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Título do Projeto de Pesquisa em nível de Iniciação Científica: Parques, Hortos e Bosques 
Urbanos: Proposições urbanísticas e paisagísticas para áreas verdes em Volta 
Redonda. 
 
RESUMO 

O projeto tem como interesse o reconhecimento e a avaliação d as áreas verdes da cidade 

de Volta Redonda na perspectiva de propor para as mesmas um planejamento sistêmico e 

integrado que amplie a sua função ambiental e social. Tem como pressuposto a crescente 

necessidade de vinculação entre planejamento Urbano e ambiental de nossas cidades e é 

diretamente subsidiado pela pesquisa da professora Raquel Tardin em seu livro Espaços 

Livres: Sistemas e Projeto Territorial, publicado em 2008. O recorte espacial da pesquisa se 

utiliza da demarcação do chamado Arco de Centralidades, proposto quando da elaboração 

do Plano Diretor Participativo da Cidade (2008), pelo Urbanista Jorge Wilheim que 

circunscreve os bairros Vila Santa Cecília, Bela Vista, Laranjal, São João, Aterrado, Aero 

Clube, Voldac, Retiro. 

 

INTRODUÇÃO 

Vivemos na cidade contemporânea sob a égide da fragmentação dos espaços e também da 

paisagem urbana. As áreas livres, destinadas à preservação podem cumprir um papel 

articulador e integrador na qualificação dos espaços e das paisagens urbanas. Atreladas à 

participação, à visitação e contemplação da população das cidades essas áreas podem ser 

motivo de uma construção coletiva de espaços passíveis de preservação e convivência. Os 

espaços livres, nesta perspectiva, podem ser pensados não como espaços residuais vítimas 

da ocupação, mas como espaços a serem planejados, integrados e agregadores de valor à 

mesma. 

O projeto de pesquisa proposto parte da necessidade de identificar e propor alternativas de 

uso público para as áreas verdes inseridas nos espaços urbanos consolidados da cidade de 

Volta Redonda, ainda não ocupadas e com enorme potencial aglutinador. Tendo como 

pressuposto o desenvolvimento urbano sustentável, a utilização dessas áreas com usos que 

proporcionem o contato físico e sensorial dos moradores da cidade pode, de fato, fazê-las 

cumprir uma função ambiental com desdobramentos sociais que lhes garantam a 

possibilidade efetiva de conservação e preservação. 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GERAL 

Mapear, analisar e propor alternativas para os espaços livres configurados pelas áreas 

verdes resultantes dos parcelamentos urbanísticos nos bairros de maior centralidade urbana 

de Volta Redonda. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Propor alternativas de fortalecimento ambiental e social para áreas livres atualmente 

desintegradas e fragilizadas; 

- Articular a pesquisa acadêmica ao suporte técnico e à prática de arquitetos e urbanistas 

planejadores dos espaços urbanos; 

- Estudar sobre práticas urbanísticas e paisagísticas contemporâneas que contribuam para o 

desenvolvimento sustentável; 

- Subsidiar o debate sobre o reconhecimento, a conservação e a destinação social das 

áreas verdes da cidade; 

- Proporcionar uma visão sistêmica multidisciplinar dos assuntos que envolvem a cidade e a 

natureza na contemporaneidade. 

METODOLOGIA 

O projeto em questão se baseia teórica e metodologicamente na recente publicação da 

Arquiteta Urbanista e paisagista Raquel Tardin sobre Sistemas de Espaços Livres. A autora 

conceitua sobre a importância de se perceber e mapear com mais acuidade áreas 

consideradas de preservação permanente por seu caráter e potencial ambiental e 

paisagístico que se fragilizam enormemente pela falta de conexão, entendimento e 

apropriação dos moradores das cidades. O método instruído pela publicação citada acima 

vincula Planejamento e Projeto Urbano e ambiental em textos, mapeamentos e outros 

suportes gráficos de prospecção e projeto. Cumpre o seguinte roteiro: 

 

1. O reconhecimento territorial – Relevo (planialtimetria), Hidrologia, 

vegetação, infra-estrutura viária, uso do solo do entorno, dinâmica física das 

edificações (tipologias), histórico físico e fundiário das áreas, mapeamentos de 

cheios e vazios do entorno; 

2. A análise:  

- Atributos biofísicos 

- Atributos Perceptivos 

- Vínculos de Planejamento urbanístico e ambiental 

- Síntese das avaliações  

3. A Proposição 

Estratégias para a ação e o desenvolvimento de projetos: 

1. Acréscimos – estruturas que agregam sentido e valor ao espaço urbano; 

2. Demarcação – Estruturas ambientais vistas não como problema, mas como 

recurso de entretenimento e contemplação; 

3. Conexão – Conexões biofísicas entre áreas livres e ocupadas 
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4. Adequação – espaços ocupados se adéquam aos espaços livres. Tipologias 

construtivas “amigas” do espaço livre. 

5. Articulação – Os espaços livres podem funcionar como elementos de 

articulação entre lugares e assentamentos que se avizinham e não conversam 

entre si.  

6. Enlace – Rotas paisagísticas podem ser pensadas, projetadas e 

compartilhadas. Instrumento de leitura e compreensão mais generosa do espaço 

urbano. 

O trabalho de mapeamento e identificação física e fundiária das áreas verdes municipais se 

circunscreve neste projeto de pesquisa nos bairros que formam o chamado Arco de 

centralidades, proposto pelo Plano Diretor Municipal – PDPVR 2008 (Vila Santa Cecília | 

Laranjal | Bela Vista, São João, Aterrado, Aero Clube, Retiro), como forma de contribuir para 

o sentido de integração urbanística e paisagística proposta.  

 

DESENVOLVIMENTO 

As etapas formuladas a partir da elaboração do projeto estão seguindo a seguinte 

orientação em sequência: 

Atividades Fev mar abr mai jun ago set out nov 
Análise do Plano Diretor Participativos, leis 
específicas, Bases digitais e Literatura de 
suporte Complementares. 

         

Visitas à Campo. Detalhamento da 
prospecção e Mapeamento Digital. Análise 
dos dados, seleção das áreas para 
detalhamento 

         

Detalhamento das áreas escolhidas. 
Organização propositiva e relação sistêmica 
com as demais áreas estudadas. 

         
 

Divulgação dos resultados 
Em Seminários internos e externos 

         

Organização do Relatório Anual da Pesquisa. 
Produção de Artigo Científico 

         

 

1. RESULTADOS PRELIMINARES 

Além da revisão bibliográfica e das pesquisas conceituais e específicas realizadas, o 

levantamento de campo e os seminários de compartilhamento das informações e 

mapeamentos trouxeram um novo olhar para a complexidade das oportunidades que se 

apresentam para o Planejamento das cidades se associado à dimensão ambiental do 

território. Os principais apontamentos dos seminários podem ser percebidos pela 

qualificação das áreas e seus principias atributos e possibilidades de utilização pública. 

Os relatos integrais da prospecção subsidiaram as opções de escolha das três áreas a 

serem detalhadas, estudadas e projetadas numa visão sistêmica como sugerido pela 

metodologia de Raquel Tardin:  
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OPÇÃO 01 

Parque da Bela Vista (Escolha do bairro e três áreas junto ao mesmo e em seu entorno). 

OPÇÃO 02 

Parque da Bela Vista, Parque da Beira Rio, Parque da Pedreira (Tentativa de pensar as três 

tipologias). 

OPÇÃO 03 

Curva do Rio, Ilha São João, Parque da Pedreira (Tentativa de pensar intervenções 

simbólicas como âncoras do sistema de espaços livres). 

O segundo semestre da pesquisa está sendo dedicado ao trabalho de detalhamento e 

projeção opção selecionadas pela equipe (opção 02). Essas áreas servirão de base para a 

aplicabilidade metodológica da professora Raquel Tardin, cuja abordagem conceitual poderá 

ser aplicada posteriormente nas demais áreas do trabalho, organizadas desde o início da 

seleção como um sistema articulado. A equipe será dividida por categoria de análise e 

projeção. Assim, para cada área selecionada será realizada análise a partir de Mapas e 

produção de textos de caracterização e projeção futura.  
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