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RESUMO 

 

O processo de expansão urbana ocorre, atualmente, de forma vigorosa, porém dispersa e 

desarticulada, onde se veem necessárias a inserção e recuperação dos espaços urbanos. 

Projetos urbanísticos que apresentam o uso de água como sua característica principal 

emergem como estratégias importantes na tentativa de requalificação dos espaços urbanos. 

Busca-se um quadro analítico das práticas de planejamento urbano e de paisagismo 

contemporâneos e das características do uso da água como ferramenta de transformação e 

valorização da cidade. Através da análise do Programa Lagoas do Norte, realizado na zona 

norte da cidade de Teresina, PI, o trabalho confronta as características de degradação 

previamente diagnosticadas com as melhorias observadas na região após a execução do 

programa. O estudo contribui para a elaboração de estratégias de paisagismo para 

recuperação de espaços degradados e, assim, para o planejamento de intervenções urbanas. 

 

1  INTRODUÇÃO 

 

Desde o surgimento das primeiras civilizações humanas a água detém importância 

fundamental na constituição dos espaços urbanos, sendo responsável pela viabilização de 

atividades urbanas essenciais e pela promoção do desenvolvimento arquitetônico, 

estrutural e social através das necessidades e vantagens de sua utilização (DIAS, 2004). 

Observa-se, assim, a precoce contribuição do uso da água para o melhoramento da 

infraestrutura urbana, tornando pertinente o uso de mecanismos com água em processos de 

intervenção e recuperação dos espaços das cidades. 

 

O projeto de espaços livres, principalmente em países em desenvolvimento, onde o 

processo de expansão urbana ocorre de forma vigorosa, mas concomitantemente dispersa e 

desarticulada (DIAS, 2004; CHACEL, 2001), se apresenta em uma valorização secundária 

sob a ótica de planejamento urbano das gestões municipais, responsáveis pelo tratamento 

destas áreas (SILVA, 2015). Faz-se imprescindível, portanto, uma reflexão a respeito das 

características e políticas norteadoras do planejamento das cidades nos dias atuais. Com o 

avanço da globalização e consequente urbanização das cidades, áreas ecologicamente 

frágeis foram ocupadas, ecossistemas e parcelas da biodiversidade foram reduzidos, fluxos 

e sistemas biológicos foram erradicados (HERZOG, 2013). As cidades passaram a 

expandir-se sem a priorização do planejamento de espaços urbanos dotados de 

infraestruturas verdes (CHACEL, 2001; PELLEGRINO, 2014). Maximizou-se o impacto 

dos eventos naturais onde catástrofes climáticas se tornaram cada vez mais recorrentes nos 

espaços urbanizados. 

 



A realidade da expansão urbana frente à problematização de questões climáticas, ao 

desenvolvimento das tecnologias construtivas e à necessidade de inserção de novos e 

recuperação dos já existentes espaços urbanos, confere ao paisagismo significativo 

respaldo social, econômico e cultural. Esta ciência projetual logra reconhecimento pela 

reprodução de melhores condições de vida, valorização urbanística e econômica, e 

aferimento de identidade cultural aos espaços urbanos através de seus ordenamento e 

requalificação (PELLEGRINO, 2014). Projetos paisagísticos de dimensão urbana que 

apresentam no uso de água sua característica essencial emergem como estratégias de 

planejamento importantes na tentativa de adequação dos espaços aos padrões 

recomendáveis de conforto, principalmente para a realidade de regiões tropicais de países 

como o Brasil. Elucidam-se características do uso da água como ferramenta de 

transformação e valorização dos espaços urbanos através de uma relação de projetos de 

intervenções paisagísticas e de recuperação de espaços degradados, transparecendo as 

contribuições dessa prática no paisagismo e planejamento urbano contemporâneos. 

 

Enfim, após a observação de um projeto paisagístico realizado na zona norte da cidade de 

Teresina, PI, o trabalho desenvolve uma análise comparativa das condições da região com 

a efetivação do Programa Lagoas do Norte. O trabalho confronta as características de 

degradação previamente diagnosticadas com as melhorias observadas na região após a 

execução do projeto. Desta forma, a importância deste estudo frente ao desenvolvimento 

de reflexões para o planejamento das cidades na contemporaneidade ocorre por sua 

contribuição analítica na elaboração de novas estratégias de intervenções urbanas, 

principalmente quando do uso do paisagismo na recuperação de espaços degradados. 

 

2 O PLANEJAMENTO URBANO EM PAÍSES EM DESENVOLVIMENTO 

 

Desde a segunda metade do século XX, principalmente com a conferência de Estocolmo 

em 1972, elucidou-se a importância do papel do arquiteto paisagista como ordenador e 

conformador das áreas urbanas. A percepção de que as consequências da urbanização 

experienciada afetava diretamente o processo de crescimento urbano foi legitimada pela 

ocorrência de problemas como a poluição ambiental em maior escala (CHACEL, 2001). 

 

Nas ultimas três décadas, segundo PELLEGRINO (2000), o crescimento acelerado das 

cidades brasileiras proporcionou uma maximização da deficiência provocada pelo 

afastamento do Estado do papel de centralizador das decisões de planejamento urbano. 

Desenvolveram-se, então, ferramentas de controle mais qualificadas para as paisagens 

naturais na forma das Políticas Nacionais de Meio Ambiente (CHACEL, 2001). 

Paralelamente, os governos municipais atuaram com a elaboração de Planos Diretores 

Municipais, dando atenção às leis de zoneamento e uso do solo, e definindo vetores de 

crescimento, porém de forma ainda tímida quanto à regulamentação efetiva do 

planejamento e do uso dos espaços urbanos, e no atendimento destes às necessidades da 

população (PELLEGRINO, 2000). 

 

Neste contexto, os projetos urbanísticos com foco na sustentabilidade se estabelecem como 

direcionamento da prática de planejamento para os anos seguintes. A preservação de 

paisagens naturais remanescentes nos centros urbanos adquire respaldo central nas 

discussões a níveis nacional e internacional. O planejamento das paisagens urbanas adquire 

maior complexidade urbanística, geofísica e biológica, acarretando a necessidade de 

equipes multidisciplinares para o seu desenvolvimento (CHACEL, 2001). Admite-se, 

também, a inerência de processos ambientais como ilhas de calor, poluição do ar e das 



águas, enchentes, entre outros, ao contexto urbano contemporâneo, discutindo métodos e 

estratégias de contenção e solução dos mesmos (PELLEGRINO, 2014). Segundo 

PELLEGRINO (2000), emerge a carência de políticas de reintegração das paisagens 

naturais através de projetos sustentáveis para os espaços urbanos. Centra-se na necessidade 

de planejamento de estratégias que solucionassem não somente as questões pontuais do 

local, mas que integrassem o espaço em escala regional, de modo a promover, de fato, o 

seu uso. Portanto, condições de habitabilidade, estratégias para criação de identidade 

homem-paisagem e planejamento ecológico para integração entre usuários e meio 

ambiente se estabelecem como orientações para o planejamento ambiental urbano. 

 

Observa-se, entretanto, dentro do contexto contemporâneo de expansão das cidades, o 

domínio do interesse capital na constituição do espaço urbano. Neste contexto, segundo 

SILVA (2015), devido ao foco no interesse econômico lucrativo, a qualidade de vida como 

bem comum não se configura como interesse principal das gestões das cidades. Reduz-se 

ou extingue-se a oferta de serviços e investimentos em áreas urbanas potenciais, 

degradando-os ou impedindo o investimento em espaços públicos. PELLEGRINO, (2014) 

adverte que tal conjuntura político-econômica é contornada através de metodologias de 

planejamento participativo das cidades capazes de despertar na população - potencial 

usuária dos espaços públicos - interesse nos projetos de cunho urbano. A participação das 

comunidades locais  nos processos de concepção projetual, por exemplo, mostra-se uma 

ferramenta eficaz na gestão de projetos de escala urbana. Apesar de nem sempre se 

obterem de forma integral os resultados planejados ou objetivos solicitados, diante deste 

processo, a comunidade compreende a complexidade e a dimensão do projeto e tende a 

desenvolver uma identidade com o equipamento proposto. 

 

Esta metodologia mostra-se também útil frente à problemática da tendência á subutilização 

dos espaços urbanos projetados, por parte dos moradores próximos, pretensos usuários. 

Assim, se insere a comunidade local no processo de concepção, considerando - além das 

questões políticas, ambientais, sociais pertinentes - as características e necessidades 

reportadas pela comunidade. A ausência de espaços urbanos com tratamento paisagístico 

dentro das cidades promove em seus habitantes, por muitas vezes, a ideia de paisagem 

urbana como, especificamente, formações edilícias, moldadas em concreto armado e 

painéis de vidro, entre outros materiais construtivos. Esta configuração cede espaço à 

formação de habitantes estranhos ao reconhecimento de espaços abertos naturais como 

compositores fundamentais da paisagem das cidades. (PELLEGRINO, 2014) 

 

A aplicação do paisagismo na construção das paisagens urbanas e como ferramenta de 

planejamento das cidades faz-se essencial visto seu papel urbanístico e ambiental 

estruturante na conformação do território. HERZOG (2013) reforça a essencialidade da 

presença da natureza no meio urbano defendendo que a cidade precisa oferecer qualidade 

de vida aliada à integração social, cultural e ambiental. 

 

3 O PAPEL URBANÍSTICO DO PAISAGISMO 

 

Conforme PELLEGRINO (2014), os projetos paisagísticos de abrangência urbana são hoje 

reconhecidos por, além de prover à região de implantação identidade, valorização estética e 

cultural, espaço para atividades recreativas e circulação, serem capazes de reabilitar áreas 

degradadas de forma quase integral. Assim, o estudo e trabalho com espaços urbanos 

desenvolvidos pela área paisagística mostra-se de valia em meio a um contexto de 

expansão urbana. 



 

Diante das mudanças climáticas experienciadas, o tratamento paisagístico provê uma gama 

de processos qualitativos à estrutura das cidades - armazenamento de carbono; absorção de 

excesso de água; escoamento, controle e tratamento de águas pluviais; manutenção do 

ciclo hidrológico; amenização do clima urbano; controle de erosão e sedimentação; e 

suporte ecológico à biodiversidade. Em meio à crise bioclimática atual - dadas redução de 

florestas e biodiversidade, escassez de água e energia - a detenção de composições 

ambientais se torna uma válvula para o desenvolvimento visto a referida importância 

adquirida por estas diante para as políticas de preservação ambiental em voga (CHACEL, 

2001; DIAS, 2004; PELLEGRINO, 2014). 

 

O Brasil, como detentor de gigante e diversificado acervo ambiental e paisagístico, 

configurando entre países emergentes, adquire locação privilegiada no tocante ao 

desenvolvimento de estratégias de projetos paisagísticos urbanos. Conflitos devido à 

acelerada urbanização das cidades, à ocupação de territórios ainda naturais ou à 

implantação de projetos em áreas de preservação ambiental, por exemplo, são alguns dos 

diversos casos recorrentes no país que conferem aos paisagistas e planejadores urbanos a 

constituição do cenário para o desenvolvimento de habilidades estratégicas de 

planejamento ambiental sustentável. (PELLEGRINO, 2014) 

 

O processo de desenvolvimento e expansão da malha urbana das cidades, na maioria das 

ocorrências, se dá associado à alteração das políticas de uso e ocupação do solo, onde nem 

sempre se privilegia a conservação das paisagens naturais. Isto resulta num processo alheio 

às determinações das políticas ambientais, com efeitos evidenciados no decorrer do tempo. 

A urbanização da paisagem, desta forma, prejudica a conectividade entre os ecossistemas 

previamente definidos, interferindo no fluxo dos componentes ambientais, como águas, 

energias e organismos vivos, os quais se distanciam e, quase sempre, restringem-se numa 

paisagem contida aquém de um entorno urbanizado (PELLEGRINO, 2014). 

 

A crucial função urbanística do paisagismo é a de retratar as conexões ecológicas das 

paisagens naturais remanescentes dentro dos centros ou restaurar, em áreas completamente 

modificadas, com maior ou menor grau de degradação ambiental, as condições ambientais 

prévias locais, reintegrando características do ecossistema antes configurado (CHACEL, 

2001; PELLEGRINO, 2000; PELLEGRINO, 2014). Nesta perspectiva, faz-se inescusável 

a inserção de infraestrutura urbana verde nas cidades através do planejamento paisagístico 

de espaços urbanos, oferecendo suporte ao ambiente para reminiscência da dinâmica de 

desenvolvimento destes. 

 

Por não conseguirem reconstituir de maneira integral a complexidade natural do ambiente 

anteriormente estabelecido, metodologias de requalificação de áreas urbanas degradadas 

são retratadas como intervenções de caráter estético ou compensatório do processo de 

urbanização efetivado (PELLEGRINO, 2014). Entretanto, é imprescindível ater-se ao fato 

que, ainda que compensatórios, o uso do paisagismo na recuperação de paisagens naturais 

mitiga de forma considerável as consequências da degradação destes ambientes. O 

paisagismo manifesta-se como ferramenta basilar do planejamento urbano pelo papel 

estruturante dos espaços e, por conseguinte, da paisagem, história e memória das cidades, 

valorizando sua estrutura em quesitos, entre outros, estético, cultural e urbanístico. 

 

4  O USO DA ÁGUA NO MEIO URBANO 

 



Recurso natural de extrema valoração cultural, sociológica, ecológica e psicológica, a água 

é item sob ameaça real de escassez, objeto de disputas territoriais, de estudos científicos, 

apresentando inestimável importância social, reflexo de sua contribuição para o 

desenvolvimento das formações urbanas (HERZOG, 2013). Justifica-se o estabelecimento 

de sua gestão e inserção urbanos como prioridade dentre as políticas públicas 

contemporâneas, visto inferir, quando sob adequado uso, a qualidade da saúde da cidade e 

de seus habitantes. GUERRA (2003) considera que estruturas com água, sejam elas 

naturais ou construídas, são um dos principais elementos para a composição da paisagem 

urbana das cidades atualmente. Sua importância na identidade dos espaços urbanos é 

reforçada por BACHELARD (2002), cuja definição transcende a forma física e emerge no 

psicológico ao retratar a paisagem natural como a composição material de dois elementos: 

a água e a vegetação - responsáveis pelo estímulo à imaginação e pela exaltação dos 

sentidos, em especial o da visão. 

 

DIAS (2004) retrata a presença da água no meio urbano no mundo através de um 

levantamento historiográfico que discorre sobre o seu uso desde a Idade Antiga - os Jardins 

Suspensos da Babilônia; os sistemas de irrigação mesopotâmicos; os canais públicos nas 

cidades antigas do Egito, da Pérsia e da Grécia; as termas, fontes e aquedutos romanos. 

HERZOG (2013) exemplifica o desenvolvimento de grande parte das cidades perto de rios 

e mares devido a facilidade de transporte e comunicação através destes, elucidando o papel 

da água na formação de paisagens culturais ao longo da história. 

 

Atualmente, a aplicação da água no meio urbano em escala mundial é observada em 

intervenções urbanas de cunho ecológico e requalificador, desenvolvidas em grandes 

economias como Suécia, Coréia do Sul e Hong Kong. Em Estocolmo, Suécia, a criação do 

ecobairro Hammarby, ao redor do lago de mesmo nome, contou com a inserção de dois 

parques com lagos construídos para o saneamento de áreas costeiras, passarelas e densa 

vegetação aquática, na tentativa de desenvolver uma identidade junto ao sentimento de 

pertencimento pela comunidade local (HERZOG, 2013). A presença de cursos d’água no 

território urbano, assim, enseja experiências de recuperação de ambientes degradados, a 

exemplo do rio Cheonggyecheon, em Seul, Coréia do Sul, o qual havia sido encoberto com 

pavimentação para locação de avenidas. Entre 2003 e 2005, as pistas foram retiradas e uma 

canalização a céu aberto foi implementada na tentativa de revitalizar as margens do curso 

d’água, juntamente à criação de um parque linear de 8 km de extensão. (PANZINI, 2013) 

 

A qualidade ambiental e urbana alcançada após tais projetos fundamentam a execução dos 

mesmos, ainda que recaindo-se sobre a discussão da validade de intervenções de caráter 

estético ou compensatório ao processo de urbanização diagnosticado. Entende-se a valia 

das mesmas pelo enriquecimento urbanístico da inserção da água no meio urbano, mesmo 

que sob resultados interpretados artificiais. Este tipo de ação é o caso de Hong Kong, onde 

o intenso processo de ocupação do território levou à criação um ambiente pleno de 

recursos hídricos, no entorno da cidade de Tin Shui Wai. PANZINI (2013) explica que o 

novo parque foi criado como reparação pelas alterações ambientais causadas pela 

construção da cidade e que a grande área úmida criada aparenta ser completamente natural, 

com seus pântanos, canáceas e manguezais, mas foi, ao contrário, integralmente refeita. 

 

No Brasil, QUEIROZ (2012) discorre sobre as primeiras atividades paisagísticas com uso 

da água logo da vinda de D. João VI, citando a criação do Jardim Botânico do Rio de 

Janeiro e, mais adiante, nas ordens de Dom Pedro II para construção de novos parques 

públicos, com a inserção de pequenos lagos, e requalificação de bulevares sob o estilo 



paisagístico francês. DIAS (2004) comenta, quanto ao cenário moderno, o trabalho recente 

do paisagista Roberto Burle Marx, considerado precursor do paisagismo moderno 

brasileiro, introduzindo elementos como espelhos d'água, pequenos lagos com gramados, 

massas de vegetação e caminhos elaborados em suas obras. 

 

Preocupações acerca da preservação ambiental e a consciência sobre a qualidade das 

paisagens naturais frente ao processo de urbanização emergiram com mais ênfase após a 

Conferência de Estocolmo de 1972, como destaca CHACEL (2001). Tais preocupações 

têm relação direta com o sistema hidrológico de grande parte das cidades, o qual sofreu 

significativas alterações ao longo da ocupação e transformação da paisagem urbana. A 

cidade do Rio de Janeiro se apresenta como pertinente exemplo dos efeitos advindos destas 

alterações, onde a água foi sufocada espacialmente pelo processo de expansão urbana, 

trazendo transformações no traçado original destes elementos devido ao avanço 

progressivo da ação antrópica. 

 

BAPTISTA et al, (2007) discute o caso do vale do rio Carioca, o qual ao longo de seu 

percurso constataram-se intensas intervenções humanas tais como e canalização a céu 

aberto, a ocupação adjacente, a poluição por despejos líquidos, e a submersão do rio à 

malha urbana. Constatou-se que quanto maior a transformação da paisagem, mais intensos 

e negativos eram os efeitos na qualidade ambiental local. Menos grave, mas não menos 

impactante, é o caso da Lagoa Rodrigo de Freitas, também no Rio de Janeiro, que ao final 

do século XIX e início do século XX foi aterrada, recebendo um anel viário em seu 

entorno. Apesar de recuperada posteriormente, faz-se importante salutar que mesmo com o 

atual espelho d’água da lagoa tombado, este possui metade do tamanho original 

(HERZOG, 2013). 

 

A atitude antrópica nos casos cariocas se contrapõe aos potenciais locais. A água transmite 

o sentimento de calma e de tranquilidade, além de proporcionar áreas para recreação e 

lazer, como discute HERZOG (2013), afirmando, ainda, que a presença da água nos 

espaços urbanos pode contribuir para amenizar as ilhas de calor resultantes da 

concentração de áreas construídas e pavimentadas. Pode-se dizer que os casos do Rio de 

Janeiro demonstram os graves riscos da ocupação desenfreada, da despreocupação com a 

preservação dos mananciais e do desperdício de potenciais únicos, reflexos da supressão 

do planejamento de espaços urbanos voltados para a valorização das infraestruturas verdes. 

 

Reflete-se, frente aos casos expostos, sobre a viabilidade do equilíbrio entre o meio natural 

e urbano no processo de gestão e de expansão das cidades, a preocupação com a 

preservação das massas verdes e das águas urbanas, em especial nos parques e bosques 

presentes na malha urbanizada, tanto nos centros quanto nas áreas periféricas. Esta 

perspectiva remete ao atual cenário da cidade de Teresina, no nordeste brasileiro, onde, em 

retrocesso aos avanços observados nos casos discutidos, perdeu-se parte do acervo hídrico-

urbano municipal, não apenas de caráter natural - rios, riachos e lagoas - presentes na zona 

urbana, mas também seu acervo construído - os equipamentos antrópicos de paisagismo. 

 

A cidade chegou a contar com uma série de espelhos d’água e fontes em espaços livres os 

quais, devido as dificuldades de manutenção e ao vandalismo, foram desativados pelo 

poder público, abdicando do valor estético e das contribuições para a sensação térmica 

provenientes, em especial na capital, caracterizada por elevados índices de temperatura 

durante todo o ano e intenso desconforto térmico local, como elucida SILVA (2009). A 

exemplo das orlas dos rios Poti e Parnaíba - os quais tem seus cursos dentro do perímetro 



urbano da cidade -, excetuando locais específicos, não existem estruturas que permitem a 

integração dos usuários diretamente com os rios. Exemplo destes casos particulares, o 

Parque Encontro dos Rios, ao norte da capital, possui arranjo urbano e arquitetura de 

paisagem os quais permitem o relacionamento dos usuários com a água e contato com a 

vegetação, apesar de infraestrutura e acessos deficientes. Quanto aos demais parques 

presentes na cidade, nota-se a ausência da preocupação direta com o valor da água na 

paisagem, a exemplo do Parque Nova Potycabana, no centro de umas das zonas mais 

valorizadas da capital. Apesar de localizado às margens do rio Poti, foi concebido 

desconsiderando a vizinhança ao mesmo. Inexistem equipamentos para integração entre 

usuários e o rio, como decks ou mirantes, instalando-se, entretanto, um gradil metálico ao 

longo de todo o perímetro do parque à beira do corpo d'água. 

 

Segundo estudo concluído no ano de 2010, realizado através de imagens de satélite, 

detectou-se que a área de cobertura vegetal em Teresina diminuiu de 162,7km² em 1989 

para 114,4km² em 2009. Nestes mesmos 20 anos, a área urbanizada aumentou de 71km² 

para 113,9km², enquanto houve o aumento da área de superfícies de água de 4,6km² para 

6km², atribuído, segundo o estudo, a fatores como o assoreamento dos rios - reflexo do 

desmatamento das margens - e à crescente impermeabilização do solo, impedindo o 

escoamento da água (ANDRADE et al, 2011). Os números traduzem o impacto da 

urbanização para a cidade, culminando em consequências tais como a alteração do ciclo 

hidrológico, o aumento da temperatura da superfície do solo e da sensação térmica.  

 

Frente às características do processo de desenvolvimento urbano da capital piauiense, a 

gestão de seus equipamentos urbanos verdes, o estado de degradação de vários destes 

equipamentos e de seus entornos, e as consequências deste cenário, entende-se a válida 

necessidade da requalificação ambiental destes espaços livres, pelos vários atributos 

provenientes já descritos previamente. Entende-se, dentre as diversas estratégias de 

recuperação de espaços degradados, principalmente pelas características bioclimáticas de 

Teresina, a valia do uso da água na concepção destes projetos. Não deve ser esquecido que 

a valorização da paisagem, o aumento da sensação de conforto ambiental -principalmente 

amenizando o efeito de altas temperaturas e da umidade do ar, importante em áreas 

tropicais -, e a inserção de valores ecológicos e de bem estar são vantagens de projetos que 

fazem uso de água em áreas urbanas (DIAS, 2004). 

 

Observa-se, em contrapartida ao corrente cenário urbano municipal, nas propostas 

contemporâneas para a cidade de Teresina o uso da água como elemento integrador e 

essencial. No Parque da Cidadania, projeto da arquiteta Rosa Kliass, já está concluída a 

implantação de um lago artificial e de um extenso espelho d’água. No projeto de 

requalificação da comunidade Vila da Paz foi proposta a construção de um canal ao longo 

do novo parque urbano (TERESINA, 2015). Entretanto, a intervenção urbana de maior 

complexidade e abrangência espacial se desenvolve atualmente na Zona Norte de Teresina, 

a fim de recuperar uma área de lagoas loco de recorrentes inundações e condições 

ecológicas e de habitabilidade baixas - programa denominado "Lagoas do Norte". 

 

5  O PROGRAMA LAGOAS DO NORTE 

 

5.1 A Zona Norte e a Cidade de Teresina 

 

Historicamente, o povoamento da cidade de Teresina se deu no noroeste geográfico de seu 

território, no encontro dos rios Parnaíba – na divisa do Piauí e do Maranhão - e Poti, 



originado no interior do Ceará. Com a determinação pelo Governo do Estado da 

transferência da sede do Governo da então capital Oeiras para a região próxima ao 

povoado Vila do Poti, o processo de planejamento urbano da cidade foi desenvolvido 

alguns quilômetros ao sul, à beira do Rio Parnaíba, na época, navegável. Inicialmente, a 

expansão do município se deu na região geográfica entre os rios, marcada principalmente 

pela dificuldade de acesso as outras regiões da cidade por estas barreiras fluviais naturais. 

Porém, com o tempo, a construção de pontes sobre o Rio Poti e o desenvolvimento das 

políticas habitacionais promovidas pelo governo militar na segunda metade do século XX, 

o processo de expansão da cidade se direcionou majoritariamente para as regiões sul e 

leste. (BRAZ, 2012; MELO, 2009) 

  

Desta forma, a região norte da cidade, berço de seu processo de formação, se desenvolveu 

de forma tímida e saindo do campo de investimentos das iniciativas pública e privada 

(BRAZ, 2012). Esta condição se perpetuava pela localização desta área próxima aos dois 

rios que cortam a cidade - os quais os leitos frequentemente extravasavam em períodos 

chuvosos, desencadeando inundações e alagamentos recorrentes (TERESINA, 2014). 

Outro fator urbanístico de impacto negativo característico desta zona da cidade, estava a 

presença de lagoas de grande extensão as quais funcionavam como bacias de drenagem 

pluvial para os rios, porém sem nunca haver recebido investimentos para melhoramento. 

Este quadro caracterizava a Zona Norte de Teresina como uma área de legitima 

vulnerabilidade ambiental devido ao caráter degradado, recorrentes inundações e condições 

ecológicas e de habitabilidade baixas (TERESINA, 2014). 

 

A zona recebeu, ao longo da beira das lagoas, em função da omissão de fiscalização e 

intervenções, ocupações urbanas irregulares, resultando tanto no risco à saúde dos então 

moradores da área quanto na intensificação do processo de degradação da mesma. Em 

função deste quadro, ao longo da primeira década do século XXI as gestões municipais 

iniciaram um estudo das condições ambientais das lagoas e da Zona Norte de Teresina.  

Este estudo resultou num plano de ações para intervenção e recuperação da área urbana 

degradada - o Programa Lagoas do Norte (Figura 1). 

 

 
Fig. 1 Vista em satélite da cidade de Teresina com destaque para a área de atuação do 

Programa Lagoas do Norte (Escala: 1/20.11 KM) 



 

5.2 O Projeto de Intervenção: objetivos e melhorias diagnosticadas 

 

O Programa Lagoas do Norte representa um plano desenvolvido pela Prefeitura Municipal 

de Teresina para intervir urbanisticamente na área da Zona Norte da cidade. Apresentando 

um extenso campo de atuação, opera principalmente nas áreas de preservação ambiental, 

saneamento básico, mobilidade urbana e habitação e alcança uma área total de 1300 

hectares, abrangendo 13 bairros da capital piauiense (TERESINA, 2015). O programa 

contém, entre suas principais metas de estruturação urbana e ambiental: 

 

i. Recuperação da fauna e flora local, despoluição e proteção de rios e lagoas; 

ii. Contenção de enchentes, abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto e 

lixo; 

iii. Construção de residenciais para os moradores de áreas definidas como de risco pelo 

programa e regularização fundiária para os moradores remanescentes; 

iv. Construção e reforma de escolas, creches, espaços culturais, parques, praças e 

equipamentos de esportes e lazer; 

v. Calçamento, alargamento e asfaltamento de vias, construção de calçadas, 

equipamentos de acessibilidade e ciclovias e instalação de sinalização; 

vi. Reforma de mercados locais e do pólo cerâmico local. 

 

O plano, devido sua complexidade, multiplicidade de objetivos e área de abrangência, foi 

dividido em duas etapas. A primeira fase, com início no ano de 2008 e conclusão no ano de 

2015, abrangeu a área de quatro bairros, e a segunda fase, com previsão de início no ano de 

2016 e ainda sem previsão de conclusão, abrange os nove bairros remanescentes 

(TERESINA, 2015). Portanto, em função da conclusão efetivada, utiliza-se a primeira fase 

do programa como objeto de análise neste estudo. 

 

Quando da finalização da primeira fase do plano, as lagoas operam como dispositivos 

receptores e controladores de águas pluviais para períodos de enchentes, anulando as 

ocorrências de inundações na região. Além disso, as lagoas possuem interligações que 

viabilizam um sistema de macrodrenagem entre as lagoas e canais da região. O sistema de 

drenagem dos canais também foi recuperado junto aos diques reformados para contenção 

de possível extravasamento do leito dos rios próximos. Quanto à estruturação urbana, 

proveu-se o reassentamento involuntário de 466 famílias que habitavam em áreas de risco, 

além da construção de equipamentos comunitários e da requalificação paisagística da beira 

das lagoas. Redes de abastecimento de água e coleta de esgoto foram instaladas, 

conjuntamente a uma estação de tratamento de esgoto, parcialmente concluída. Uma 

Unidade de Projeto Socioambiental foi realizada, e o Jardim Botânico local, reformado. 

(TERESINA, 2015) 

 

Sob a ótica da abordagem social, o programa previa diversos incentivos, tais como: prover 

estímulos a educação ambiental, apoio institucional as organizações comunitárias, 

fortalecimento do turismo, atração de empresas e empreendimentos e assistência social às 

comunidades trabalhadas. Entretanto, em função da complexidade e, principalmente, 

abrangência geográfica, torna-se subjetivo avaliar implicações sociais das estratégias 

efetivadas pelo programa. Entretanto, uma questão social de maior distinção entre as metas 

propostas vale ser ressaltada. Em função da definição de áreas de risco pelos 

desenvolvedores do programa, os moradores anteriormente residentes nestas áreas foram 

removidos e reassentados involuntariamente em um residencial de casas populares 



edificado a 3 km do núcleo do projeto. A locação do Residencial Zilda Arns propõe uma 

estrutura dotada de equipamentos de urbanização básicos - rede de esgoto, abastecimento 

de água, pavimentação de ruas - externos ás áreas de riscos de ocorrências ambientais, 

como alagamentos, ou de preservação ambiental. 

 

Numa visão holística do projeto, moradias irregulares e em áreas de risco foram removidas 

(Figura 2) e conjuntos habitacionais foram construídos para o reassentamento de famílias; 

as lagoas tiveram seu entorno urbanizado através de tratamento paisagístico e 

regulamentação viária (Figura 3); novas vias e pontes foram implantadas, melhorando a 

mobilidade local; lagoas e canais foram limpos, melhorando o sistema de drenagem e 

requalificando o espaço. Sob esta perspectiva, a complexidade e abrangência do Programa 

Lagoas do Norte, apesar de apresentarem o caráter da macroescala, em função de todas as 

metas estabelecidas, num primeiro instante, não induz à reflexão da pertinência do 

paisagismo como elemento basilar do projeto. Entretanto, frente à relação de proposições 

realizadas, observa-se a validação do paisagismo como ferramenta de intervenção para a 

escala urbana, dadas as intervenções realizadas no entorno das lagoas presentes na região, 

destacando o papel da água em sua realização. 

 

 
Fig. 2 Imagens de área intervinda antes (esquerda) e depois (direita) do projeto: 

moradias irregulares em áreas de risco e posterior melhoramento do entorno da lagoa 

com implantação de vias e ponte 

 

 
Fig. 3 Imagens de área intervinda antes (esquerda) e depois (direita) do projeto: 

urbanização do entorno das lagoas através de tratamento paisagístico e 

regulamentação viária 

 

Para o entorno e para o município como um todo, a estruturação do projeto sob o trabalho 

de recuperação das lagoas traz à tona as diversas qualificações agregadas ao uso do 

paisagismo com água em escala urbana. Pode-se notar, logo sob primeira análise, a 

identidade urbana e o valor estético conferidos ao local, a exemplo dos equipamentos 

urbanos, do parque linear implantar a beira das lagoas e das áreas de recreação e lazer. A 

manutenção e inserção de composições vegetais próximo ás lagoas permitiu a preservação 



dos ecossistemas e a reversão da degradação ambiental decorrente da urbanização ocorrida 

sob ausência de controle. Ao todo, 5 parques, 27 praças e 12 lagoas foram implantados, 

reestruturados e urbanizados, respectivamente. Estas características validam o paisagismo 

com uso de água como ferramenta necessária ao processo de planejamento urbano, 

reestruturando espaços, paisagem, historia e memória local. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A análise do Programa Lagoas do Norte ressalta a tendência à interdisciplinaridade que o 

paisagismo e os projetos de escala urbana assumem atualmente em nível global, como já 

define CHACEL (2001) em sua obra. A complexidade do projeto solicita estudos nas mais 

diversas áreas - social, jurídica, estrutural, hidrológica, entre outras - definindo uma 

perspectiva em que o profissional planejador urbano deve deter de conhecimento dos mais 

diversos campos quando da necessidade de sua interferência no tecido da cidade. A 

ocorrência deste projeto em uma cidade do interior do Nordeste brasileiro, distante dos 

grandes centros de pesquisa tidos como referencia nas áreas de planejamento e urbano e 

paisagismo apenas ressalta e consolida tais perspectivas. 

 

No contexto da proposição de intervenções urbanas com uso do paisagismo, em especial 

em observância ao caso do Programa Lagoas do Norte e dos demais casos supracitados, 

especialmente para as regiões tropicais, o uso da água é de utilidade basilar. Não só a 

atividade de regulamentação de temperaturas da água quando de sua presença como 

elemento da paisagem urbana é trabalhada. É explorada também a eficiência de 

componentes com água na solução de problemas estruturais urbanos como drenagem, 

fornecimento e contenção de águas pluviais, evitando problemas como enchentes e 

alagamentos. Por conseguinte, é revalidado o papel da água, pelo seu uso e influência no 

espaço geográfico do projeto, visto a extensão indubitável deste e o foco em ótica primaria 

no tratamento das lagoas e de suas áreas adjacentes como estratégia de resolução da 

complexidade de problemas urbanos registrados. 

 

Estima-se a conveniência do presente estudo quando da proposição de metodologias de 

planejamento das cidades na contemporaneidade, almejando condições ambientais 

adequadas através do uso de infraestruturas verdes e estratégias de gestão conscientes 

contribuindo para a melhoria dos espaços das cidades, principalmente quando do uso do 

paisagismo na recuperação de espaços degradados. 

 

7  REFERÊNCIAS 

 

ANDRADE, C. S. P., FEITOSA, S. M. R., GOMES, J. M. A. e MOITA NETO, J. M. 

(2011) Consequências da Urbanização na Vegetação e na Temperatura da Superfície de 

Teresina - Piauí, Revista da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana, 6(2), São 

Paulo. 

 

BACHELARD, G. (2002) A água e os sonhos: ensaio sobre a imaginação da matéria, 

Martins Fontes, São Paulo. 

 

BAPTISTA, D. F., SCHLEE, M. B., TAMMINGA, K. (2007) Diagnostico Ambiental 

Participativo em Bacias Hidrográficas Urbanas, 215-235, in ANDRADE, R., DIAS, M. A., 

SCHLEE, M. B. e TANGARI, V. R. (2007) Águas urbanas: uma contribuição para a 



regeneração ambiental como campo disciplinar integrado, PROARQ-FAU/UFRJ, Rio de 

Janeiro. 

 

BRAZ, A. M. N. (2012) Entre rios: a lógica da modernização e do crescimento da 

cidade de Teresina (1889-1940). Tese de Doutorado, Universidade Federal da Bahia. 

 

CHACEL, F. M. (2001) Paisagismo e ecogênese, FRAIHA, Rio de Janeiro. 

 

DIAS, L. B. (2004) Água no paisagismo. Monografia para Especialização, Universidade 

Federal de Lavras. 

 

GUERRA, C. M. (2003) Os usos dos componentes aquáticos nas praças do Recife. 

Dissertação  de Mestrado, Universidade Federal de Pernambuco. 

 

HERZOG, C. P. (2013) Cidades para todos: (re)aprendendo a conviver com a  natureza, 

MAUAD, Rio de Janeiro. 

 

MELO, C. C. C. J. (2009) Expansão urbana do município de Teresina e as políticas 

habitacionais de partir de 1966. Dissertação de Mestrado, Universidade Presbiteriana 

Mackenzie. 
 

PANZINI, F. (2013) Projetar a natureza: arquitetura da paisagem e dos jardins desde as 

origens ate a época contemporânea, SENAC SÃO PAULO, São Paulo. 

 

PELLEGRINO, P. R. M. (2000) Pode-se planejar a paisagem?, Revista Paisagem e 

Ambiente, 13, in PELLEGRINO, P. R. M. (2014) A paisagem como infraestrutura: 

funções e método, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São 

Paulo. 

 

PELLEGRINO, P. R. M. (2014) A paisagem como infraestrutura: funções e método, 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo. 

 

QUEIROZ, T. N. (2012) Paisagismo, Revista Especialize On-line IPOG, 1(005), 

Goiânia. 

SILVA, C. F. (2009) Caminhos bioclimáticos: desempenho ambiental de vias públicas na 

cidade de Teresina - PI. Dissertação de Mestrado, Universidade de Brasília. 

 

SILVA, C. R. (2015) A Forma Capitalista de Produção do Espaço: elementos teóricos para 

subsidiar a elaboração de políticas públicas comprometidas com os direitos sociais, VII 

Jornada Internacional Políticas Públicas, Universidade Federal do Maranhão, São Luis. 

 

TERESINA, Secretaria Municipal de Planejamento (2014) Programa de Melhoria da 

Qualidade de Vida e da Governança Municipal de Teresina: programa lagoas do norte 

- fase II - relatório de avaliação ambiental e social RAAS, 1-191. 

 

TERESINA, Secretaria Municipal de Planejamento (2015) Programa Lagoas do Norte: 

cartilha 2015, 1-28. 


