCNICA 

Início e finalização da obra: 

A obra teve inicio no ano de 2012, tendo a primeira parte inaugurada em 28 

de junho de 2012, é constituído de duas Lagoas: Cabrinha, medindo 260 metros de 

comprimento por 152 metros de largura e Do Lourival, medindo 400 metros de 

comprimento por 150 metros de largura. (CIDADE VERDE, 2010). 

O Parque também é composto por várias áreas de Convivência com 

Quiosques, Ciclovia infantil e adulto, brinquedos, Pista de Patins, Pista de Skate, 

aparelhos de ginástica, além de quadras esportivas e vestiário. (PMT, 2012). 

Área do parque: 

Valor do investimento: 

Para dar inicio a primeira etapa do Programa Lagoas do Norte fora 

disponibilizado “R$ 100 milhões, dos quais R$ 70 milhões representam o 

financiamento do Banco Mundial e R$ 30 milhões constituem a contrapartida da 

Prefeitura e do Governo Federal, através do PAC.” (CIDADE VERDE, 2012). 

A segunda etapa ainda esta em andamento, pois os trabalhos são muitos 

devido à dimensão do parque que abrange 13 bairros da Cidade de Teresina/PI. 

Para sua segunda etapa a prefeitura de Teresina propõe investimentos de R$ 

396,88 milhões de reais a serem aplicados durante cinco anos em ações integradas 

de cunho social, econômico, habitacional, de infraestrutura e de requalificação 

urbana e ambiental, visando o desenvolvimento sustentável da Região das Lagoas 

do Norte.   

5.3.4. ACESSOS E ENTORNO 

Vias de acesso ao parque Lagoas do Norte, pelo lado oeste a Avenida 

Maranhão no seu prolongamento a Avenida Boa Esperança no sentido Leste temos 

a Rua Rui Barbosa, pegando Álvaro monteiro e rua Mineral, rua Martinele Carvalho 

e rua Tamboril, conforme (Figura 31) na página a seguir.  
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Figura 31 – Corredores de acesso ao parque. 

 
Fonte:  Google, 2017, editada pelo autor. 

5.3.5. IMAGENS DO LAGOAS DO NORTE  

O local é um local de lazer para a população teresinense. Durante o final de 

tarde e noite é um parque bem iluminado e visitado. (Figura 32). 

Figura 32 – Vista de uma das lagos do parque. 

 

Fonte:  Juscelino Reis, 2013. 
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Tanto a noite quanto durante o dia, o parque mostra suas belezas e permite 

passeios para os visitantes. (Figura 33). 

Figura 33 – Vista de umas das pontes sobre o lago do parque. 

 

Fonte:  Ministério do Turismo, 2016. 

Equipamentos para exercícios físicos são disponibilizados ao redor do 

parque. (Figura 34). 

Figura 34 – Equipamentos ao longo do parque. 

 

Fonte:  Prefeitura de Teresina, 2013. 
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Além dos equipamentos, existem quiosques onde os visitantes podem realizar 

uma parada para descanso, dando suporte às atividades no parque. (Figura 35). 

Figura 35 – Equipamentos ao longo do parque. 

 

Fonte:  Ministério do Turismo, 2016. 

 O parque é visitado diariamente por pessoas de várias idades. (Figura 36). 

Figura 36 – Pessoas utilizando o parque no período noturno. 

 

Fonte:  Jornal de Luzilandia, 2012. Nota: Recorte do autor. 



57 
 

 
 

 Os lagos do parque chamam atenção por refletir as belezas naturais do local. 

Entre elas, as árvores e o céu. (Figura 37). 

Figura 37 – Vista do lago do parque. 

 

Fonte:  Ministério do Turismo, 2016. 

 A fim de proporcionar qualidade de vida da população, preservação da 

natureza e valorização da cidade frente à opinião de seus moradores e visitantes, 

parques urbanos revelam-se indispensáveis para uma cidade. 

Exemplos de casos bem executados em diversas localidades como o parque 

High Line em Nova York, o Renné Giannetti em Belo Horizonte e a Lagoas do Norte 

em Teresina inspiram soluções de problemas como a necessidade de criar uma 

infraestrutura urbanística na Lagoa do Sâmbico em Timon.  

Devido à situação atual da cidade ser carente de infraestrutura, lazer e 

turismo e o local apresentar má conservação e falta de utilidade pública, a ideia 

central deste estudo será realizar um projeto urbanístico que seja relevante para a 

sociedade e que gere impactos em âmbitos sociais e ecológicos.  
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6. LEVANTAMENTOS  

6.1. TERRENO  

Localização  

Nos arquivos da Prefeitura municipal (2017) diz que a cidade de Timon foi 

fundada a partir de um povoado criado nos territórios de terras que limitavam São 

José das Cajazeiras, esse povoado foi elevado à vila em 1890 onde passa a ser 

chamado de Vila das flores e tendo seus limites discriminados um ano depois pelo 

então primeiro-vice Governador do Estado do o Sr. José Vianna Vaz por meio de 

decreto n.º 50, de 22-12-1890. Em 1922 passou a ser considerada cidade na 

administração do Coronel Ribeiro Albuquerque através da Lei N.º 1139 e no governo 

do estado esta o Dr. Godofredo Mendes Vianna. Em 1943 o município teve seu 

nome modificado de Flores para Timon pelo decreto-lei Estadual n.º 820, de 30-12-

1943. 

Figura 38- Localização de Timon dentro do estado do Maranhão.  

 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. 

Timon está localizada no estado do na área leste do estado do Maranhão 

(Figura 38) sendo o quarto município em população do estado. Está inserida na 

Rede Integrada de Desenvolvimento da Grande Teresina (Ride) onde faz divisa, A 
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população da cidade é de 155.460 habitantes de acordo com o Censo Demográfico 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE do ano de 2010 e uma 

estimativa de 167.619 habitantes para o ano de 2017 segundo o mesmo IBGE, 

dessa população podemos destacar que 86,92% dessa população vivem em zona 

urbana divididos em 65.025,00 habitantes do sexo masculino e 70.108,00 do sexo 

feminino, divididos nas faixas etárias de 29,07% de 0 a 14 anos, 62,47% de 15 à 59 

anos e 8,46% com mais de 60 anos. 

Seu território (Figura 39) conta com uma área de 1.764,612 km² e uma 

vegetação categorizada como Cerrado Caatinga.  

Figura 39- Área da cidade de Timon. 

 

Fonte: IBGE, 2017. 

O terreno escolhido para a elaboração do projeto de parque localiza-se no 

bairro Parque Piauí I, em uma área de vazio urbano ocasionado pela declividade e 

alagamento na qual se tornou uma importante via de escoamento de águas. 

O local escolhido na cidade para a elaboração do projeto de arquitetônico tem 

o formato de polígono, predominantemente retangular, e com área total de 

112.453,00 m² aproximadamente, perímetro 1.373,27m às margens do rio Parnaíba, 

(Figura 40) que pode ser vista na próxima página. 
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Figura 40- Área do terreno na cidade de Timon. 

 

Fonte:  Google, 2017, editada pelo autor. 

6.2. ENTORNO  

Nos arredores da lagoa encontram-se residenciais e comércio. Recentemente 

foi inaugurado um supermercado de uma rede que presta serviços em diversas 

cidades do Estado e o primeiro shopping center da cidade, ambas obras de grande 

impacto para a sociedade e que favorecem o crescimento e desenvolvimento de 

Timon, além de ofertar mais opções de serviços para as cidades vizinhas Teresina, 

Caxias e Matões. O shopping chama-se Cocais Shopping e o supermercado Mix 

Mateus. (Figura 41). 

Figura 41- Área do terreno na cidade de Timon. 

  

Fonte:  Leite Filho, 2016. 
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6.3. CORREDORES DE ACESSOS  

Por conta da implantação do Shopping Cocais e Supermercado Mix Mateus 

algumas mudanças no trafego de veículos foram feitas, como fechamento de 

retornos e prolongamento de algumas vias, Rua Dr. João Lula em andamento e Rua 

Jamil de Miranda Gedeon não iniciada. Estas ruas assim que finalizadas poderam 

melhorar os acessos tanto as obras já existente como também atenderam e 

facilitaram a área de chegada ao parque, nos corredores de acesso que são as vias 

de maior fluxo que podem ser destacada como influencia na circulação e chegada 

ao local de implantação temos a Avenida Presidente Médici que corta a cidade de 

norte à sul com um fluxo de carros elevados por se tratar de uma rodovia federal 

diagonal do Brasil que liga os estados do Pará, Maranhão, Piauí, Pernambuco e  

Alagoas, outra via importante é a Avenida Teresina que liga o estremo leste ao oeste 

da cidade ela é ligada a Av. Francisco Carlos Jansen que recebe o fluxo da Av. 

Jaime Rios ligando a Av. Piauí que faz acesso a área do terreno e pontes de entrada 

ao cidade vizinha de Teresina, conforme o mapa abaixo (Figura 42). 

Figura 42- Área da cidade de Timon 

 

Fonte: Google, 2017, editada pelo autor. 
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6.4. DOS FATORES DE VENTILAÇÃO E INSOLAÇÃO 

Pela proximidade com a capital Teresina foi levado em consideração os 

estudos realizados para definição de direção dos ventos bem como a velocidade que 

estes podem atingir. As direções predominantes do vento para o município de 

Teresina – Piauí segundo um estudo realizado por Maciel e Medeiros (2010) indica 

que os resultados indicam que para os trinta e um anos de observações à direção 

Sudeste (Figura 43) é a de maior frequência com 269,6 e um desvio percentual de 

161,6%, e que na estação seca a velocidade do vento flui entre 1,6 a 1,8 metros por 

segundo e a velocidade na estação chuvosa oscila de 1,3 a 1,5 m/s.  

Figura 43- Área da cidade de Timon 

  

Fonte: Google, 2017, editada pelo autor. 

 

6.5. TOPOGRAFIA DO TERRENO 

Segundo Fluxo Consultoria (2016) O levantamento topográfico é a 

representação dos pontos relevantes do relevo e dos acidentes geográficos de uma 

determinada área, estes são representados nas cartas topográficas por taludes e por 

curvas de nível e é fundamental no momento de planejamento e projeto da 

construção. A partir dela que os profissionais da construção podem acompanha a 

execução da obra, verificando o alinhamento e a posição, podendo também servir 

como parâmetro de monitoramento de deslocamento das estruturas e ajuda a 

visualização de aspectos físicos do terreno, ajudando na avaliação e viabilidade 
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financeira do projeto, no aspecto de custo da obra ela pode consumir em média, 6% 

dos gastos assumindo uma importância vital para a realização da obra. 

Um estudo topográfico realizado pelo engenheiro Agrimensor José Machado 

Leite Filho em dezembro de 2016 revela que na área da bacia hidrográfica da lagoa 

encontra-se a 46,13 metros acima do nível do mar e uma variação de 1,46 metros 

das ruas Dr. João Lula, Jamil de Miranda Gedeon e rua Ananias Carvalho, para a 

avenida Piauí ela chega a alcançar uma altura de 3,58 metros da área da bacia, isso 

se dá por conta da construção dessa avenida que serve como um dique de 

contenção impedindo as agás do rio de transbordarem ao centro da cidade. 

Com uma topografia bastante acentuada em curvas (Figura 44) e com cerca 

de 54,12m de desnível da parte alta do bairro onde proporciona um canal natural de 

escoamento de águas pluviais. 

Figura 44- Declividade e curvas de nível.  

 

Fonte: Google, 2017, editada pelo autor 

 O lago que existe no terreno escolhido não se trata de uma paisagem natural, seu 

acumulo de água é proveniente das chuvas e águas de esgoto liberadas no local, com a 

construção de infraestrutura da avenida Piauí, formou-se uma espécie de contenção das 

águas que desembocam no local por conta do relevo, tornando esta um lago artificial. 
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6.6. LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO 

Em torno da lagoa existem poucas residências, ruas com escassa ou sem 

pavimentação e vegetação alta. (Figura 45). 

Figura 45- Foto da rua Ananias Carvalho. 

 

Fonte: Acervo Pessoal, 2017. 

Obras de saneamento são expostas em alguns pontos ao redor da lagoa. 

(Figura 46). 

Figura 46- Foto da rua Dr. João Lula. 

 

Fonte: Acervo Pessoal, 2017. 
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 Águas de esgoto desembocam diretamente na lagoa incidindo no nível da 

água e crescimento de vegetação ao redor. (Figura 47). 

 

Figura 47- Foto da lagoa do Sâmbico margem da Av. Piauí. 

 

Fonte: Acervo Pessoal, 2017. 

De um dos lados da lagoa encontra-se uma avenida de grande movimentação 

que dá acesso a shopping, comércio e ponte para a cidade vizinha, Teresina. 

(Figura 48). 

Figura 48- Foto da Av. Piauí na margem direita a lagoa do Sâmbico e na esquerda o rio Parnaíba. 

 

Fonte: Acervo Pessoal, 2017. 
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 Em alguns pontos, não há uma infraestrutura básica que facilite o acesso às 

residências em volta da lagoa. (Figura 49). 

Figura 49- Foto da área central da lagoa do Sâmbico. 

 

Fonte: Acervo Pessoal, 2017. 

 Foi realizada uma terraplanagem para dar suporte ao shopping que fica ao 

lado da lagoa. (Figura 50). 

Figura 50- Foto da terraplanagem da lagoa do Sâmbico. 

 
Fonte: Acervo Pessoal, 2017. 
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6.7. LEGISLAÇÃO 

 A área localizada na zona leste da cidade de Timon/MA, comumente 

chamada de Lagoa do Sâmbico, passou a ser chamado de “Parque Natural 

Municipal Lagoa do Sâmbico” após a Lei Municipal nº 1754/2012, criada em 24 de 

maio de 2012. A partir desta lei, o local está sob a responsabilidade do poder 

Publico Municipal, em zelar pela sua conservação e manutenção, garantindo a 

preservação de sua fauna e flora.  

Art. 197 – A devastação da flora nas nascentes e margens dos rios, riachos 
e lagos, importará em responsabilidade patrimonial e penal, na forma da 
Lei. (CAMARA MUNICIPAL DE TIMON, 2013) 

 

Segundo a lei, a degradação do parque gera punições aos responsáveis. 

 
Art. 199 – As condutas e atividades lesivas no meio-ambiente sujeitarão os 
infratores a sanções administrativas com a aplicação de multas diárias e 
progressivas nos casos de continuidade de infração ou de reincidência 
incluídas a redução do nível de atividades e a interdição independente de 
obrigações dos infratores de restaurar os danos causados.  
Parágrafo único – Os recursos oriundos de multas administrativas e 
condenações judiciais por atos lesivos ao meio-ambiente e os provenientes 
das taxas incidentes sobre a utilização dos recursos ambientais serão 
utilizados em benefício do meio-ambiente, na forma da Lei. (CAMARA 
MUNICIPAL DE TIMON, 2013). 

 O capítulo VIII da Lei orgânica do Município fala também que: 

Art. 195 Todos têm direito ao meio-ambiente ecologicamente equilibrado, 
bem de uso comum do povo e essencialmente à sadia qualidade de vida, 
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 
preservá-lo para as presentes e futuras gerações 

§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:  

I – preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o 
manejo ecológico das espécies e ecossistemas;  

VI – promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a 
conscientização pública para a preservação do meio-ambiente;  

VII – proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da Lei, as práticas que 
coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de 
espécies ou submetam os animais a crueldade. 

 

Conforme a Constituição do Estado do Maranhão, promulgada em 05 de 

outubro de 1989 diz em seu Art. 241 que: 
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Art. 241 - Na defesa do meio ambiente, o Estado e os Municípios levarão 
em conta as condições dos aspectos locais e regionais, e assegurarão: 

I - a implantação de unidades de conservação representativas de todos os 
ecossistemas originais da área territorial do Estado, vedada qualquer 
utilização ou atividade que comprometa seus atributos; 

II - a proteção à fauna e à flora, vedadas as práticas que submetam os 
animais à crueldade; 

III - a manutenção das unidades de conservação atualmente existentes; 
(CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO MARANHÃO, 1989) 

 A Lei Estadual ainda veta as atividades econômicas nas áreas da lagoa: 

Art. 249.Nas áreas de preservação permanente serão vedadas as 
atividades econômicas e permitida a pesquisa, o lazer controlado e a 
educação ambiental, e elas não podem ser transferidas a particulares, a 
qualquer título. (CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO MARANHÃO, 1989) 

Art. 250. O Estado promoverá programa de reflorestamento das nascentes 
e das margens dos rios, lagoas e lagos. (CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO 
MARANHÃO, 1989) 

O Intuito da criação do Parque Natural Municipal Lagoa do Sâmbico tem, 

interesse ambiental na APP - Áreas de Preservação Permanente, em conformidade 

com o que diz o CÓDIGO FLORESTAL (lei 4.771/1965) Resolução CONAMA 

303/2002 e Código de Proteção de Meio Ambiente do estado do Maranhão: 

Art. 1
o
- A.  Esta Lei estabelece normas gerais sobre a proteção da 

vegetação, áreas de Preservação Permanente e as áreas de Reserva 
Legal; a exploração florestal, o suprimento de matéria-prima florestal, o 
controle da origem dos produtos florestais e o controle e prevenção dos 
incêndios florestais, e prevê instrumentos econômicos e financeiros para o 
alcance de seus objetivos. (LEI-12651-2012-CÓDIGO-FLORESTAL, 2012) 

Parágrafo único.  Tendo como objetivo o desenvolvimento sustentável, 
esta Lei atenderá aos seguintes princípios: 

IV - responsabilidade comum da União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios, em colaboração com a sociedade civil, na criação de políticas 
para a preservação e restauração da vegetação nativa e de suas funções 
ecológicas e sociais nas áreas urbanas e rurais; (LEI-12651-2012-CÓDIGO-
FLORESTAL, 2012) 

Para o Estado ainda ficam as responsabilidade de “incentivar e desenvolver 

pesquisa e tecnologia em matéria ambiental, diretamente através de seus órgãos ou 

entidades a ele vinculados” (SEMA, 1992, art. 48). 

Para O Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, no uso das 

competências que lhe são conferidas pela Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 

conceitua que as áreas de preservação permanente como relevantes para a 

sociedade. Os artigos 1º, 2º e 3º caracteriza o escopo de parque e suas 
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preservações enquanto o Art. 4º atribui tais responsabilidades ao CONAMA. 

(RESOLUÇÃO, 2002). 

O Código de Proteção de Meio Ambiente do estado do Maranhão diz que: 

§ 2º - O Estado, nos termos do regulamento e ouvidos os municípios, 
definirá padrões de uso e ocupação do solo, em áreas nas quais ficará 
vedada a localização de indústrias, com vista à preservação de mananciais 
de águas superficiais e subterrâneas e à proteção de áreas especiais de 
interesse ambiental, em razão de suas características ecológicas, 
paisagísticas e culturais. 

 Mais do que necessários para uma cidade, os parques urbanos são 

indispensáveis à população e sua importância é regida com regimes legislativos a 

fim de manter justas as relações homem x natureza e homem x homem. 

7. ASPECTOS JUSTIFICATIVOS 
 

Durante toda a história, parques urbanos fizeram parte da vida do homem em 

sociedade. Apesar de suas transformações ao longo do tempo, a relação entre 

homem e natureza sempre permeou âmbitos religiosos ou culturais e atualmente 

tem se tornado mais forte através de interesses econômicos e sociais, seja por meio 

de iniciativa pública, estruturando parte da cidade ou mesmo privada, servindo de 

lazer e entretenimento, ainda assim se mostra cada vez mais necessária na vida do 

homem. Portanto criar meios que o conduzam viver melhor em sociedade é 

indispensável, principalmente para cidades como Timon que tem vertiginoso 

crescimento e carece de acentuada atenção. 

Apesar de existir legislação que alterou os registros do local para nomeá-la 

parque e também preservá-la, a Lagoa do Sâmbico ainda representa somente uma 

lagoa para a população timonense, já que há falta de uma infraestrutura que tornaria 

o local apto a proporcionar lazer, entretenimento e qualidade de vida. 

Diante da analise proposta dos estudos de caso e referencial teórico 

chegou-se a conclusão do provável programa de necessidades para o projeto 

proposto do parque tentará atender as diferentes necessidades que se apresentam 

para a área avaliando durante o desenvolvimento do trabalho a possibilidade de se 

encontrar soluções combinadas para atender a mais de um uso dependendo da 

época do ano.  
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O programa de necessidade será dividido em áreas de lazer e esportes, 

administração, segurança e ambiental. 

Para as áreas de lazer e esportes será projetada uma quadra poliesportiva 

visando ofertar um ambiente adequado para a pratica de diferentes esportes no 

local, contará também com uma área para caminhada e ciclovia entorno do parque 

em local apropriado garantindo a separação dos usuários com o fluxo de carros, 

pista destinadas ao uso de skate e bicicleta evitando acidentes com os demais 

usuários, será destinada uma área de contemplação com equipamentos como 

assento e mesas facilitando o convívio com a comunidade. Um projeto de um 

deque será proposto na margem da lagoa e será construída uma passarela sobre a 

área da lagoa ligando a margem oeste da leste para facilitar o tráfego de pessoas. 

A fim de promover uma melhor qualidade de vida para a população será projetada 

uma área com equipamentos de academia para atender aos habitantes, para 

atender as necessidades de recreação das crianças um playground será projetado 

garantindo uma área segura. 

Para promover a cultura artesanal e seu livre comercio, zonas de lojas 

deverá ser implantada pelo parque atendendo aos artesoes da região, quiosque e 

lanchonetes também existirá no local junto a uma área própria para a alimentação. 

Para promover a cultura da população um teatro de arena será projetado no 

parque. 

Existirá um prédio administrativo no parque de onde será dado apoio aos 

usuários, este espaço contemplará uma guarita policial para promover a 

segurança, depósito, banheiros de uso da população, diretoria, centro de 

informações e demais aparatos necessários. 

Deverá ser reservada uma área para estacionamento de carros, motos e um 

bicicletario, facilitando a ordem do tráfego na região do parque, um viveiro de 

plantas deverá ser projetado para garantir a manutenção da flora local e a estação 

de tratamento de águas de esgoto também é prevista para tentar reduzir a 

contaminação da área da lagoa. 

Um diagrama ilustrando o fluxograma pode ser ilustrado na (Figura 51) que 

pode ser visualizada na pagina a seguir. 
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Figura 51- Fluxograma e programa de necessidade proposto 
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Fonte: Acervo Pessoal, 2017. 

 

 Espera-se então elaborar uma proposta arquitetônica abordando tudo que foi 

exporto no programa de necessidades, a fim de projetar e promover soluções aos 

problemas presentes na área de estudo.  
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8. CONDICIONANTES DO PROJETO 
 

Visando o melhor a importância do projeto em propor soluções para o bem 

estar da população e sua busca por espaços verdes, seus espaços foram pensados 

buscando em atender as variados públicos desde crianças a idosos da cidade de 

Timon e povoados vizinhos. Baseado na forma orgânica do lago seus caminhos 

percorrem todo o perímetro da área alagada e ligando as construções e ambientes 

esternos, tentando propor mais áreas de circulação o deck de madeira percorre uma 

boa parte do lago onde ambientes de lazer e contemplações foram pensados. Nas 

construções projetadas tiveram como partido as formas geométricas variadas 

compondo um cenário e se destacando das formas livres dos passeios e lagos, 

nessas construções foram projetadas jardineiras para integrar as construções com a 

natureza. Nos espaços verdes foram priorizadas as arvores existentes e proposto a 

implantação de arvores que se destaquem e criem paisagens que podem se 

modificar durante o decorrer das estações, para a forração de piso a solução 

adotada foi a locação de gramados vendo a dimensão e a praticidade em sua 

manutenção. 

O ponto de partida para a concepção do mesmo foi uma adequada 

composição de um programa de Necessidades Funcionais, a possibilidade de uma 

modelagem padronizada e a localização urbana centralizada na cidade, onde a 

maior demanda de integração fosse possível, de acordo com as diretrizes gerais 

oriundas do estudo preliminar. Os acessos ao parque dar-se em todas as suas 

laterais visto se tratar de um parque aberto, uma rua foi projetada visando a melhor 

circulação e possibilitando a criação de um estacionamento para o parque. 
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9. QUADRO DE ÁREAS 
 

Tabela 3 – Distribuição e localização dos acessos ao parque 

QUADRO DE ÁREAS Áreas 

Área do terreno 112.453,00 m² 

Área permeável 79.854,17 m² 

Área construída total 2.354,20m² 

Área verde 36.969,12m² 

Taxa de permeabilidade 71,01% 

Taxa de ocupação 2,09% 

EDIFICAÇÕES DE APOIO Quant./Áreas 

Banheiros 284,16 m² 

Quadra poliesportiva 810,02 m² 

Quadra de tenes 318,57 m² 
Playground 400 m² 
Pista de skate 385,56 m² 
Teatro arena 819,40 m² 
Administração 315,36 m² 
Academia 240,00 m² 

Delegacia 47,36 m² 

Coreto 208,50 m² 

Lojas de artesanato 223,94 m² 

Quiosque 454,88 m² 

Deck 3.542,93m² 

Vagas de estacionamento 8.127,09 m² 

Ciclovia 190 / 2.660,00 m² 

Circulação 11.246,19 m² 

Rua projetada 4.978,40 m² 

Jardim 26.647,32 m² 
Fonte: Acervo Pessoal, 2017. 

 

10. MEMORIAL DESCRITIVO 
 

Preliminares 

A locação da obra deve ser conferida preferencialmente com equipamentos 

de precisão, verificando-se qualquer possível discordância entre as medidas de 

projeto e as locais. Quando não for possível utilizar aparelhos de precisão fazer a 

conferência, além do esquadro, com as medidas fornecidas em diagonais no projeto 

arquitetônico bem como deve se conferir o esquadro da obra e todos os níveis e 

desníveis. O terreno deverá ser preparado para a obra devendo ocorrer somente na 
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área com brita, o canteiro de obra deverá ser na área da garagem com brita. O 

material a ser retirado como entulho da obra quando não for possível o 

reaproveitamento deverá ter destinação final conforme a conama 307/02 (gestão dos 

resíduos da construção civil) e nbr 15.112/04 e normas pertinentes do município. 

Estrutura de concreto 

O concreto a ser aplicado deve ser calculado atendendo à norma nb-1/78 (nbr 

6118) - projeto de estruturas de concreto - da abnt (associação brasileira de normas 

técnicas). Todo o concreto estrutural deverá ser preferencialmente usinado. Toda 

estrutura deverá ser executada obedecendo às medidas e o posicionamentos 

indicados no projeto. O aço e o concreto a aplicar deverão estar descritos no projeto 

e memoriais específicos.  Recobrimento da ferragem deverá ser de no mínimo 

2,5cm concreto com resistência de 20mpa ou maior. Todos vãos de portas e janelas, 

cujas partes superiores não venham a facear vigas ou lajes, terão vergas de 

concreto, armadas em todo o vão, apoiadas no mínimo 20 cm de cada lado, na 

alvenaria. Todas as passagens de tubulação na estrutura deverão constar do projeto 

estrutural, serão feitas com caixas ou buchas adequadas em medida, e de modo a 

não enfraquecer a estrutura: na hipótese de se incorrer um enfraquecimento, a zona 

em questão será devidamente reforçada. As vigas externas e algumas internas 

deverão possuir alturas iguais às vergas das esquadrias, exceto quando indicado em 

projeto. As platibandas levarão pilaretes e cintas de concreto armado. 

Alvenaria de tijolo 

Deverão obedecer as posições e dimensões das paredes constantes no 

projeto arquitetônico. As cotas de espessura de paredes no projeto arquitetônico 

consideram com revestimento, espessura do tijolo mais uma camada de emboço de 

1,5cm em cada face. As paredes serão em alvenaria de tijolos cerâmicos, 

assentados com argamassa de cimento, cal e areia média no traço 1:2:8, com juntas 

de 15mm. As fiadas deverão ser travadas, alinhadas, niveladas e aprumadas.  As 

paredes de vedação, sem função estrutural, serão calçadas nas faces inferiores das 

vigas ou lajes com tijolos maciços dispostos obliquamente ou com argamassa e 

expansor, executados depois de oito dias de cura. Todos os parapeitos, guarda-

corpos, platibandas e paredes baixas de alvenaria de tijolos, não calçados na parte 
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superior, serão encimadas por cinta de concreto armado. Na união de alvenarias 

com vigas, lajes e pilares deve ser executado chapisco, para maior aderência. 

Tubulações elétricas e hidráulicas, quando embutidas na alvenaria, terão um 

recobrimento mínimo de 15mm, sem contar o emboço. Será utilizado na obra tijolo 

com espessura de 12cm para viabilizar a estrutura que deve ter largura mínima de 

12cm. 

Esquadrias 

  As esquadrias obedecerão às quantidades, posições dimensionamento e 

funcionamento constantes no projeto arquitetônico. As esquadrias com vidro terão 

baguetes para fixação dos vidros. Verificar a tabela de esquadrias e os detalhes de 

esquadrias, quando ocorrerem. 

As portas internas serão de madeira semi-oca, com espessura de 30mm, com 

revestimento laminado em madeira de boa qualidade, acabamento em verniz ou 

pintura e deverão ser  equipada com três dobradiças. E a fixação das esquadrias 

será feita em marcos de madeira de lei, os quais estarão aparafusados a tacos de 

madeira (três de cada lado) chumbados à alvenaria ou fixados com espuma 

expansível e em ambientes com azulejo deverão ser alinhadas prevendo a 

espessura de no mínimo 1cm para o revestimento. 

Vidros 

Os vidros serão de boa qualidade, nas espessuras e acabamentos 

especificados nos detalhes de esquadrias, por ocasião da limpeza, especialmente 

no final da obra, tomar cuidado quanto aos riscos de arranhões provocados por 

poeira abrasiva (cimento, areia, etc.), além das prescrições anteriores, o vidro deve 

ter suas dimensões determinadas em função das dimensões do fundo no rebaixo do 

perfil e das folgas a adotar, tendo em vista a tolerância dos caixilhos. Nos sanitários, 

banheiros e ambientes que exijam privacidade ou que o projeto determine deverá 

ser usado vidro do tipo impresso boreal nas demais janelas utilizar vidro translúcido 

incolor e nas porta de acesso utilizar vidro translúcido incolor com faixa sinalizadora. 
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Cobertura 

A cobertura será com telhas metálica termo acústica, sobre estrutura de aço 

tipo sanduiche com inclinação de 10%, utilizar rufos de alumínio nos arremates do 

telhado e as paredes extremas. 

Tratamentos e impermeabilizações 

  Os serviços de impermeabilização serão executados sempre que possível por 

empresa especializada, que ofereça garantia dos trabalhos a realizar, mediante 

fornecimento de art e memorial mostrando os métodos e materiais a empregar, os 

quais obedecerão rigorosamente as normas da nb-279 da abnt. Quando a 

impermeabilização for executada pelo empreiteiro deverão ser observados 

cuidadosamente os itens abaixo. As vigas de baldrame serão tratadas com tinta 

betuminosa ou emulsão apropriada (conforme manual do fabricante) para o caso 

específico.  As lajes seram impermeabilizada com o sistema adequado 

observando-se o caimento em projeto. As "áreas molhadas" dos banheiros deverão 

ser impermeabilizadas para prevenir problemas de vazamentos e outros. As vigas 

baldrame serão impermeabilizadas no topo e nas laterais até 15cm abaixo da face 

superior, as alvenarias serão assentadas com aditivo nas primeiras fiadas até a 

altura de 60cm e nas paredes de oitão ou platibanda na totalidade, no reboco 

também deverá ser aplicado aditivo nas paredes das divisas (oitão e platibanda) e 

nos primeiros 60cm nas faces externas ou sujeitas a umidade. 

Revestimentos  

As paredes internas, vigas e lajes serão chapiscadas com argamassa de 

cimento e areia, no traço 1:3. Após a completa pega das argamassas da alvenaria, 

do chapisco, da instalação das tubulações elétricas e hidro-sanitárias e a colocação 

das esquadrias, as paredes receberão internamente reboco com espessura de 

quinze milímetros (15mm) composto de argamassa de cimento, cal e areia fina 

peneirada no traço 1:2:9.  As paredes dos banheiros e cozinha serão revestidas com 

azulejos de primeira qualidade até a altura do forro ou laje, ou conforme indicação. 

Os revestimentos cerâmicos serão assentados a seco, com emprego de argamassa 

de alta adesividade (cola), sobre as paredes emboçadas e curadas. Quando 
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necessários, cortes e furos nos revestimentos cerâmicos deverão ser feitos com 

equipamentos apropriados para essa finalidade, devendo ser evitado o processo 

manual. As bases dos metais embutidas deverão ser posicionadas de maneira 

correta para que o acabamento fique posicionado no nível adequado com o 

revestimento, seja azulejo (1cm) ou granito/mármore (2cm). Observar também os 

eixos dos metais, pontos de esgoto e louças se estão todos alinhados conforme o 

projeto. Antes do início da colocação dos azulejos, o pano de parede a ser revestido 

deve ser medido e a colocação deve ser feita do centro para os lados, de modo que 

caso ocorram peças cortadas, sejam iguais em ambos lados, ou então observando-

se o desenvolvimento dos panos de paredes.  Os cantos vivos externos das paredes 

revestidas com azulejos terão acabamento à meia esquadria devendo, para tanto, as 

peças ser desbastadas mecanicamente na parte interna de suas bordas 

convergentes. 

Soleiras e peitoris 

Os peitoris de todas as janelas serão protegidos com pedra de granito na 

espessura mínima de 2cm engastados nas paredes, 3cm para cada lado do vão, 

com balanço de 4cm para o lado externo. A pedra deverá ter a face superior e a 

borda externa polidas e haverá um sulco na face inferior, em toda a extensão do 

balanço, constituindo pingadeira. A pedra deverá ser colocada com inclinação 

mínima de 10 graus para fora.  As soleiras das portas externas ou onde ocorrer 

desnível, serão de granito, com 2 ou 3 centímetros de espessura, terão a largura do 

vão e sua profundidade será a mesma do vão, descontada a esquadria e somado 

um balanço igual à espessura da pedra (pingadeira).nas portas dos banheiros e 

portas externas será utilizado soleira em granito no desnível. 

Forro 

Forros de gesso acartonado em placas deverá ser previsto as juntas de 

dilatação conforme o tamanho do ambiente e a suspensão dos mesmos com cabos 

o mais rígidos possíveis. A aplicação do forro em gesso acartonado será realizada 

deixando um afastamento da parede (pé solto) e será fixado sob os caibros e com o 

auxílio de sarrafos de madeira de lei para melhor nivelamento do mesmo, as terças 
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ficarão aparentes.  Utilizar os perfis de arremate junto às paredes e caso necessário 

junto à estrutura metálica. 

Pintura 

 As paredes terão inicialmente removidas todas as irregularidades e 

salpicaduras, devendo serem lixadas e retocadas onde apresentarem imperfeições, 

para depois de removido todo pó solto, receberem o processo de pintura. As 

paredes e tetos internos e externos terão aplicação de massa corrida acrílica sobre o 

reboco limpo, depois selador acrílico e por fim acabamento em tinta acrílica semi-

brilho. As esquadrias e as grades metálicas, serão lixadas e limpas para receber o 

fundo e pintura com tinta esmalte com acabamento.  

Limpeza 

  Ao término da obra deverão ser desmontadas e retiradas todas as instalações 

provisórias, bem como todo o entulho.  Deve ser procedida lavagem de todos os 

aparelhos sanitários, assim como das peças de acabamento, com água e sabão, 

não sendo permitido o uso de soluções de ácidos. Os metais cromados devem ser 

limpos da mesma maneira e polidos com flanela. As esquadrias devem ser limpas 

com detergentes leves e pano macios.  Antes da entrega da obra deve ser feita 

limpeza geral e teste de todas as instalações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 
 

 
 

REFERÊNCIAS 

 

ABRANTES, Lorena Lemes Martins. Tratamento de Esgoto Sanitário em 
Sistemas Alagados Construídos Utilizando: Typha angustifolia e Phragmites 
australis. 2009. 140 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Engenharia do Meio 
Ambiente., Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2009. 

 

ARTHUS-BERTRAND, Yann. Parterres de broderies du chânteu de Vaux-le-
Vicomte, Maincy, Seine-et-Marne, France (48º34' N-2º43'E). 2004. Disponível em 
<http://www.yannarthusbertrand2.org/index.php?option=com_datsogallery&Itemid=2
7&func=detail&catid=3&id=986&p=1&l=1366>. Acesso em 05 out. 2017. 

 

AZEVEDO, Lia Gianelli de. Parques urbanos: paisagismo ecogenético na Barra da 
Tijuca. 2008. 180 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Arquitetura e Urbanismo, 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2008. 

 

BARGOS, Danúbia Caporusso; MATIAS, Lindon Fonseca. ÁREAS VERDES 
URBANAS: UM ESTUDO DE REVISÃO E PROPOSTA CONCEITUAL. Revista da 
Sociedade Brasileira de Arborização Urbana, Piracicaba, v. 6, n. 3, p.172-188, 
set. 2011. Disponível em: 
<http://www.revsbau.esalq.usp.br/artigos_cientificos/artigo169-publicacao.pdf>. 
Acesso em: 09 set. 2017. 

 

BRASIL, Instituto Chico Mendes de Conservação de Biodiversidade. Parque mais 
antigo do Brasil celebra 80 anos nesta quarta. 2017. Disponível em: < 
http://www.icmbio.gov.br/portal/ultimas-noticias/20-geral/8976-parque-mais-antigo-
do-brasil-completa-80-anos>. Acesso em: 09 set. 2017. 

 

BRASIL. Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Ministério do 
Meio Ambiente. O Parque Nacional do Itatiaia. Disponível em: 
<http://www.icmbio.gov.br/parnaitatiaia/>. Acesso em: 30 set. 2017. 

 

BRASIL. Resolução nº 303, de 13 de maio de 2002. Dispõe Sobre Parâmetros, 
Defi Nições e Limites de Áreas de Preservação Permanente.. Distrito Federal,, 
DF, 13 maio 2002. Disponível em: 
<http://www.pmf.sc.gov.br/arquivos/arquivos/pdf/20_12_2013_14.59.14.834f63ee467
e90be10cdf563383b3ade.pdf>. Acesso em: 28 set. 2017. 

 

CAMARA MUNICIPAL DE TIMON. Câmara dos Vereadores. Constituição (2013). Lei 
OrgÂnica Municipal nº 1349, de 20 de dezembro de 2013. Lei Orgânica. Disponível 
em: <http://timon.ma.gov.br/site/>. Acesso em: 29 set. 2017. 



80 
 

 
 

 

CASTELLS, Manuel. A questão urbana. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1983. 

 

CIDADE VERDE. Prefeitura entregará 327 casas do Lagoa do Norte quinta-feira. 
2010. Disponível em: <https://cidadeverde.com/noticias/55374/prefeitura-entregara-
327-casas-do-lagoas-do-norte-nesta-quinta-feira>. Acesso em 21 set 2017. 

 

CIDADES, Áreas verdes das. Parque Municipal Américo Renné Giannetti em 
Belo Horizonte. 2015. Disponível em: < 

http://www.areasverdesdascidades.com.br/2015/11/parque-municipal-americo-
renne.html>. Acesso em: 20 set. 2017. 

 

CONCEIÇÃO, Moema Anita. Cem (100) fotos da Grécia: Praias lindas, ruínas 
impressionantes, paisagens incríveis. 2016. Disponível em: 
<https://cantinhodacher.blogspot.com.br>. Acesso em: 02 nov. 2017. 

 

CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO MARANHÃO (Estado). Constituição (1989). Lei 
Estadual nº 069, de 05 de outubro de 1989. Constituição do Estado do Maranhão. 

 

CLUBE PAULISTA DE JARDINAGEM (São Paulo) (Org.). O Jardim – Egito, 
Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma. Disponível em: 
<http://www.clubedejardinagem.com.br/index.php/jardinagem-paisagismo/32-o-
jardim-egito-babilonia-persia-grecia-e-roma-antigas>. Acesso em: 20 set. 2017. 

 

COSTA, Angelica; CASTAÑON, José Alberto B.. High Line: Estudo de caso de uma 
área ferroviária urbana requalificada. In: ENCONTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA 
DO AMBIENTE CONSTRUÍDO, 14., 2012, Juiz de Fora. Anais... . Juiz de Fora: 
Infohab, 2014. p. 3419 - 3424. Disponível em: 
<http://www.infohab.org.br/entac2014/2012/docs/1453.pdf>. Acesso em: 22 set. 
2017. 

 

COMPANHIA VALE DO RIO DOCE. Parque Municipal Crônica de um 
Século. Belo Horizonte: Cvrd, 1992. Disponível em: <http://portalpbh.pbh.gov.br>. 
Acesso em: 30 set. 2017. 

 

CONSULTORIA, Technum. Avaliação ambiental do programa Lagoas do Norte – 
fase II. 2014. Disponível em: < http://semplan.teresina.pi.gov.br/wp-
content/uploads/2014/10/RAAS-PLN-2014.pdf>. Acesso em 20 set. 2017. 

 



81 
 

 
 

FERREIRA, Liz Ivanda Evangelista Pires. Parque urbano. Paisagem e Ambiente, 
São Paulo, n. 23, p. 20-33, june 2007. ISSN 2359-5361. Disponível em: 
<https://www.revistas.usp.br/paam/article/view/86866>. Acesso em: 02 sep. 2017. 
doi:http://dx.doi.org/10.11606/issn.2359-5361.v0i23p20-33. 

 

FERREIRA, Maria Auxiliadora Matos. O favorecimento da ambientação 
paisagística na cidade de belo horizonte por meio das políticas urbanas. 2008. 
106 f. Monografia (Especialização) - Curso de Botânica de Plantas Ornamentais, 
Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2008. 

 

FLUXO CONSULTORIA (Rio de Janeiro). Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(Org.). Tudo que você precisa saber sobre um projeto de topografia. 2016. 
Disponível em: <http://fluxoconsultoria.poli.ufrj.br/blog>. Acesso em: 22 set. 2017. 

 

DIAS, Maria Odila Leite Silva. Revolução Industrial e reformismo social na Inglaterra 
pré-vitoriana. Revista de História, São Paulo, n. 115, p. 47-59, dec. 1983. ISSN 
2316-9141. Disponível em: 
<https://www.revistas.usp.br/revhistoria/article/view/61792/64656>. Acesso em: 12 
sep. 2017. doi:http://dx.doi.org/10.11606/issn.2316-9141.v0i115p47-59. 

 

HILDEBRAND, Elisabeth. Avaliação Econômica dos Benefícios Gerados Pelos 
Parques Urbanos: ESTUDO DE CASO EM CURITIBA-PR. 2001. 137 f. Tese 
(Doutorado) - Curso de Engenharia Florestal, Centro de Ciências Florestais e da 
Madeira, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2001. 

 

JACOBS, Jane. Morte e Vida de Grandes Cidades. São Paulo: Martins Fontes, 
2000. 

 

JACOBI, Pedro. Dilemas Socioambientais Na Gestão Metropolitana: Do Risco À 
Busca Da Sustentabilidade Urbana in Política & Trabalho. Revista de Ciências 
Sociais, n.25, p. 115-134, 2006. 

 

LEITE FILHO, Jose Machado. Demarcação do parque ambiental. Timon: 
Prefeitura Municipal de Timon, 2016. 1 p. 

 

LIMA, Jonas Henrique Moura de. O que são parques urbanos? 2012. Disponível 
em: <https://jonashenriquelima.wordpress.com/>. Acesso em: 08 set. 2017. 

 

LIUSON, Esequiel. Pesquisa de Coliformes Totais, Fecais e Salmonella spp em 
Tilápias de Pesqueiros da Região Metropolitana de São Paulo. 2003. 93 f. 



82 
 

 
 

Dissertação (Mestrado) - Curso de Medicina Veterinária, Medicina Veterinária 
Preventiva e Saúde Animal, Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003. 

 

LOBODA, Carlos Roberto; ANGELIS, Bruno Luiz Domingos de. ÁREAS VERDES 
PÚBLICAS URBANAS: Conceitos, usos e funções. Ambiência, Guarapuava, v. 1, n. 
1, p.125-139, jan. 2005. Semestral. ISSN 1808 - 0251. Disponível em: 
<http://revistas.unicentro.br/index.php/ambiencia/index>. Acesso em: 25 abr. 2017. 

 

MACEDO, Silvio Soares. Espaços Livres. Paisagem e Ambiente, [s.l.], n. 7, p.15-
56, 10 jun. 1995. Universidade de Sao Paulo Sistema Integrado de Bibliotecas - 
SIBiUSP. http://dx.doi.org/10.11606/issn.2359-5361.v0i7p15-56. 

 

MACIEL, Alana Coelho; MEDEIROS, Raimundo Mainar de. Estudo Da Direção 
Predominante Do Vento Em Teresina - Piauí. In: Congresso De Pesquisa E 
Inovação Da Rede Norte Nordeste De Educação Tecnológica, 5., 2010, 
Maceió. Anais... . Maceió: Connepi, 2010. p. 362 - 368. Disponível em: 
<http://congressos.ifal.edu.br/index.php/connepi/CONNEPI2010/paper/viewFile/595/
362>. Acesso em: 19 set. 2017. 

 

MARANHÃO (Estado). Constituição (2012). Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012. 
Código Florestal. Brasilia, DF, 

 

MARANHÃO (Estado). Constituição (1993). Lei Estadual: nº 5.405 de 08 de abril de 
1992. Código de Proteção de Meio Ambiente do Estado do Maranhão. São Luís, 
MA, 07 fev. 1995. 

 

MATTOSO, Adriana. Parque nacional do Itatiaia. 2017. Disponível em: 
<http://www.icmbio.gov.br/parnaitatiaia/guia-do-visitante.html>. Acesso em 10 set. 
2017. 

 

MAYMONE, Marco Antonio de Alencar. Parques Urbanos - Origens, Conceitos, 
Projetos, Legislação e Custos De Implantação: Estudo De Caso: Parque Das 
Nações Indígenas De Campo Grande, MS. 2009. 189 f. Dissertação (Mestrado) - 
Curso de Tecnologias Ambientais, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, 
Campo Grande, 2009. 

 

MAXWELL, PUC Rio. Estudo de caso: a High Line convertida em High Line Park. 
2011. Disponível em: <https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/21445/21445_5.PDF>. 
Acesso em: 12 set. 2017. 

 



83 
 

 
 

MIRANDA, Macklaine Miletho Silva. O papel dos parques urbanos no sistema de 
espaços livres de Porto Alegre - RS: uso, forma e apropriação. 2014. 424 f. Tese 
(Doutorado) - Curso de Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Programa de Pós-
graduação em Arquitetura, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 
2014. 

 

MORAES, José Geraldo Vinci de. História Geral e do Brasil. São Paulo: Atual, 
2009. 

NUNES, C. (Portugal) (Ed.). Desenho de Jardins Históricos. 2010. Disponível em: 
<http://convergencias.esart.ipcb.pt/?p=article&id=82>. Acesso em: 09 nov. 2017. 

 

PAIVA, Patrícia Duarte de Oliveira. Paisagismo I: histórico, definições e 
caracterizações. 2004. 127 f. Monografia (Especialização) - Curso de Curso de Pós-
graduação “lato Sensu” A Distância: Plantas Ornamentais e Paisagismo., 
Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2004. Disponível em: 
<http://www.ceap.br/material/MAT13022014153207.pdf>. Acesso em: 25 set. 2017. 

 

PATRO, Raquel. Jardim Inglês. 2016. Disponível em: <http://www.jardineiro.net>. 
Acesso em: 11 maio 2017. 

 

PIEDADE, Fernando Oliveira. Legislação ambiental e a gestão de unidades de 
conservação no Maranhão. 2013. Disponível em: 
<http://www.ucs.br/etc/revistas/index.php/direitoambiental/article/viewFile/3637/2269
>. Acesso em: 10 set. 2017. 

 

PORTAL CIDADE VERDE (Teresina) (Org.). Primeira etapa do Lagoas do Norte 
será entregue nesta quinta. 2012. Disponível em: 
<https://cidadeverde.com/noticias/106219/primeira-etapa-do-lagoas-do-norte-sera-
entregue-nesta-quinta>. Acesso em: 01 out. 2017. 

 

REIS, Juscelino. Lagoas do norte, Teresina-PI. 2013. Disponível em: 
<https://www.flickr.com/photos/juscelreis/albums/72157652804798430>. Acesso em: 
21 set. 2017. 

 

RUIZ, Karina; COUTINHO, Daniela. História e teoria do paisagismo. 2012. 
Disponível em: <https://pt.scribd.com/document/97167024/HISTORIA-E-TEORIA-
DO-PAISAGISMO>. Acesso em 05 de outubro de 2017. 

 

SCHUSSEL, Zulma das Graças Lucena. Turismo, desenvolvimento e meio 
ambiente. In: BRASILEIRO, Maria Dilma Simões; MEDINA, Julio César Cabrera; 



84 
 

 
 

CORIOLANO, Luiza Neide. Turismo, cultura e desenvolvimento. [s.l.]: Eduepb, 
2012. p. 99-121. Disponível em: <http://books.scielo.org>. Acesso em: 01 maio 2017. 

 

SILVA, Janete Barros da. Diversidade de oomicetos e conservação do parque 
natural municipal lagoa do sambico, timon - maranhão. 2016. 120 f. Dissertação 
(Mestrado) - Curso de Desenvolvimento e Meio Ambiente, Núcleo de Referencia em 
Ciências Ambientais do Tropico Ecotonal do Nordeste, Universidade Federal do 
Piauí, Teresina, 2016. Disponível em: 
<http://repositorio.ufpi.br/xmlui/handle/123456789/383>. Acesso em: 27 set. 2017. 

 

SOUSA, Rainer Gonçalves. "Renascimento"; Brasil Escola. Disponível em 
<http://brasilescola.uol.com.br/historiag/renascimento.htm>. Acesso em 02 de 
novembro de 2017. 

 

SOUSA, Nayara Dannielle Costa de et al. Impactos Ambientais Causados Após A 
Implantação Do Programa Lagoas Do Norte, Teresina - Pi. In: Congresso 
Brasileiro De Gestão Ambiental, 5., 2014, Belo Horizonte. Anais... . Belo Horizonte: 
Ibeas, 2014. p. 1 - 5. 

 

SPÓSITO, Eliseu Savério. Geografia e filosofia: contribuição para o ensino do 
pensamento geográfico. São Paulo: Edunesp, 2004. 

 

SUASSUNA, Sarah. High line e bloomingdale trail parques. 2015. Disponível em: 
< http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquiteturismo/09.105/5835>. Acesso em 
20 set. 2017. 

 

TERRA, Carlos Gonçalves, Paisagens construídas: Jardins, Praças e Parques do 
Rio de Janeiro na segunda metade do século XIX. Rio de Janeiro: Rio books, 2013 

 

TECHNUM CONSULTORIA. Prefeitura Municipal. Avaliação Ambiental do 
Programa Lagoas do Norte – FASE II. Teresina: Technum Consultoria, 2014. 177 f. 
Disponível em: <WWW.PORTALPMT.TERESINA.PI.GOV.BR>. Acesso em: 30 set. 
2017. 

 

TIMON (Município). Lei Municipal nº 1754, de 24 de maio de 2012. Cria O Parque 
Natural Municipal Lagoa do Sambico Nesta Cidade e dá Outras Providencias. 
Timon, MA 

 



85 
 

 
 

TIMON. Prefeitura. Secretária de Meio Ambiente do Município de Timon. Prefeitura 
de Timon estuda criação de unidade de conservação ambiental. 2017. 
Disponível em: <http://timon.ma.gov.br/site/?p=21290>. Acesso em: 19 set. 2017. 

 

TIMON, Prefeitura de.  2017. Disponível em: 
http://www.timon.ma.gov.br/cidade/historia. Acesso em: 10 set. 2017. 

 

WALLACE, Mike. Greater Gotham: A History of New York 1898 a 1919. 2017. 
Disponível em <https://www.winstonchurchill.org/news-and-events/past-
events/greater-gotham-history-new-york/>. Acesso em: 05 set. 17. 


