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RESUMO 
 
Após a década de 1950, com a intensa urbanização ocorrida no Brasil, os rios urbanos, os 
quais tiveram importante papel no período da colonização, foram sendo esquecidos e 
escondidos dentro da paisagem urbana. Esse fator contribuiu para agravar a deterioração dos 
cursos de água, causada pela precariedade do saneamento básico, poluição ambiental, 
alterações nas condições hidrológicas e morfológicas, retirada da mata ciliar e ocupação 
irregular das margens. Nesse sentido, múltiplos melhoramentos nas cidades podem ser 
realizados ao se utilizar as zonas ripárias como espaços verdes de uso público: manutenção 
das funções ambientais; espaço público que conecte diferentes localidades e possibilite o 
relacionamento de pessoas com diferentes realidades econômicas e culturais; possibilidade de 
implantação de ciclovias e passeios contribuindo para o melhoramento da mobilidade urbana; 
qualificação da cidade tornando-a mais atrativa; geração de conexão entre os homens e os 
elementos naturais (árvores, rios, fauna), o que, por sua vez, gera conscientização a ações para 
o melhoramento da qualidade ambiental. Assim sendo, este projeto objetiva propor a 
restauração ambiental integrada a uma urbanização sustentável (reflorestamento de APP, 
espaços públicos comuns, áreas verdes e de lazer) em trecho da margem direita do Rio do 
Braço, em Nova Trento/SC. O projeto prevê o plantio de 22.015 mudas de espécies nativas, 
além da instalação nas áreas comuns de uso social, lazer, esporte e cultura de: 4,8 km de 
ciclovias e passeio para pedestres; 150 postes de iluminação e rede elétrica; quatro conjuntos 
de equipamentos de ginástica ao ar livre; quatro conjuntos de playground; dois decks de 
madeira; quatro bicicletários; 40 bancos; quatro quadras poliesportivas e uma pista de skate, 
com custo de total de R$ 2.295.974,00. Por fim, esta se configura uma proposta inovadora e 
de grande importância para a gestão urbano-ambiental do município, visando à melhoria da 
qualidade ambiental – através de ações de recuperação ambiental, de recuperação da estrutura 
hídrica da cidade, por meio da ampliação de áreas verdes e áreas livres em fundos de vale; e 
urbana e social – qualificação dos espaços urbanos ampliando áreas verdes, de lazer, e de 
integração e conexão entre bairros. 
 
Palavras chave: Rios urbanos; qualificação ambiental; mata ciliar.  



 
 

ABSTRACT 
 

With the intense urbanization that took place in Brazil after the 1950s, urban rivers, which 
played an important role in the period of colonization, have been forgotten and hidden within 
the urban landscape. This factor contributed to aggravate the deterioration of watercourses 
caused by poor sanitation, environmental pollution, changes in hydrological and 
morphological conditions, removal of riparian vegetation and irregular occupation of margins. 
In this sense, multiple improvements in the cities can be achieved when using the riparian 
areas as green spaces for public use: maintenance of environmental functions; public spaces 
that connect different locations and allows the relationship of people with different economic 
and cultural realities; possibility of bike paths deployment and rides contributing to the 
improvement of urban mobility; City qualification making it more attractive; generation of 
connection between people and the natural elements (trees, rivers, fauna), which in turn 
creates awareness actions to improve environmental quality. In sense, this project aims to 
develop an integrated environmental restoration to sustainable urbanization (reforestation 
APP, common public spaces, green areas and leisure) on the right bank of the stretch Arm 
River in Nova Trento / SC. 22.015 seedlings of native species will be planted, and installed in 
public areas of social use, leisure, sport and culture: 4.8 km of bike paths and pedestrian 
promenade, 150 poles and lighting grid, 4 sets of fitness equipment to outdoor, playground 4 
sets, 2 wooden decks, 4 bike racks, 40 banks, 4 sports courts and 1 skate park, with a total 
cost of R$ 2.295.974,00. Finally, this configures an innovative proposal of great importance 
for urban environmental management of the municipality, aimed at improving environmental 
quality - through environmental recovery actions, recovery of water structure of the city, 
through the expansion of green areas and free areas in valley bottoms; and urban and social - 
qualification of urban spaces expanding green areas, leisure and integration and connection 
between neighborhoods. 
 
Keywords: Urban rivers; environmental qualification; riparian forest. 
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1 CAPÍTULO INTRODUTÓRIO 

 

 

1.1 A IMPORTÂNCIA DA ACESSIBILIDADE AO RIO E DE SUAS MARGENS SEREM 

DESTINADAS A UM USO QUALIFICADO 

 

Após a década de 1950, como consequência da intensa urbanização ocorrida no Brasil, 

os rios urbanos, ainda que tenham exercido importante papel no período da colonização, 

foram gradativamente esquecidos e escondidos dentro da paisagem urbana. Esse fator 

contribuiu para agravar a deterioração dos cursos de água, causada pela precariedade do 

saneamento básico; pela poluição ambiental; pelas alterações nas condições hidrológicas e 

morfológicas; pela retirada da mata ciliar; pela ocupação irregular das margens. Essas causas 

resultam, também, em um quadro de degradação nas cidades, tais como: aumento da 

recorrência e magnitude das inundações; carência de mananciais adequados; desqualificação 

da paisagem (DEAN, 1996). 

Autores e estudiosos do tema têm realizado pesquisas e estudos de caso sobre a 

relação entre as cidades e os rios, especialmente a partir da década de 1960, quando 

movimentos e conferências mundiais sobre o meio ambiente começaram a problematizar a 

necessidade de se reverter os efeitos adversos das ações antrópicas sobre o meio. 

Diversos estudos apontam que os problemas urbano-ambientais e a degradação dos 

rios são decorrentes da falta de acesso a eles, por estarem escondidos, geralmente nos fundos 

de lotes urbanos. Sem o uso qualificado nas margens dos rios, abre-se espaço para o 

desmatamento, a poluição das águas e a ocupação das Áreas de Preservação Permanente, 

doravante APP, com construções e aterros, retirando as funções ambientais da zona ripária 

(ZANLUCA, 2015). 

John Lyle (1985; 1994) defende que a organização de um ecossistema humanizado 

inclui as dimensões naturais e relativas ao sítio, e, também, as dimensões físicas, afetivas e 

culturais do domínio humano. Ou seja, a relação do homem com a natureza deve ser 

equilibrada. 

Maria Cecília Barbieri Gorski (2010), ao estudar seis casos de recuperação de cursos 

de água (Rio Piracicaba, em Piracicaba; Rio Cabuçu de Baixo, em São Paulo; Mangal das 

Garças no Rio Guamá, em Belém; Rio Don, em Toronto; Rio Los Angeles, em Los Angeles; 

Rio Anacostia, em Washington), estabeleceu uma síntese de referências a serem aplicadas em 



11 
 

 

planos e projetos de recuperação de rios urbanos. Nessa síntese, está, entre outras 

recomendações: 

a) Proteger e recuperar as características funcionais e morfológicas do rio, mantendo 
ou recuperando a vegetação ripária e criando um sistema de parques lineares 
articulados a um sistema de espaços verdes urbanos; 
b) Valorizar as paisagens fluviais como áreas de proteção e de lazer ativo; 
c) Integrar o plano de recuperação de rios urbanos aos planos diretores municipais, 
engajando a sociedade civil; 
d) Inserir o plano ou projeto na escala da bacia hidrográfica (GORSKI, 2010, p. 
128). 

 
Sandra Soares de Mello (2009), ao comparar rios em duas cidades com situações 

distintas – um rio acessível à população e outro sem acesso a ele –, marca a hipótese de que 

configurações dos espaços das margens com atributos de urbanidade promovem a valorização 

do corpo de água pela população, sendo importantes para a efetiva proteção dos recursos 

ambientais. 

A leitura da sintaxe espacial (primeiro momento) revela a diferença no grau de 
urbanidade dos espaços de beira-rio entre as duas cidades. O Núcleo Bandeirante é 
um exemplo típico de cidade onde os espaços das margens dos cursos d’água 
possuem baixo grau ou ausência de urbanidade. Pirenópolis, de forma geral, 
apresenta configurações ribeirinhas com melhores desempenhos, sendo que a 
principal distinção é conferida pelos atributos espaciais do “coração do beira-rio”. 
Nos espaços abertos, constituídos, animados por atividades diversificadas, onde é 
possível o acesso físico e a visibilidade do rio, além de ser mais fácil a fiscalização 
por parte da prefeitura, a população, que os frequenta, não permite a sua invasão 
(MELLO, 2009, p. 248). 

 
Dessa forma, Gorski (2010) e Mello (2009) mostraram que o uso das margens dos rios 

para a criação de um sistema de espaços verdes públicos integrados à cidade é uma forma de 

qualificá-la, ao mesmo tempo em que contribui para a preservação dessas áreas, uma vez que 

passam a ser utilizadas e bem vistas pela população, que estará vendo, cuidando e, também, 

fiscalizando. 

Nesse sentido, inúmeras melhoras nas cidades podem ser realizadas mediante a 

utilização das zonas ripárias como espaços verdes de uso público, tais como: a manutenção 

das funções ambientais; um espaço público que conecte diferentes localidades e possibilite a 

interação de pessoas com diferentes realidades socioeconômicas e culturais; a possibilidade de 

implantação de ciclovias e passeios, contribuindo para a melhora da mobilidade urbana; a 

qualificação da cidade, tornando-a mais atrativa; facultar a conexão entre os homens e os 

elementos naturais (árvores, rios, fauna), gerando conscientização para ações que melhorem a 

qualidade ambiental (KOBIYAMA, 2008). 
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1.2 A CONSAGRAÇÃO DESSA PRÁTICA DENTRO DO QUADRO LEGISLATIVO 

BRASILEIRO 

 

Reconhecendo as funções vitais para o funcionamento dos ecossistemas e para a 

prevenção desempenhada pelas margens dos rios dos riscos de inundação, a legislação 

ambiental brasileira definiu as APPs, ao longo dos cursos de água, cuja regulamentação já 

está consolidada desde o Código Florestal Brasileiro de 1965, estando presente no atual 

Código Florestal, art. 4º da Lei Federal nº 12.651/2012. 

A partir da necessidade do uso qualificado, nas margens dos rios, como forma de 

fomentar a sua preservação, desde 2006, é prevista a possibilidade de utilizar as APPs de rios 

urbanos como áreas verdes de uso público. Essa possibilidade foi instituída na Resolução do 

Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), nº 369 de 2006. 

Art. 2º. O órgão ambiental competente somente poderá autorizar a intervenção ou 
supressão de vegetação em APP, devidamente caracterizada e motivada mediante 
procedimento administrativo autônomo e prévio, e atendidos os requisitos previstos 
nesta resolução e noutras normas federais, estaduais e municipais aplicáveis, bem 
como no Plano Diretor, Zoneamento Ecológico-Econômico e Plano de Manejo das 
Unidades de Conservação, se existentes, nos seguintes casos: 
I - utilidade pública: 
(...) 
d) a implantação de área verde pública em área urbana; 
(...) 
Art. 8º A intervenção ou supressão de vegetação em APP para a implantação de área 
verde de domínio público em área urbana, nos termos do parágrafo único do art. 2º 
da Lei nº 4.771, de 1965, poderá ser autorizada pelo órgão ambiental competente, 
observado o disposto na Seção I desta Resolução, e uma vez atendido o disposto no 
Plano Diretor, se houver, além dos seguintes requisitos e condições: 
I - localização unicamente em APP previstas nos incisos I, III alínea “a”, V, VI e IX 
alínea “a”, do art. 3º da Resolução CONAMA nº 303, de 2002, e art. 3º da 
Resolução CONAMA nº 302, de 2002; 
II - aprovação pelo órgão ambiental competente de um projeto técnico que priorize a 
restauração e/ou manutenção das características do ecossistema local, e que 
contemple medidas necessárias para: 
a) recuperação das áreas degradadas da APP inseridas na área verde de domínio 
público; 
b) recomposição da vegetação com espécies nativas; 
c) mínima impermeabilização da superfície; 
d) contenção de encostas e controle da erosão; 
e) adequado escoamento das águas pluviais; 
f ) proteção de área da recarga de aquíferos e; 
g) proteção das margens dos corpos de água. 
III - percentuais de impermeabilização e alteração para ajardinamento limitado a 
respectivamente 5% e 15% da área total da APP inserida na área verde de domínio 
público. 
§ 1º Considera-se área verde de domínio público, para efeito desta Resolução, o 
espaço de domínio público que desempenhe função ecológica, paisagística e 
recreativa, propiciando a melhoria da qualidade estética, funcional e ambiental da 
cidade, sendo dotado de vegetação e espaços livres de impermeabilização. 
§ 2º O projeto técnico que deverá ser objeto de aprovação pela autoridade ambiental 
competente, poderá incluir a implantação de equipamentos públicos, tais como: 
a) trilhas eco turísticas; 
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b) ciclovias; 
c) pequenos parques de lazer, excluídos parques temáticos ou similares; 
d) acesso e travessia aos corpos de água; 
e) mirantes; 
f ) equipamentos de segurança, lazer, cultura e esporte; 
g) bancos, sanitários, chuveiros e bebedouros públicos e; 
h) rampas de lançamento de barcos e pequenos ancoradouros. 
§ 3º O disposto no caput deste artigo não se aplica às áreas com vegetação nativa 
primária, ou secundária em estagio médio e avançado de regeneração. 
§ 4º É garantido o acesso livre e gratuito da população à área verde de domínio 
público. 

 

Cabe ressaltar, ainda, a diversidade de equipamentos públicos voltados ao lazer que 

podem ser inseridos na APP, e o uso de pavimento que impermeabilize o solo deve ocupar 

apenas 5% do total da APP que estiver englobada no projeto. 

 

 

1.3 A QUESTÃO DA INUNDAÇÃO 

 

Uma das principais funções das margens dos rios é receber a água das cheias. São, em 

sua maioria, áreas de expansão dos rios, sendo ocupadas pelo leito maior dos cursos de água. 

Esse é um dos principais motivos pelo qual é tão importante preservá-las permeáveis, com 

vegetação e sem aterros, o que reforça a importância de preservá-las, tendo um uso 

qualificado que as proteja da pressão de serem edificadas e aterradas. Áreas verdes de uso 

público, sem aterros, com vegetação e com permeabilidade do solo, preservam a função das 

margens de receberem a água das cheias (LYLE, 1994). 

A regulamentação da ocupação, em áreas inundáveis, no Brasil, é um processo de 

desenvolvimento recente. A Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC) foi 

instituída somente em 2012, com a Lei Federal nº 12.608. Por essa lei, os municípios com 

áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou 

processos geológicos ou hidrológicos correlatos, devem ser incluídos em cadastro nacional 

instituído pelo Governo Federal, sendo atribuídas as funções de: elaborar mapeamento das 

áreas suscetíveis à ocorrência desses eventos; elaborar Plano de Contingência de Proteção e 

Defesa Civil; instituir órgãos municipais de defesa civil; criar mecanismos de controle e 

fiscalização a fim de evitar edificação em áreas suscetíveis à ocorrência desses eventos; 

elaborar carta geotécnica de aptidão à urbanização, estabelecendo diretrizes para a segurança 

de novos parcelamentos de solo. 

Com a PNPDEC, foram realizadas algumas modificações na Lei de Parcelamento do 

Solo (Lei Federal nº 6.766/1979), ficando, assim, vedada a aprovação de projetos de 
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loteamento e desmembramento em áreas de risco definidas como não edificáveis. Nos 

municípios com áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, 

inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos, os requisitos 

constantes na carta geotécnica de aptidão à urbanização deverão ser atendidos nos processos 

de aprovação de projeto. Nesses locais, os planos diretores devem conter o mapeamento das 

áreas de risco e medidas necessárias de drenagem urbana para a prevenção dos riscos de 

desastres. 

Na lista de municípios com áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande 

impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos, Nova 

Trento/SC foi incluída nas 27 cidades catarinenses para as quais está sendo realizada a Carta 

Geotécnica de Aptidão à Urbanização, por meio de recursos federais. Essa carta identificará 

as áreas passíveis e não passíveis de receberem loteamentos e edificações com a expansão 

urbana. 

Um parque trata-se, portanto, de local de uso eventual, não é um loteamento nem 

edificação, sendo assim, a Carta Geotécnica de Aptidão à Urbanização não inviabilizará a 

implementação. Um parque reflorestado, com terreno permeável e sem aterros, trata-se de 

uma medida necessária de drenagem urbana para prevenir e mitigar o agravamento de riscos 

de desastres ligados à inundação. Está de acordo com as diretrizes e os objetivos da política 

ambiental, sendo uma preservação e um equilíbrio do meio ambiente; da política urbana, 

facultando e promovendo a inclusão social, a mobilidade e a qualificação urbanas; da política 

de Recursos Hídricos, com a conservação dos recursos hídricos e a integração com a bacia 

hidrográfica; da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, como medida que previne 

riscos de desastres. 

 

 

1.4 OBJETIVO 

 

O objetivo deste estudo está em desenvolver uma proposta de projeto para a 

consolidação da restauração ambiental integrada à urbanização sustentável (reflorestamento 

de APP, espaços públicos comuns, áreas verdes e de lazer), em um trecho da margem direita 

do Rio do Braço, em Nova Trento/SC. 

Para o desenvolvimento da restauração, levamos em consideração os seguintes 

aspectos: i) melhorar as condições ambientais e de saúde, na área de intervenção do projeto, 

por meio da reabilitação dos sistemas de drenagem e de escoamento natural, da organização 
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da ocupação do solo e da proteção ambiental das áreas mais vulneráveis; ii) melhorar as 

condições de vida da população residente na área de intervenção do projeto, mediante a 

consolidação da infraestrutura urbana e a implantação de áreas de recreação; iii) aumentar a 

capacidade de gestão integrada, descentralizada e participativa, a partir do zelo e 

envolvimento com a área do projeto. 
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2 ÁREA AFETADA 

 

O trecho, em que serão propostas as intervenções urbanísticas, situa-se no Bairro 

Trinta Réis, em Nova Trento/SC, coordenadas: 27º17’15.90” S; 48º57’20.82” O; 

27º17’10.71” S; 48º56’5.22” O. Essa área abrange, aproximadamente, 4,8 km do Rio do 

Braço, numa largura de 56m medida a partir do leito regular do rio, sendo os primeiros 50m 

correspondentes à APP do rio, e 6m correspondentes à implantação de ciclovia e passeio, 

margeando a APP. 

 

 
Figura 1 - Margem direita do Rio do Braço, em Nova Trento/SC, trecho objeto 

Fonte: Imagem disponível na WEB (Portal de pesquisa Google Earth - acesso em 1º out. 2016) 

 

A área objeto abrange as dimensões de, aproximadamente, 25 hectares, sendo que 23 

hectares consistem em APP do rio. Desses 23, a restauração ambiental (reflorestamento de 

APP) corresponderá a 78% da área total, ou seja, 18 hectares. A área restante incorporará os 

espaços públicos comuns e áreas de lazer. 

Para este projeto, está sendo considerada a APP na margem direita de 50 metros, a 

partir do leito do rio, conforme figura a seguir, sendo a área que não será edificada, entretanto, 

conforme legislação, serão implantados espaços verdes de uso público, segundo os critérios 

de preservação das funções ambientais da área. 

48º 

27º 
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Figura 2 - APP no trecho objeto 

Fonte: Imagem disponível na WEB (Portal de pesquisa Google Earth) com adaptação do autor (2016) 

 

Do ponto de vista físico, as chuvas que provocam as inundações são precipitações de 

um grande volume de água, em um curto período de tempo, em uma área, relativamente, 

pequena. Esse fenômeno tem sua ocorrência ligada às causas remotas, tais como a mudança 

global do regime de chuvas provocada pelo desmatamento indiscriminado, e a poluição 

atmosférica pelos gases de combustão, além de possíveis fenômenos telúricos cíclicos 

(SCALISE, 2002). 

A área do trecho objeto é inundada pelo rio, periodicamente, conforme Figura 3 a 

seguir. Deve ser mantida, na área em questão, a capacidade de receber as águas das cheias 

para o não agravamento das inundações as quais ocorrem no bairro e nas localidades 

próximas afetadas pelas variações hídricas. 

A possibilidade de ter uma área verde de uso público nas margens do rio não exclui, 

entretanto, a necessidade de realizar estudo hidrológico criterioso, de modo a obter a 

velocidade que a água atinge em cada ponto de intervenção, para que os equipamentos a 

serem implantados sejam construídos a fim de resistirem à força da água nas inundações. 

 

 

 

 

 

600 m 

N 

27º 

48º 
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Figura 3 - Área de inundação 

Fonte: Imagem disponível na WEB (Portal de pesquisa Google Earth) com adaptação do autor (2016) 

 
Atualmente, a região apresenta um expressivo processo de expansão urbana, 

representados, principalmente, pela abertura de diversos loteamentos multifamiliares. Em 

contraponto ao desenvolvimento urbano local, está a suscetibilidade à inundação da região, 

colocando, assim, em risco a ocupação ordenada proposta pelo Planto Diretor Municipal, 

conforme figura a seguir, que classifica a área como Zona Urbana de Consolidação. 

600 m 

N 

27º 

48º 
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Figura 4 - Plano Diretor Municipal: Zona Urbana de Consolidação 

Fonte: Plano Diretor Municipal com adaptação do autor (2009) 

  

Vale ressaltar que o bairro Trinta Réis possui, atualmente, uma série de carências que 

precisam ser sanadas: há uma única rua principal subdimensionada; inexistência de espaço 

público de convívio; dificuldade de deslocamento tanto para pedestres quanto para ciclistas. 

As APPs, atualmente, são ocupadas, na maioria, por pastagens ou áreas sem alguma 

utilização, estabelecendo altos níveis de assoreamento, de acordo com figura a seguir, e com a 

cobertura vegetal devastada. Compreendemos que a região deve respeitar as leis ambientais e 

reinventar espaços urbanos a fim de se tornar expressivamente social e saudável. 

  

600 m 

N 

27º 

48º 
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Figura 5 - Assoreamento no trecho objeto 

Fonte: Reprodução própria (2016) 
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3 ESTUDO DE CASO 

 

Julgamos de suma importância especificar materiais, estruturas e equipamentos que 

devem ser empregados em um parque linear, propiciando a devida compreensão dos aspectos 

construtivos do projeto e a correta execução das obras. Em paralelo às informações que 

seguem, deverão ser elaborados e consultados os demais projetos complementares: Executivo, 

Estrutural, Elétrico, Hidráulico, Ambiental, entre outros. 

Os serviços especificados deverão ser executados dentro dos preceitos da boa técnica e 

por profissionais especializados. Os materiais de construção empregados deverão satisfazer as 

condições de primeira qualidade e de primeiro uso, sendo inadmissíveis materiais de 

qualidade inferior que apresentarem defeitos de qualquer natureza. A obra concluída deverá 

ser entregue completamente limpa, isenta de qualquer espécie de entulho, apta à ocupação e a 

usos imediatos. 

Para as áreas comuns de uso social, lazer, esporte e cultura, estão previstos: 

a) 4,8km de ciclovias e de passeio para pedestres;  

b) 150 postes de iluminação e rede elétrica;  

c) quatro conjuntos de equipamentos de ginástica ao ar livre;  

d) quatro conjuntos de equipamentos de parques infantis;  

e) dois decks de madeira; 

f) quatro bicicletários;  

g) quatro quadras poliesportivas;   

h) uma pista de skate.  

 

O uso de pavimento que impermeabilize o solo ocupará, no máximo, 5% do total da 

APP englobada no projeto. O croqui do projeto, conforme figura a seguir, dispõe a 

apresentação e localização das benfeitorias realizadas. Apresentamos, também, um 

detalhamento de cada um dos itens previstos no projeto. 



 

 
 

N 

Figura 6 - Croqui de apresentação 

Fonte: Adaptado de Zanluca (2015) 

Quadra poliesportiva 

Equipamentos de ginástica 

Playground 

Deck de madeira 

Pista de skate 

 Reflorestamento de APP 

300 m 

LEGENDA 

Ciclovia e passeio 

27º 

48º 
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3.1 CICLOVIA E PASSEIO PARA PEDESTRES 

 

 Extensão: 4,8km 

 Largura monodirecional da ciclovia: 1,0m 

 Largura monodirecional do passeio: 1,2m 

 Posicionamento: Passeio compartilhado, parque e pista. 

 

É necessária a ampliação de áreas de ciclovia e de passeio, na cidade, paralela à 

ampliação de segurança dos ciclistas e dos pedestres, a fim de que os cidadãos se sintam 

estimulados a fazer uso de meios de transporte alternativos e com baixo custo. O bairro, 

atualmente, apresenta circulação significativa de ciclistas, principalmente no que diz respeito 

aos trajetos casa-trabalho-casa e interbairros. 

 

 
Figura 7 - Vista da ciclovia e passeio para pedestres 

Fonte: Reprodução própria (2016) 

  

Para a execução das ciclovias e de espaços de passeio, o solo existente no canteiro, na 

largura média, conforme projeto, deverá ser removido para, em seguida, ser preparada uma 

base de brita e, posteriormente, o lançamento do concreto. As pistas terão espessura média de 

10cm, após o acabamento, e devem ser compactadas e desempenadas com inclinação de 2% 

com caimento para as vias de modo que se mantenha a drenagem superficial. Deverão ser 

executadas juntas de dilatação de 3 a 4mm de espessura a cada 2,5m, em toda a extensão das 

pistas. Nos cruzamentos, os meios fios deverão ser retirados para a execução das rampas de 

entrada e saída das pistas. 
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Parque e pista estarão posicionados em passeio compartilhado, com pavimento 

projetado em concreto – com revestimento em concreto usinado fck = 20Mpa com 7cm de 

espessura; base de brita 01 com espessura de 3cm; reaterro de solo com espessura de 10cm. 

Será adotada, na ciclovia, sinalização em pintura com tinta acrílica, na cor vermelha, e 

sinalização horizontal, composta por pintura de faixas e símbolos cor branca refletiva. 

 

 
Figura 8 - Padrão genérico de ciclovia e passeio unidirecional em concreto 

Fonte: Londrina (2012) 

 
A sequência construtiva descrita, conforme figura a seguir, refere-se à execução de 

pavimento rígido em concreto: 1) limpeza superficial da camada vegetal; 2) escavação da 

caixa de terraplenagem necessária para a implantação do pavimento cicloviário e passeio, com 

declividade transversal de 2%; 3) regularização do subleito; 4) compactação manual com 

reaterro de solo local; 5) camada de lastro de pedrisco; 6) camada de revestimento em 

concreto usinado com fck = 20Mpa; 7) execução de juntas transversais serradas. 

 

 
Figura 9 - Sequência construtiva com revestimento em concreto 

Fonte: Londrina (2012) 
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3.2 EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA 

 

 Quantidade: quatro conjuntos de equipamentos instalados 

 Posicionamento: próximo ao playground e quadra poliesportiva 

 

Um conjunto de equipamentos de ginástica, conforme figuras 10 e 11 a seguir, faz 

parte do projeto. Esses equipamentos proporcionam atividades ao ar livre as quais envolvem 

atividades sensoriais, de lazer, gasto de energia e alterações do organismo, por meio de 

movimentos corporais, com aplicação de uma ou mais aptidões físicas, além de atividade 

mental e social, trazendo diversos benefícios à saúde dos usuários. 

 

 
Figura 10 - Vista equipamentos de ginástica 

Fonte: Reprodução própria (2016) 

 

As soldas utilizadas devem ser pelo processo mig, e as partes de ferro devem passar 

por tratamentos específicos aplicados ao sistema de pintura eletrostática. Essa combinação de 

tratamento e pintura resulta em uma maior durabilidade e qualidade de brinquedos e aparelhos 

de ginástica. 
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Tabela 1 - Especificações dos equipamentos de ginástica 

 1) Jogo de barras: alongamento de membros superiores e 
inferiores em 03 alturas. O aparelho deve ser fabricado em 
tubos de aço carbono de no mínimo 2” x 2 mm; 1” x 1,50 
mm; 3” ½ x 4 mm; 4” x 3 mm; ¾ x 1,50 mm. Utilizar 
pinos maciços, pintura eletrostática, batentes de borracha, 
solda mig, orifícios para a fixação do equipamento 
(chumbadores com flange de no mínimo 240 mm x ¼ e 
com parafusos de fixação). 

 2) Barra paralela horizontal: alongamento de membros 
superiores e inferiores. O aparelho deve ser fabricado em 
tubos de aço carbono de no mínimo 2” x 2 mm; 1” x 1,50 
mm; 3” ½ x 4 mm; 4” x 3 mm; ¾ x 1,50 mm, Utilizar 
pinos maciços, pintura eletrostática, batentes de borracha, 
solda mig, orifícios para a fixação do equipamento 
(chumbadores com flange de no mínimo 240 mm x ¼ e 
com parafusos de fixação). 

 3) Espaldar: alongamento de membros superiores e 
inferiores.  O aparelho deve ser fabricado em tubos de aço 
carbono de no mínimo2” x 2 mm; 1” x 1,50 mm; 3” ½ x 4 
mm; 4” x 3 mm; ¾ x 1,50 mm, Utilizar pinos maciços, 
pintura eletrostática, batentes de borracha, solda mig, 
orifícios para a fixação do equipamento (chumbadores com 
flange de no mínimo 240 mm x ¼ e com parafusos de 
fixação). 

 4) Alongador 3 alturas: alongamento de membros 
superiores e inferiores.O aparelho deve ser fabricado em 
tubos de aço carbono de no mínimo2” x 2 mm; 1” x 1,50 
mm; 3” ½ x 4 mm; 4” x 3 mm; ¾ x 1,50 mm, Utilizar 
pinos maciços, pintura eletrostática, batentes de borracha, 
solda mig, orifícios para a fixação do equipamento 
(chumbadores com flange de no mínimo 240 mm x ¼ e 
com parafusos de fixação). 

 5) Aparelho conjugado com simulador de caminhada, 
esqui, 
pressão de pernas e rotação vertical: melhora a 
flexibilidade dos membros inferiores, quadril, membros 
superiores e a função cardiorrespiratória. O aparelho deve 
ser fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2” 
½ x 2 mm; 1” x 1.50 mm; 1” ½ x 1.50 mm; metalão de no 
mínimo 30x50x2 mm, chapa antiderrapante de no mínimo 
3 mm; utilizar pinos maciços, todos rolamentados 
(rolamentos duplos), pintura eletrostática, batentes de 
borracha, solda mig, orifícios para a fixação do 
equipamento (chumbadores) e tampão de metal 
arredondado. 



27 
 

 

 6) Simulador de remo duplo: fortalece a musculatura das 
costas e dos ombros. O aparelho deve ser fabricado com 
tubos de aço carbono de no mínimo 2” x 2 mm; 1” ½ x 
1,50 mm; 1” x 1,50 mm; rolamentos duplos, pintura 
eletrostática, batentes de borracha, solda mig, orifícios para 
a fixação do equipamento (chumbadores); tampão de metal 
e arredondado e bancos arredondados sem quina. 

 7) Multi exercitador conjugado com seis funções: 
fortalece, alonga e aumenta a flexibilidade dos membros 
superiores e inferiores. O aparelho deve ser fabricado com 
tubos de aço carbono de no mínimo 2” ½ x 2 mm; ¾ x 
1,50; 2” x 2 mm; 1” ½ x 3 mm; 1” x 1,50 mm; 1” ½ x 1.50 
mm; oblongo de no mínimo 20 x 50 x 1.50 mm. Utilizar 
pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), 
pintura eletrostática, batentes de borracha, solda mig, 
orifícios para a fixação do equipamento (chumbadores); 
tampão de metal arredondado e carga máxima de peso 5 kg 
por disco. 

 8) Roda de ombro diagonal com rotação inclinada: 
fortalece, alonga e aumenta a flexibilidade dos membros 
superiores. Estrutura principal em tubo redondo de 3” ½ de 
diâmetro, estrutura secundária em tubo redondo 2” e 
pegadas emborrachadas. Utilizar pinos maciços, todos 
rolamentados (rolamentos duplos), pintura eletrostática, 
batentes de borracha, solda mig, orifícios para a fixação do 
equipamento (chumbadores). 

Fonte: Schenck (2011) 

 

A fixação dos aparelhos ao solo deverá oferecer total segurança ao usuário e permitir 

que os equipamentos sejam instalados ao ar livre, utilizando concreto armado fck = 20Mpa e 

tela POP 5,00mm 10 x 10. 

 

 
Figura 11 - Fixação dos aparelhos de ginástica do solo 

Fonte: Londrina (2011) 
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3.3 PLAYGROUND 

 

 Quantidade: 4 conjuntos de brinquedos instalados 

 Posicionamento: próximo à quadra poliesportiva e equipamentos de ginástica 

 

Para as áreas de playground, conforme figura a seguir, deve ser empregado um 

conjunto de brinquedos de eucalipto tratado por processo de autoclave e carrossel de estrutura 

metálica. É necessário certificar-se de que os brinquedos estejam seguramente fixados no 

solo, de modo a garantir a integridade de seus usuários. Deve-se assegurar que bases em 

concreto não fiquem salientes e que os lastros de areia sejam generosos. 

 

 
Figura 12 - Vista do playground 

Fonte: Reprodução própria (2016) 

 

As peças em eucalipto não devem conter farpas, cuidando para que suas superfícies 

sejam bem lixadas e lisas. As estruturas e peças metálicas não devem possuir rebarbas, sendo 

lisas e polidas, com junções bem soldadas e lixadas, devendo, ainda, receber tratamento 

antiferrugem por fosfatização e pintura esmalte na cor branca. 

Os brinquedos relacionados, na tabela que segue, serão adquiridos via fornecedor, 

dispensando sua fabricação em canteiro. Quanto à procedência da madeira, deve-se optar por 

fornecedor que trabalhe com manejo de mata, devidamente regularizado junto aos órgãos e 

entidades de fiscalização competentes. A madeira deve possuir tratamento contra fungos, 

cupins e apodrecimento, de preferência a base de autoclave, e receber pintura protetiva 

colorida nas cores verde, branco e amarelo, aleatoriamente. 
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Tabela 2 - Especificações dos brinquedos do playground 

Imagem Descrição 

 

1) Gangorra dupla: construída em tronco de eucalipto do 
tipo citriodora com tratamento em autoclave. Composto por 
02 gangorras com apoio de segurança e pneus para reduzir o 
atrito com o chão. Os assentos não deverão possuir bordas, 
saliências ou rebarbas, garantindo segurança do uso de tal 
equipamento. 

 

2) Escorregador grande: construído em tronco de 
eucalipto do tipo citriodora com tratamento em autoclave. 
Composto por 01 escada com apoios e 01 prancha de 
escorregar com face lisa, não contendo farpas, devidamente 
emparelhadas, isentas de bordas, saliências, rebarbas ou 
irregularidades, garantindo segurança do uso de tal 
equipamento. 

 3) Balanço triplo: construído em tronco de eucalipto do 
tipo citriodora com tratamento em autoclave. Composto por 
03 balanços sustentados por 03 travessões na horizontal e 06 
pilares. Os assentos deverão ser em madeira ou material 
emborrachado, não possuírem bordas, saliências ou 
rebarbas, garantindo segurança do uso de tal equipamento. 
Sistemas de correntes em elo de 5 mm galvanizadas ou 
tirantes deverão receber capa plástica grossa de proteção, 
para evitar abrasão com o contato. 

 

4) Ranger: construído em tronco de eucalipto do tipo 
citriodora com tratamento em autoclave. Composto por 01 
balanço de corrente com 01 pneu ou banco, 01 escada 
inclinada de cordas e 02 escadas inclinadas de madeira 
(sendo 01 pequena e 01 grande e larga). As cordas devem 
ser em algodão trançado, possuir espessura igual ou superior 
a de 1,5 cm de diâmetro, e serem presas às partes sólidas da 
estrutura do brinquedo através de nós firmes e resistentes. 

 

5) Escada Horizontal Flutuante: construído em tronco de 
eucalipto do tipo citriodora com tratamento em autoclave. 
Composto por 01 escada horizontal contendo 07 degraus em 
tubo galvanizados de 1.1/4’’, sustentado por 04 troncos na 
vertical com apoio de segurança. Os troncos devem ser bem 
lixados, sem saliências ou rebarbas, garantindo segurança de 
uso de tal equipamento. 

 

6) Barreira: construído em tronco de eucalipto do tipo 
citriodora com tratamento em autoclave. Composto por 02 
troncos chumbados e 7 troncos fixados na horizontal, 
formando uma barreira. Os troncos devem ser bem lixados, 
sem saliências ou rebarbas, garantindo segurança de uso de 
tal equipamento. Parafusos devem receber capa de proteção 
plástica a fim de não ficarem expostos. 
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7) Balanço duplo ou gangorra aérea: Construído em 
tronco de eucalipto do tipo citriodora com tratamento em 
autoclave. Composto por 01 gangorra aérea composta em 
suas extremidades 02 balanços de corrente com pneu. 
Sistemas de correntes em elo de 5 mm galvanizadas ou 
tirantes deverão receber capa plástica grossa de proteção, 
para evitar abrasão com o contato. 

 

8) Caminho de troncos: pequenos troncos de eucalipto do 
tipo citriodora com tratamento em autoclave de alturas e 
diâmetros diferentes serão fixados ao solo de modo a 
compor um caminho lúdico. Os troncos devem ser íntegros, 
bem lixados, sem saliências ou rebarbas, garantindo 
segurança de uso de tal equipamento. 

 

9) Carrossel: construído por tubos metálicos 5 cm 
conectados por meio de parafusos e/ou solda ao lastro de 
concreto da fundação através de consolo metálico 
concretados/chumbados junto à base. Deve-se eliminar 
pontos de solda e rebarbas e promover o tratamento com 
proteção anticorrosão por fosfatização e pintura esmalte 
colorida. Os assentos serão em chapa maciça de madeira de 
lei, de alta densidade, enceradas. Para fixação dever-se-á 
utilizar sistema de cantoneiras metálicas e parafusos. O 
assento deve possuir furação abaulamento junto ao centro 
para garantir que não acumule água na sua superfície. 

Fonte: Schenck (2011) 
 

 

3.4 QUADRAS POLIESPORTIVAS 

 

 Quantidade: quatro unidades em areia e quatro unidades em concreto 

 Posicionamento: próximo ao playground e equipamentos de ginástica 

 

Para as quadras de areia, com tamanho de 28 x 15m, a areia deve ser a de rio, lavada, 

não sendo recomendada areia de cava. Após nivelamento e regularização do terreno natural, 

deve-se dispor uma camada de 25,00cm de espessura, nos ambientes da quadra de areia e 

playground, sobre lastro de brita e solo previamente compactado. Entre a camada de areia e o 

lastro de brita, lançar manta geotêxtil, de 200gr/m², como elemento filtrante e de contenção da 

areia. 

Para as quadras em concreto, com medidas de 28 x 15m, após nivelamento e 

regularização do terreno natural, será utilizada fundação direta e estrutura do piso em concreto 

armado de espessura de 10,00cm, armadura superior de tela soldada nervurada Q-138 em 
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painel e barras de transferência em aço liso Ø = 12,5mm, comprimento 35cm, pintada e 

engraxada. 

 

 
Figura 13 - Vista da quadra poliesportiva 

Fonte: Reprodução própria (2016) 

  

O concreto usinado deverá ter resistência à compressão fck = 25Mpa, abatimento 8±1 

cm, fibra de polipropileno mono filamento de 600 g/m3, retração hidráulica máxima de 500 

μm/m e cimento CP-II.  

A sub-base de 8cm deverá ser preparada com brita graduada simples e o material deve 

ser lançado e espalhado com equipamentos adequados, a fim de assegurar sua 

homogeneidade. O isolamento entre a placa e a sub-base, deve ser feito com filme plástico 

tipo lona preta. 

A execução do piso deverá ser feita por faixas, em que um longo pano é concretado, 

fazendo com que haja continuidade nas juntas longitudinais e que os mecanismos de 

transferência de carga nas juntas serradas possam, também, dar-se por intertravamento dos 

agregados. 

O acabamento superficial é formado pela regularização da superfície e pela 

texturização do concreto. A regularização da superfície é fundamental para um piso com bom 

desempenho em termos de planicidade, considerando declividade mínima de 0,5%, no sentido 

do eixo transversal e longitudinal para as extremidades da quadra, devendo os ajustes 

necessários de declividade serem iniciados no preparo do subleito. O caimento deve ser 

executado corretamente, sem pontos de empoçamento de água. A textura superficial deverá 

ser desempenada lisa. 

Deve-se executar pintura das faixas demarcatórias (basquete, vôlei e futebol de salão), 

a partir de molde, demarcando a faixa a ser pintada, com aplicação da fita crepe em 2 camadas 

perfeitamente alinhadas. Aplicar, como fundo, uma demão da tinta diluída em até 30% de 
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água, em seguida aplicar duas demãos de acabamento com diluição em até 10% de água, ou 

conforme instruções do fabricante, aguardando o tempo de secagem recomendado para que 

seja possível liberar o tráfego de pessoas. Verificar aderência e uniformidade da camada de 

pintura, falhas, bolhas ou manchas, sendo que, após a secagem, deverão ser implantados os 

equipamentos esportivos: traves de futebol de salão, tabela de basquete e postes de vôlei. 

Os alambrados devem possuir montantes verticais, em tubo de ferro, galvanizados 

com bitola de 21/2” e montantes horizontais, em tubo de ferro, galvanizados com bitola de 2” 

altura de 3,80m, nas partes das traves e altura de 1,80m, nas laterais da quadra, chumbados em 

mureta de alvenaria com altura de 0,20m, com montantes verticais a cada 3,00m e 

travamentos nas extremidades, com aplicação de anticorrosivo e pintura esmalte sintético 

brilhante cor verde. A tela metálica deve ser de arame galvanizado, malha 2” e fio 14 BWG e 

fixada nas extremidades dos tubos através amarração com arame galvanizado fio 14 BWG. 

 
Tabela 3 - Especificações dos equipamentos esportivos 

Imagem Descrição 
 1) Tabelas de basquete: em tubo galvanizado, diâmetro de 

6” firmemente chumbados em fundação no piso e soldados 
sem rebarbas ou arestas, recebendo posterior pintura 
específica. As tabelas serão em chapas de madeira 
compensada 15 mm, convenientemente pintada, protegidas 
as faces externas por moldura em perfil de alumínio. 

 

2) Traves de futebol de salão: em tubo 
galvanizado,diâmetro de 3”, pintadas, devidamente 
esquadrinhadas formando um conjunto rígido. Não devem 
ser fixadas no piso, sendo passíveis de remoção/alteração. 

 

3) Poste para Vôlei: em tubo galvanizado, diâmetro 3”, 
pintados,conforme dimensões estabelecidas pela Federação 
Brasileira de Voleibol,devendo dispor de catraca com 
manivela e carretilha, bem como alças de suporte para 
fixação adequada da rede. 

Fonte: Schenck (2011) 

 

3.5 PISTA DE SKATE 

 

 Quantidade: uma unidade instalada 

 Posicionamento: próximo ao acesso central principal 
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 Para infraestrutura da pista de skate, conforme figura abaixo, com tamanho de 6,30 x 

12,90m, o concreto deve ser usinado, com fck mínimo de 30MPa; os aços utilizados serão do 

tipo CA-50 e CA-60; as formas devem ser em chapas de madeira pinho, espessura 2,5cm para 

estruturas de concreto e, suficientemente, estruturadas e escoradas a fim de evitar 

abaulamentos durante a concretagem. 

 

 
Figura 14 - Detalhes construtivos da pista de skate 

Fonte: Adaptado de Schenck (2011) 
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As lajes do piso e das rampas serão do tipo pré-moldada com tavelas em cerâmica, 

sendo que a montagem e concretagem seguirão, inteiramente, às normas do fabricante e 

normas técnicas, sendo a capa da laje de concreto usinado com fck mínimo de 20MPa. Nos 

cantos vivos ou quinas entre as rampas e os patamares, deverão ser chumbados tubos de aço 

galvanizado de 50mm. 

Antes da execução das alvenarias, todas as vigas baldrame deverão ser 

impermeabilizadas com betume líquido em duas demãos.  As alvenarias serão de tijolos 

cerâmicos de oito furos assentados a garga (em pé), com argamassa de cimento, plastificante 

líquido e areia. Na parte superior das rampas onde existe o patamar, serão instalados guarda-

corpos em aço galvanizado de 32mm na altura de 1,00m para proteção dos usuários. 

 O chapisco será no traço 1:3 cimento e areia, abrangendo toda a área a ser revestida 

com o reboco. O reboco será do tipo massa única no traço 1:2:8 cimento, cal e areia fina 

devidamente peneirada e abrangerá todas as paredes externas. O reboco deverá ser 

devidamente feltrado com desempenadeira de esponja. As paredes de alvenaria externas serão 

pintadas com uma demão de selador acrílico e duas demãos de tinta acrílica na cor cinza 

claro. 

 

3.6 BANCOS E BICICLETÁRIOS 

 

 Quantidade: 40 bancos e quatro bicicletários 

 Posicionamento: distribuídos, maiormente próximos a equipamentos públicos 

 

Os bancos serão produzidos em concreto pré-moldado e ripado de madeira, com 1,80 e 

0,85m de largura e altura, conforme mostra a figura a seguir, devendo ser pautados nas 

recomendações que se seguem e nas normas gerais aplicáveis. 

 

 
Figura 15 - Detalhes construtivos do banco 

Fonte: Schenck (2011) 
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Para a execução das bases em concreto aparente, deve-se destacar a qualidade do 

acabamento final a ser atingido, o qual não poderá apresentar falhas, fissuras, imperfeições e 

contar aplicação final de pintura à base de resina epóxi incolor. 

Os assentos devem ser confeccionados em ripado de madeira de lei ou madeira de 

manejo que possua tratamento autoclave contra fungos, cupins, pragas etc. As ripas devem ser 

adequadamente aparelhadas, de modo que se garanta uma superfície lisa, isenta de rebarbas 

ou ondulações, bem como ter suas pontas e cantos chanfrados.  

Para a instalação junto à base em concreto, utilizar estrutura em barra chata de ferro 

fundido com acabamento em pintura eletrostática na cor preta e parafusos metálicos de rosca 

e porcas galvanizados. Os parafusos devem ficar com as cabeças recuadas em relação à 

superfície de acabamento das ripas e, como acabamento, utilizar gaxetas circulares em 

madeira. 

Quanto aos bicicletários, serão constituídos por base em tubo de aço galvanizado 

seção quadrada 4x4cm, chumbados no chão, com pintura esmalte sintético na cor branca; e 

oito arcos dobrados, de 1cm de diâmetro, soldados na base, com mesmo tipo de acabamento. 

As estruturas metálicas devem ser devidamente lixadas, a fim de se remover rebarbas ou 

imperfeições dos perfis ou soldas, e serem limpas de modo a garantir uma boa aplicação da 

pintura de acabamento. 

 

3.7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE ILUMINAÇÃO 

 

 Quantidade: 150 postes metálicos 

 Posicionamento: distribuídos na rede entre ciclovia e passeio 

 

A rede elétrica será realizada com cabos de cobre, de isolação termoplástica, dispostos 

em rede de eletrodutos subterrâneos. A rede será distribuída a partir de quadro QLS DIN 

equipado com barramento de cobre e disjuntores DIN. O quadro geral de energia elétrica 

disporá de disjuntores, atendendo a circuitos independentes e será devidamente aterrado, de 

acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas e as instruções da concessionária de 

energia elétrica local. 

Quanto aos componentes de iluminação, os materiais de caráter infraestrutural 

(condutores, fiação elétrica, entre outros) deverão estar em conformidade com as normas 

técnicas vigentes estipuladas pela ABNT. 
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Tabela 4 - Especificações dos componentes de iluminação 

Imagem Descrição 

 

1. Poste metálico: h = 3,00 m, corpo em aço tratado e pintura 
eletrostática a pó na cor preto. Luminária de uma pétala. Difusor em 
vidro plano temperado transparente quatro mm Refletor em alumínio 
anodizado. Lâmpada de vapor metálico bilateral 150 W. Execução: 
Poste chumbado em concreto, base de 25 x 25 cm, 10 cm acima do solo, 
profundidade 50 cm. Compactação do solo. Assentamento de caixa de 
passagem blindada sobre lastro de brita. Fixação da luminária no poste. 
Instalação dos fios e cabos elétricos com isolação antichama 750 V entre 
a caixa de passagem e a luminária pelo interior do poste. 

Fonte: Schenck (2011) 

 

3.8 DECK DE MADEIRA 

 

 Quantidade: duas unidades instaladas 

 Posicionamento: próximo ao acesso central principal 

 

A utilização da madeira como matéria prima dos decks representa mais uma forma de 

reconectar o homem à natureza, estabelecendo um equilíbrio harmônico, remetendo-o para 

tempos passados e diminuindo o impacto visual causado por grandes obras. 

 

 
Figura 16 - Detalhes construtivos do deck de madeira 

Fonte: Londrina (2012) 

 

A estrutura dos decks de 100m² será em madeira tratada, permitindo a qualidade final 

da obra; o baixo custo global; a facilidade do processo construtivo; o baixo consumo de 

material e de mão de obra; o valor agregado ao desenvolvimento sustentável; a boa 

durabilidade; o caráter estético e funcional através de características ligadas à atualidade e à 

ESC.: 1/50 
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modernidade, representando impacto positivo sobre a opinião pública, tornando-se, 

futuramente, um local de visitação pública. Ademais, uso de decks elevados não interferem na 

infiltração e se adaptam facilmente ao terreno irregular, corrigindo declividades e melhorando 

a acessibilidade. 

 

 

3.9 RESTAURAÇÃO DA MATA CILIAR 

 

 Quantidade: 22.015 mudas nativas 

 Posicionamento: distribuídas aleatoriamente na área verde 

 

Para recuperação ambiental e uso urbano social das áreas restauradas, de acordo com 

as diretrizes do Código Florestal e Resoluções do CONAMA, deverá ser utilizado como 

método o plantio de 22.015 mudas de espécies nativas. 

As mudas deverão ter máxima diversificação de espécies, tendo altura de 0,80 a 1,5m 

e volume da embalagem do torrão de 15 a 20 litros, e terem, ainda, o tronco reto e bem 

formado; copa com ramos e folhas; sistema radicular consolidado na embalagem. 

O plantio de espécies nativas será realizado de acordo com os requisitos e 

procedimentos estabelecidos, tais como o preparo do solo; o plantio de espécies nativas 

pioneiras secundárias iniciais e tardias, com espaçamento médio de 2 x 2m, levando em conta 

as categorias de sucessão ecológica, de hidratação, de coroamento, de controle de plantas 

exóticas invasoras e de formigas cortadeiras, bem como a adubação, quando necessário, a 

adoção de medidas para conservação e atração de animais nativos dispersores de sementes e 

reposição de mudas perdidas durante os três primeiros anos, proporcionando a proteção e a 

restauração integral da APP, de acordo com sua relevância ecológica e importância na 

conservação dos recursos hídricos. Algumas das espécies sugeridas, de acordo com tabela a 

seguir, em seu nome popular: Pata de vaca; Pau ferro; Sibipiruna; Guabiroba; Paineira rosa; 

Corticeira; Pitanga; Ingá do brejo; Bracatinga; Canela; Canafístula; Garapuvú; Ipê Amarelo; 

Ipê Branco; Cerne; Pau formiga; Jerivá; Ipê roxo; Jacarandá; Araçá; Butiá; Tucaneira; 

Aroeira; Gabiroba; Cedro; Grumixama etc. 
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Tabela 5 - Exemplos de espécies arbóreas 

Imagem Nome Científico Nome Popular 

 

Bauhinia forficata Pata de vaca 

 

Caesalpinia ferrea Pau ferro 

 

Caesalpinia pelthoporoides Sibipiruna 

 

Campomanesia 
xanthocarpa 

Guabiroba 

 

Chorisia speciosa Paineira rosa 

 

Erythrina falcata Corticeira 
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Eugenia uniflora Pitanga 

 

Inga uruguensis Ingá do brejo 

 

Mimosa scabrella Bracatinga 

 

Nectandra rigida Canela 

 

Peltophorum dubium Canafístula 

 

Schizolobium parahyba Garapuvú 
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Tabebuia vellosoi Ipê Amarelo 

 

Tabebuia dura Ipê Branco 

 

Terminalia brasiliensis Cerne 

 

Triplaris brasiliana Pau formiga 

 

Syagrus romanzoffiana Jerivá 

Fonte: Schenck (2011) 
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4 ORÇAMENTOS 

 

O orçamento de referência das obras, dos serviços, dos insumos e da engenharia da 

proposta (conforme Tabela 6 – Composição orçamentária para restauração 

paisagística/ambiental; Tabela 7 – Composição orçamentária para restauração 

urbanística/estrutural; Tabela 8 – Composição orçamentária total) foi elaborado no segundo 

semestre deste ano (cotação do dólar a R$ 3,34), a partir das informações do Sistema Nacional 

de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, da Caixa Econômica Federal, do 

Sistema de Custos Referenciais de Obras, do Departamento Nacional de Infraestrutura de 

Transportes, e da Tabela de Preços Médios Pagos pelos Principais Insumos, Serviços e 

Fatores de Produção na Agricultura, da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural 

de Santa Catarina. 

 

Tabela 6 - Composição orçamentária para restauração paisagística/ambiental 

Fonte: Produção própria (2016). 
 
 
 
 
 
 
 

Descrição Quantidade Unidade Valor 
Unitário 

(R$) 

Sub Total 
(R$) 

Estaca (tutor) 22.015 unidade 1,00 22.015,00 
Adubo orgânico 44.030 kg 0,20 8.806,00 
Iscas de formicida 180 unidade 0,90 162,00 
Mudas 22.015 unidade 4,00 88.060,00 
Palanques 3015 unidade 17,00 51.255,00 
Arame farpado (cerca) 120 rolo de 500m 210,00 25.200,00 
Arame liso (cerca) 15 

rolo de 
1000m 

390,00 5.850,00 

Grampos galvanizados 84 
pacote de 

1kg 
14,00 1.176,00 

Placas de identificação 4 unidade 190,00 760,00 
Balancim (espaçador) 31 

pacote com 
100 uni. 

140,00 4.340,00 

Mão de Obra 360 diária 140,00 50.400,00 
Projeto técnico (paisagístico e 
ambiental) 

1 unidade 1,00 50.000,00 

TOTAL     308.024,00 
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Tabela 7 - Composição orçamentária para restauração urbanística/estrutural 

Descrição Quantidade Unidade Valor 
Unitário 

(R$) 

Sub Total 
(R$) 

Escavação manual em solo de 1ª e 
2ª categoria em campo aberto 

100 m³ 40,00 4.000,00 

Fornecimento de peças diversas 
para estrutura em madeira  

25 m³ 1950,00 48.750,00 

Fornecimento de peças diversas 
para estrutura em madeira 
(vigas) 

25 m³ 1950,00 48.750,00 

Fornecimento de peças diversas 
para estrutura em madeira 
(deck) 

25 m³ 1950,00 48.750,00 

Fornecimento de peças diversas 
para estrutura em madeira 
(demarcação das trilhas) 

25 m³ 1950,00 48.750,00 

Fornecimento de peças diversas 
para estrutura em madeira 
(barrote de apoio do deck das 
pontes de madeira) 

25 m³ 1950,00 48.750,00 

Ciclovia e passeio 10560 m² 40,00 422.400,00 
Vergas, contravergas e pilaretes 
de concreto armado 

30 m³ 800,00 24.000,00 

Alambrado em tela de aço 
galvanizado de 1´, montantes 
metálicos e arame farpado 

50 m² 100,00 5.000,00 

Bicicletário sobre cimentado ou 
bloco intertravado 

4 unidade 400,00 1.600,00 

Bancos concretos e madeira 40 unidade 300,00 12.000,00 
Plantio de grama batatais em 
placas (praças e áreas abertas) 

5000 m² 7,00 35.000,00 

Trave oficial completa com rede 
para futebol de salão 

8 unidade 800,00 6.400,00 

Piso em fibra de polipropileno 
corrugado para quadra de 
esportes, inclusive pintura 

1000 m² 75,00 75.000,00 

Tabela completa com suporte e 
rede para basquete 

8 unidade 1700,00 13.600,00 

Poste oficial completo com rede 
para voleibol 

4 unidade 800,00 3.200,00 

Bebedouro 8 unidade 1500,00 12.000,00 
Luminária LED em poste de 
alumínio de seção quadrada e 
altura 4,50 m e demais 
instalações elétricas (cabeamento, 
disjuntores, etc). 

150 Unidade 3000,00 450.000,00 

Conjunto de equipamentos para 
ginástica ao ar livre 

4 unidade 35000,00 140.000,00 
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Conjunto de equipamentos para 
playground (brinquedos) 

4 unidade 35000,00 140.000,00 

Pista de skate de 81,27 m² 1 unidade 350000,00 350.000,00 
Projeto técnico (urbanístico e 
estrutural)  

1 unidade 50000,00 50.000,00 

TOTAL    1.987.950,00 
Fonte: Produção própria (2016) 

 
 

Tabela 8 - Composição orçamentária total 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fonte: Produção própria (2016) 
 

 

As propostas apresentadas são, atualmente, objeto de discussão do Protocolo de 

Intenções firmado entre a Municipalidade de Nova Trento, Comitê de Bacia Hidrográfica e 

Companhia Elétrica local, podendo vir a ser executada mediante compensação ambiental. Tais 

ações, no entanto, ainda necessitam de diversos estudos, projetos, licenças e dotação 

orçamentária. 

Descrição Valor (R$) 
Restauração Paisagística e 

Ambiental 
308.024,00 

Restauração Urbanística e 

Estrutural 
1.987.950,00 

TOTAL  2.295.974,00 
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5 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

 

No que concerne ao licenciamento ambiental, de acordo com a resolução do 

CONAMA nº 429/2011, "a recuperação voluntária de APP com espécies nativas do 

ecossistema onde ela está inserida, respeitada metodologia de recuperação estabelecida e 

demais normas aplicáveis, dispensa a autorização do órgão ambiental". Nesse sentido, a área 

trecho objeto e seu respectivo projeto de restauração ambiental serão cadastrados, mediante 

assinatura de Termo de Voluntário, ficando dispensados do licenciamento ambiental. 

Já para fins de intervenção em APP, a Resolução CONAMA nº 369/2006 destaca que: 

Art. 2º O órgão ambiental competente somente poderá autorizar a intervenção ou 
supressão de vegetação em APP, devidamente caracterizada e motivada mediante 
procedimento administrativo autônomo e prévio, e atendidos os requisitos previstos 
nesta resolução e noutras normas federais, estaduais e municipais aplicáveis, bem 
como no Plano Diretor, Zoneamento Ecológico-Econômico e Plano de Manejo das 
Unidades de Conservação, se existentes, nos seguintes casos: 
I - utilidade pública: 
(...) 
b) as obras essenciais de infraestrutura destinadas aos serviços públicos de 
transporte, saneamento e energia; (g. n.). 
 

Desse modo, verifica-se a possibilidade de intervenção em APP, uma vez tratar-se de 

obra considerada como utilidade pública, destinada a uso comum das áreas e dos 

equipamentos. 

As considerações para licenciamento ambiental devem ser fundamentadas nas 

características do empreendimento e suas implicações, nos impactos ambientais previstos e 

nas proposições de medidas mitigadoras, verificando-se a pertinência e suficiência dos 

mesmos. Um programa de automonitoramento deverá ser executado, além do cumprimento 

das condicionantes estipuladas pelos órgãos licenciadores (DALLA COSTA, 2008). 

Quando se trata de APPs, é latente a necessidade de seguir normas que se possa 

vincular projeto com leis (FLORIANO, 2011). O projeto tem o escopo de cumprir a lei, 

buscando a viabilidade de um plano de recuperação de área degradada. Além do mais, ele 

encontra respaldo jurídico no Artigo 8º da Resolução CONAMA nº 369/2006: 

Intervenção ou supressão de vegetação em APP para a implantação de área verde de 
domínio público em área urbana, nos termos do parágrafo único do art. 2º da Lei 
4771/65, poderá ser autorizada pelo órgão ambiental competente (do município 
segundo parágrafo 2º do art. 4º dessa resolução) observado o disposto na Seção I 
desta resolução, e uma vez atendido o disposto no Plano diretor, se houver, além dos 
requisitos e condições: (...). 
I- Localização unicamente em APP previstas nos incisos I,III alínea “a”, V,VI e IX 
alínea “a”, do art. 3º da Resolução CONAMA nº 303, de 2002, e art. 3º da 
Resolução CONAMA nº 302, de 2002; 
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II- Aprovação pelo órgão ambiental competente de um projeto técnico que priorize a 
restauração e/ou a manutenção das características do ecossistema local, e que 
contemple medidas necessárias para: 
a) Recuperação de áreas degradadas das APPs inseridas na área verde de domínio 
público; 
b) Recomposição da vegetação com espécies nativas; 
c) Mínima impermeabilização da superfície; 
d) Contenção de encostas e controle da erosão; 
e) Adequado escoamento das águas pluviais; 
f) Proteção de área da recarga de aquíferos e; 
g) Proteção das margens dos corpos de água. 
 

Com esses tópicos que regem a implantação de um projeto de intervenção urbana de 

APPs, vê-se a necessidade de elaborar um projeto que esteja de acordo com as autorizações 

dos Órgãos Ambientais Municipal e Estadual e com o Plano Diretor vigente no município. 

Com caráter social e ambiental, o projeto segue essas diretrizes, vinculando os órgãos 

ambientais e a prefeitura, como aliados nesse processo, com a perspectiva de criar algo, 

diretamente, voltado a um uso social de uma área urbana. 

Deve ser elaborado ainda, um estudo completo de viabilidade, assim como um projeto 

técnico (urbanístico, estrutural, paisagístico e ambiental), realizado por uma equipe 

multidisciplinar, valorizando a participação da comunidade residente no entorno, com todas as 

licenças e autorizações ambientais. Todas as ações e etapas do projeto buscam este 

envolvimento da comunidade, pois a ajuda e conscientização dos mesmos é um fator 

determinante para viabilização da obra, além de serem os principais beneficiados com a 

implantação do projeto. 

As ações relacionadas à criação do parque estão embasadas ainda na Constituição 

Federal (1988), em seu Artigo 225º: 

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 
comum do povo e essencial 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. 
 

Assim sendo, todas as ações feitas acabam por adequar-se as leis da União, dando 

sustentação e solidez para que essa intervenção seja um lugar de lazer e mobilidade de 

transporte em Nova Trento/SC. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os Parques Lineares constituem-se proposta inovadora e de grande importância para a 

gestão urbano-ambiental dos municípios, visando à melhoria da qualidade ambiental – por 

meio de ações de recuperação ambiental, de recuperação da estrutura hídrica da cidade, com a 

ampliação de áreas verdes e áreas livres, em fundos de vale – e urbana – com a qualificação 

dos espaços urbanos, ampliando áreas verdes, de lazer e de integração e conexão entre bairros 

(BONDUKI; FERREIRA, 2006). 

Implicam em demandas diferenciadas para cada situação, tais como: carências por 

espaços verdes e equipamentos de lazer; necessidade de garantir usos que inibam futuras 

invasões e ocupações irregulares da APP; necessidades diferenciadas com relação à 

estruturação do espaço urbano, a partir da interligação de espaços verdes existentes, 

implantação de ciclovias e caminhos verdes, entre outras (MARTINS, 2013). 

Há uma situação favorável de possível concatenação de ações dos diversos níveis de 

governo para a realização de ações combinadas de efetivação do uso urbano, social e 

ambiental da região. Cabe lembrar que sem o anseio político para que tal integração se torne 

efetiva, a possibilidade de sucesso na implantação do parque é remota. Por isso, a importância 

de que a implantação do parque seja considerada como uma ação, inicialmente, de política 

habitacional e fundiária, ambiental, social, cultural e econômica. 

Para este projeto, portanto, foi elaborada proposta para trecho da margem direita do 

Rio do Braço, em Nova Trento, que contempla a contribuição de espaços livres verdes e 

permeáveis para retenção, percolação e desaceleração de águas pluviais. Esses espaços foram 

pensados, também, de modo a compor um sistema de áreas verdes, na micro bacia, visando 

qualificar a estrutura ambiental urbana, conectando bairros, ampliando a acessibilidade da 

região e, ao mesmo tempo, promovendo uma ampliação dos espaços de esporte e lazer para a 

população. 

A análise dos dados levantados evidenciou uma realidade bastante complexa, no que 

diz respeito ao comprometimento dos aspectos socioambientais do entorno dos cursos d’água 

da região. Trata-se de uma situação que não difere da maioria das áreas definidas como de 

preservação permanente às margens dos corpos d’água (APP - Resolução CONAMA 

369/2006, em consonância com o Código Florestal), que, historicamente, foram se 

configurando como um extenso mosaico de irregularidades, em que se alternam a ousadia do 

mercado imobiliário na transgressão da legalidade, a situação crítica e injusta das habitações 

precárias de baixa renda e, finalmente, o inadequado e histórico tratamento dos cursos d’água 



47 
 

 

urbanos promovido pelo poder público, com a abertura de vias em fundos de vale 

(BONDUKI; FERREIRA, 2006). 

A viabilidade e a implantação de parques lineares em espaço urbano devem estar 

propostas na forma de um instrumental, como Áreas de Intervenção Urbana, com um 

perímetro delimitado e bem definido no território municipal, estabelecer parâmetros de uso e 

ocupação do solo com regras específicas de edificação e consequente ação de recuperação do 

fundo de vale e do curso hídrico (CARNEIRO; BARREIRA, 2014). 

Por fim, é necessário considerar também que a proposta em questão têm características 

diferenciadas de um parque convencional por estar associado ao curso hídrico. Assim, deve-se 

sempre propor a implantação de tal espaço ambiental ao longo do curso d’água, conectando-

se com os fragmentos de vegetação e estabelecendo um ambiente de fauna e flora 

equilibrados e de usufruto social adequados aos preceitos do desenvolvimento sustentável e 

da legislação ambiental pertinente. 
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