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INTRODUÇÃO.

Parque linear, de acordo com Melo, tem como principal objetivo a recuperação de córregos e

rios, trazendo melhorias para a qualidade de vida da população. (MELO, 2017, p. 16).

O local que serviu de inspiração para a análise contida no presente trabalho é um fundo de

vale em uma APP (Área de Preservação Permanente) na Vila São Pedro de Jacarezinho –

PR.

Um grande problema enfrentado pela maioria das cidades é a inundação que ocorre próxima

a essas áreas de fundos de vales. Devido à canalização de tantos cursos d’água, o

calçamento e excesso de pavimentação nas cidades, o descarte incorreto de lixos e

entulhos, há cada vez menos espaços para as águas das chuvas escoarem. Além de

trazerem um ambiente agradável, para lazer e socialização amigável às pessoas, o parque

linear também serve como preservação e utilização dos vazios urbanos e fundos de vales.

(SUMMIT MOBILIDADE, 2020).

O objetivo deste trabalho, é proporcionar o projeto de um Parque Linear na cidade de

Jacarezinho – PR, que terá como foco a revitalização e a sustentabilidade no espaço

urbano.

METODOLOGIA.

Esse trabalho trará a discussão sobre a importância da manutenibilidade do espaço público,

sobre a sustentabilidade e sobre como o meio ambiente nos proporciona maior qualidade de

vida. Tem como objetivo mostrar que as cidades devem ser pensadas para os habitantes e

que os espaços públicos só cumprem seu papel se forem planejados dessa forma.

Foram realizadas pesquisas em sites e revistas acadêmicas, livros, trabalhos finais de

graduação, dissertações de mestrados e também tese de doutorado, com o objetivo de

apresentar vários pontos de vistas já estudados e discutidos ao longo dos anos, sobre como

implantar ou como deve ser pensado o espaço público, com o embasamento da legislação

ao que se refere aos rios e córregos, além das leis e normas específicas para as Áreas de

Preservação Permanente.

Também foram observados pontos negativos dos parques da região, que tornam o local

menos atrativo visualmente ou menos funcional e as qualidades que possibilitam atingir seus

objetivos como espaço urbano para a população, contendo influências arquitetônicas que

façam desses parques modelos a serem seguidos ou servirem de inspiração, principalmente

suprindo as necessidades dos usuários destes espaços, fisicamente e mentalmente.
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CONCLUSÃO.

Os parques surgem principalmente para entendermos e atendermos as necessidades

atuais das áreas de fundos de vales citadas anteriormente, assim como do local que

está servindo para análise e da população como um todo relacionadas principalmente

ao desuso desse espaço por conta do descuido em que a área se encontra e da

necessidade de proporcionar um conforto, integração social, desenvolvimento sócio-

cultural, que objetiva dar condições de, posteriormente à pandemia vivida atualmente,

reintegrar a população em um ambiente fora das exigibilidades de distanciamento

social a qual está sendo obrigada neste momento.

Os parques lineares também visam como objetivo geral, a melhoria dos espaços

urbanos, auxiliando na saúde mental, aliviando o estresse diário e a pressão sofrida

neste momento devido às condições atuais, proporcionando melhor qualidade de

vida.
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RESULTADOS.
No século XX, os parques buscam reformular a paisagem das cidades industriais partindo dos

conceitos do Movimento Ecológico, realizando a requalificação das áreas deterioradas, com o

objetivo de reinserir a sociedade no contato direto com a natureza e provocando uma ligação

de saúde física e mental a partir desse contato. (FRIEDRICH, 2007, p. 42 e 43).

Friedrich diz que essa nova tipologia de parque surge com o século XXI, o parque linear. Essa

nova modalidade de parque, trata-se de uma nova solução, ou transformação, para a situação

de degradação que se encontravam a maioria das áreas verdes urbanas e seus corpos

hídricos. (FRIEDRICH, 2007, p. 22 e 43).

A implantação dos parques lineares em fundos de vales e junto às margens de rios urbanos,

garantem a permeabilidade do solo, permitindo a infiltração e vazão mais lenta da água

durante as inundações causadas pelo excesso de pavimentação nas cidades. Também

permitem a melhoria da qualidade da água e da proteção da diversidade biológica da flora

local. (2007, p. 61, apud SEARNS, 1995; FRISCHENBRUDER e PELLEGRINO, 2006).

Um dos parques analisados para exemplificar as melhorias e as problemáticas que envolvem

a implantação de parques lineares e revitalização foi o Parque do Povo em Bandeirantes –

PR. Ele é administrado pela Prefeitura Municipal de Bandeirantes e o principal objetivo é

recreação, lazer, prática de esportes e atividades físicas. Esse parque possui um portal de

entrada, alguns locais de descanso com pergolados de madeira, vários postes de iluminação

espalhados pelo parque, áreas de eventos calçadas, caminhos que dão acessos ao parque

todo, muita vegetação, várias lixeiras para coleta seletiva, playground e academia ao ar livre,

quadra de areia, quadra de bocha e maia, quadra de basquete, pista com obstáculos para

skatistas e a principal atração do parque, uma ponte de madeira sobre o lago do parque.

Fonte: CPFLFonte:CPL

Figura 01. Ponte de madeira.

Fonte: Arquivo pessoal.

Outro parque examinado, é o Parque Vitória Régia, de Bauru - SP, que fica na

Avenida Nações Unidas, teve seu projeto iniciado em 1976 e inaugurado em janeiro

de 1979. De acordo com Melo, o nome vem da concha acústica que fica no centro do

parque, dentro do lago, onde o Arquiteto Jurandyr Burno Filho teria tido a inspiração

através de uma viagem à Grécia em 1971. (MELO, 2017, p. 60 e 61).

O parque possui bastante arborização de grandes copas, proporcionando bastante

sombra. Há caminhos para acessar a maior parte do parque e onde não há, os

visitantes acabaram criando sua própria trilha entre o gramado. Há um playground de

formato oval com academia ao ar livre integrados e mais ao centro, sobre o lago, o

principal ponto turístico arquitetônico que torna esse parque tão visitado, a concha

acústica que lembra o formato da flor vitória régia. (MELO, 2017, p. 71, 72, 73 e 74).

Figura 02. Vista da concha acústica.
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Figura 02. Portal acesso principal
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