SISTEMAU

RBANO
I N T E G R A D O EM

ORIZONA
TEMÁTICA:

planejamento urbano

TEMA:

sistema urbano integrado
no município de Orizona- GO

O TRABALHO ...
... baseia-se em uma proposta de
planejamento urbano, que visa promover
o desenvolvimento funcional do município
de Orizona-GO, que é composto pela
cidade sede mais nove povoados.
Para isto, propõe-se gerar a integração
entre as unidades urbanas, nos aspectos
sociais, econômicos e físicos, trabalhando em quatro frentes principais:
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II. DIAGNÓSTICO

III. EIXOS
NORTEADORES

Desta forma é possível fortalecer os
povoados, mantendo uma cultura de
morar e de produção, qualificando o
desempenho funcional do município,
além de explorar potenciais, ainda não
aproveitados em Orizona.
Trata-se de uma proposta que vai do
planejamento ao desenho urbano,
trabalhando se em duas escalas, a
primeira do plano, o qual envolve todo
o município e depois na escala do
desenho urbano, rebatendo as diretrizes
gerais para uma escala menor, da
cidade.
O trabalho constitui uma espécie de
caderno de intervenções possíveis, como
completemento do plano diretor da
cidade, trazendo soluções para necessidades percebidas nas parcelas urbanas.

IV. PLANO
MESTRE

V. PLANO DE AÇÕES

VI. ÁREA DE
DESENVOLVIMENTO

A metodologia adotada, fundamenta-se primeiramente na leitura e caraterização do município. Posteriormente, é realizado um diagnóstico
das unidades urbanas e suas especificidades,
que são os principais objetos de estudo.
A partir dos levantamentos e análises, são
estabelecidos diretrizes que determinaram eixos
norteadores, que por sua vez, criam a base
para a elaboração do Plano Mestre, que é
essencialmente um planejamento em escala
municipal.
O plano mestre é composto por Ações
Específicas de intervenção, que trazem as
diretrizes para proporção dos povoamentos.
Estas ações, formam planos menores, na
escala das unidades urbanas, funcionando
como um desenvolvimento do Plano Mestre,
singular para cada um dos povoados.
Dentre estes planos menores, é eleito um para
ser mostrado mais a fundo, o que foi chamado
de Área de Desenvolvimento. Nesta etapa, são
escolhidas uma ação de cada um dos eixos
norteadores proposto para a unidade urbana
em questão, para que possa ser apresentado
de forma um pouco mais detalhada.
Por fim é selecionada uma destas ações
trabalhadas, para a realização de propostas de
intervenções urbana. Ademais, um destes
locais de intervenção será escolhida para
amadurecimento dos aspectos projetuais,
visando apresentar um objeto síntese de todas
as proposições do trabalho.
Estas etapas em escala menor, visam a
integração da unidade urbana com o plano
mestre, e promovem a criação de um protótipo
para as intervenções propostas nos outros
núcleos.

jutificando a escolha do local

.Vovó
(Cachoeira)
.Vovô
(Buritizinho)

.Vovô
.Vô
(Panela
Quebrada)

METODOLOGIA

sustentabilidade

MINHA ORIGEM FAMILIAR:

.Vovô
(Firmeza)

.Mãe
.Pai
.Eu
(cidade)

nia

infraestrutura

I. LEITURA

.Vovó
(Marinheiro)
.Vó
(Boa Vista)
. Vovó
e Vovô
.Vó
(Montes
Claros)

.Vovó
.Vô
(Beira)

“ O meu interesse em
trabalhar este município está
ligado diretamente com
minhas memórias de criança,
lá passei grande parte da
minha infância!”
“Este é o local de origem
de toda minha família,
que compartilham
comigo suas histórias
e vivências...”

VII. RECORTE
TEMÁTICO

VIII. PROPOSTA
PROJETUAL

PROCESSO
O planejamento aqui proposto, se dá de forma
a propor a integração do que se indentifica
como aglutinadores socias, o que acaba por
acontecer em duas escalas.
Na primeira escala, que engloba todo o
município no planejamento, indentifica-se as
unidades urbanas (cidade, povoados e assentamentos) como espaços de atração social.
Esta integração já acontece atualmente, por
meio de equipamentos básicos e espaços de
encontro (igreja e campo de futebol). E o
que se propõe é aumentar essa aproximação
por meio de melhorias na infraestrutura e
mobilidade, principalmente.
Na segunda escala, os aglutinadores identificados, são os espaços públicos da cidade. A
cidade é onde se localizam metade da
população do município, e o “encontrar” possui
mais expressão, do que nas outras unidades
urbanas. Aqui propõe-se a integração por
meio, também da mobilidade, insentivando o
uso de transporte alternativo, e da melhoria da
paisagem destes locais.

sistema de
integração
das unidades
urbanas no
muncípio

planejamento
trabalhado no
município

MUNICÍPIO

sistema de
integração
dos espaços
públicos na
cidade

planejamento urbano
trabalhado nas
unidades urbanas

UNIDADE
URBANA

ESCALAS
Para a realização desta trajetória, que parte do
planejamento que abrange várias partes do
município e chega ao desenho urbano, são
feitos os planos na escala das unidades
urbanas, que ajudam a intermediar estar
proporções, interligando as concepções
projetuais.
Este processo nada mais é do que o afunilamento da área trabalhada, que possibilita
ilustrar melhor as propostas feitas pelo
planejamento geral, mostrando estas propostas
em escalas menores, o que é apresentado
gradativamente.

desenho urbano
trabalhado nos
espaços públicos

DESENHO
URBANO

CONTEÚDO DA PRANCHA:
. título, temática e tema do trabalho
. introdução
. justificativa pela escolha do local
. metodologia adotada
. processo de trabalho
. escalas trabalhadas
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*FORMAÇÃO DOS POVOADOS:

1. APRESENTANDO
ORIZONA

residências de
trabalhadores
rurais

Orizona é município do interior de Goiás, localizado na microrregião sudeste do estado.
Atualmente, possui uma população estimada de 15.725 habitantes (IBGE, 2020).
Possui uma característica populacional peculiar, apenas cerca de 56% de seus habitantes
compõem sua população urbana, diferente da maioria dos municípios brasileiros (IBGE,
2010).
Esta característica populacional é causada devido a sua atividade econômica predominante,
voltada para produção agropecuária, em que se destaca a produção de leite, além da
produção de mel e de grãos como milho e soja, e da produção artesanal de cachaça,
conhecida regionalmente por sua qualidade, tais produções advindas principalmente de
pequenos produtores.
A parte urbana do município se divide ao longo de sua área de 1.972,9 km², apresentando
a cidade sede, mais 7 povoados, além dos assentamentos. Isto forma uma rede urbana
que funciona como um suporte para a população rural, de modo que cada um dos povoados exerce influência em regiões diferentes do município.

O suporte fornecido por estes povoados a população do campo, acontece em forma de
equipamentos básicos de saúde, ensino, religião, lazer e comércio. Estas unidades urbanas
exercem um papel importante na organização do município, por meio de uma relação de
interdependêcia e entre urbano e rural, pois estes povoados existem devido ao modo de
produção do município, e a produção se perpetua com o auxílio dos povoados.
...peculiaridade...

15.615
56%

população
urbana
população
rural

1850.

pecuária de corte
30%

OUTROS
MUNICÍPIOS
BRASILEIROS

ORIZONA

leite

milho

soja

A divisão da parcela urbana de Orizona, acontece
entre a sede municipal, 7 povoados, assim considerados pela Prefeitura local, e os assentamentos de
Santa Rita, Posse e Maria da Conceição (Prefeitura
de Orizona, 2010).
A origem de todas estas unidades urbanas é muito
semelhante, se diferenciando apenas o povoado de
Egerineu Teixieira. De modo geral, tiveram sua
formação vinculada a construção de capelas/igrejas
católicas, que adquiriam função de catalizador de
aglomerações. Isto ocorreu em grandes fazendas
existentes, as quais os proprietários acabaram por
doar as terras para o estabelecimento, de fato, dos
parcelamentos.

1945.

HISTORICO

MELHORIAS DA
INFRAESTRUTURA DAS
RODOVIAS E CHEGADA
DOS AUTOMÓVEIS

1943.

CHEGADA DA ESTRADA
DE FERRO NO
MUNICÍPIO, COM
PARADA NO POVOADO
DE EGERINEU TEIXEIRA

FORMAÇÃO DO
POVOADO DE TAQUARAL,
COM A CAPELA SAGRADO
CORAÇÃO DE JESUS

1951.

FORMAÇÃO DO
POVOADO DE ALTO
ALVORADA ( MONTES
CLAROS), COM A CAPELA
SÃO SEBASTIÃO

EMANCIPAÇÃO E
FORMAÇÃO DA VILA DE
CAMPO FORMOSO

1920.

COSTUMES
A cultura local de Orizona, é um fator forte e vital para o
município. O que mais se destaca em seus costumes, são as
festas, bastante tradicionais na região, e possuem importância
não só cultural, mas econômica.
Atualmente as maiores festas são as relacionadas a produção
rural, como a festa do leite, a festa da cachaça e a festa dos
produtores agrícolas. Também acontecem festas religiosas e
festas típicas de cultura local.
São consideradas vitais para a permanência dos povoados,
pois sua arrecadação é direcionada para manutenção dos
espaços públicos, que são os pontos focais deste tipo de
aglomerados urbanos.
Outra atividade que gera muita movimentação no município, e
que se faz tradicional na região a muitas décadas, são
práticas esportivas como os campeonatos de futebol e as
trilhas de motocicletas.
A movimentação gerada por estas atividades em locais mais
remotos do município, gera uma maior integração entre suas
partes e acaba por promover crescimento dos aglomerados.
Orizona como um todo, apresentou crescimento urbano significativo nos útlimos anos, e isso sem ter tido um decrescimento
rural proporcional. A expansão populacional urbana acontece
não só na sede municipal, mas é visível em todos os povoados.
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FLUXOS:

A mobilidade tem como principal função, habilitar a
circulação e o transporte da população. Pode ser
considerada causa e consequência de desenvolvimento
econômico e social. E para atingi-la de modo satisfatório, é necessário um sistema viário eficaz e um sistema
de transporte abrangente.
Em Orizona, existe uma malha viária municipal bastante
consistente, que promove relações que extrapolam os
limites municipais. Contudo, não há um sistema de
transporte que complete a mobilidade entre as unidades
urbanas.
Destas vias que compõem o sistema viário, várias não
são pavimentadas, com exceção da GO-330, a única
pavimentada, pois é o acesso principal e liga as
cidades de Vianópolis, Orizona e Pires do Rio, uma
importante conexão para o município. É a única via com
infraestrutura adequada para fluxos maiores, contendo
sinalização.

Como a rede viária municipal
permite conectar as unidades
urbanas de Orizona, não só entre
si, como com os outros municípios, estas estabelecem relações
diversas, formando uma teia de
fluxos.
Como não existe um sistema de
transporte coletivo que passa por
esta rede viária, circulam por ela
apenas veículos particulares, que
variam
entre
automóveis,
caminhonetes, motos, ônibus
-principalmente
escolares-,
caminhões -um grande fluxo- e
também tratores e máquinas
agrícolas, além de bicicletas.

CONTEÚDO DA PRANCHA:

Maria da
Conceição

saída p/
Pires do Rio

legenda:
minicípio de Orizona
fluxos
estradas estaduais
estradas vicinais
ferrovias
parcelas urbanas
linha de alta tensão

FORMAÇÃO DO
POVOADO DE FIRMEZA,
COM A CAPELA SANTO
ANTÔNIO

INTERACOES NO MUNICIPIO

Santa Rita

saída p/
Vianópolis

2000...

FORMAÇÃO DO
ASSENTAMENTO
DE SANTA RITA,
COM AS
COOPERATIVAS
COOPERFLOR

1990.

FORMAÇÃO DO
POVOADO DE
CORUMBAJUBA, COM A
CAPELA NOSSA SENHORA
DA GUIA

Vianópolis

Ponte Funda
(Vianópolis)

FORMAÇÃO DO POVOADO
DE BURITIZINHO, COM A
CAPELA NOSSA SENHORA
DAS GRAÇAS

1943.

FORMAÇÃO DO
POVOADO DE EGERINEU
TEIXEIRA (UBATÃ), COM
A ROTA COMERCIAL DOS
CARREIROS

FORMAÇÃO DO
ASSENTAMENTO
DE POSSE, COM
A COOPERATIVA
POSSE

1965.

É TROCADO O NOME
DO MUNICÍPIO, DE
CAMPO FORMOSO
PARA ORIZONA

1935.

OCUPAÇÃO DA REGIÃO
ONDE HOJE É ORIZONA

formação do
povoado

...2000.

1906.

1830.

capela como
catalizador

cachaça

FORMAÇÃO DO
POVOADO DE CACHOEIRA,
COM A CAPELA SÃO
MIGUEL ARCANJO

1922.

MIGRAÇÃO DE
AGRICULTORES DO
TRIÂNGULO MINEIRO
PARA SANTA CRUZ

mel

44%

1929.

FORMAÇÃO DO
POVOADO DE CAMPO
FORMOSO NO MUNICÍPIO
DE SANTA CRUZ, COM A
CAPELA DOS CORREIAS

1800.

70%

HAB.
(7975h a b ).

O MUNICÍPIOD E

grandes
fazendas

GRANDE FLUXO
MÉDIO FLUXO
BAIXO FLUXO

2km
4km 1km

. aspectos gerais do município
. histórico de Orizona
. costumes
. interações no município
. legislação

LEGISLACAO
Foi lançado em 2020, o Plano Diretor
do município de Orizona. Este
documento contempla diretrizes de
regularização urbana a serem aplicadas
tanto na cidade, quanto nas demais
unidades urbanas. Porém, como é uma
legislação inaugurada recentemente,
ainda não existem instrumentos de
controle das movimentações realizadas
nos meios urbanos ativos.
Este fato acaba, ainda por dificultar o
conhecimento da cinesia urbana e das
demandas populares.

FOLHA:
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2. DIAGNÓSTICO

ASPECTOS GERAIS

DA SEDEM U N I C I P A L

centro
vital

Nesta etapa do trabalho, de leitura dos povoamentos
(cidade e povoados), busca-se entender o funcionamento
de cada um deles no município. Para isto, foi analisado
primeiro a cidade sede, e seus aspectos mais relevantes,
depois os povoados, considerando suas particularidades.
Assim foi feito um diagnóstico que possa fornecer subsídio
para as propostas realizadas.
Serão apresentados aqui somente os aspectos essenciais
para proposições de planejamento, e não todo o estudo de
levantamento realizado.

barreira
física

- espaços públicos sem
apropriação;
- falta de manutenção da
ESPACOS PUBLICOS : infraestrutura;
- falta de cuidado estético e
de identidade visual;
- sem conforto térmico;
- não são locais atrativos.

A cidade se desenvolve
dentro de um “círculo
d’água” formado pelos
córregos que circundam
seu parcelamento, o que
funcionou como uma
barreira física impedindo o
avanço do desenho
urbano de forma espalhada.
Sua ocupação é contínua,
e segue uma lógica
radiocêntrica, em que o
centro histórico é a parte
mais vital e ocupada, e
quanto mais distante do
centro
mais
estas
características
se
dissipam.
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Possuem, também, uma relação forte com o campo de futebol,
que está sempre próximo às vias de acesso, e em suas proximidades acontecem atividades não habitacionais.
Todos os povoados apresentam abastecimento de água tratada,
iluminação pública precária, e nenhum deles possui sistema de
drenagem e de tratamento de esgoto.
Apresentam baixa ocupação, possuem edificações de médio
padrão construtivo, sua paisagem é horizontal, e não apresentam
situações ambientais críticas. Não possuem perímetro urbano.

(Montes Claros)

a
nt

Boa
Cor.

POVOADOS

De forma genérica, todos os povoados apresentam atividades
urbanas e equipamentos básicos de apoio, que são responsáveis
por aglutinar a pessoas de suas regiões. Contudo, são dependentes dos núcleos urbanos maiores, como a cidade de Orizona e
Pires do Rio. Os assentamentos apresentam estas atividades de
forma muito escassa, são parcelamentos de chácaras que contém
relevante população.
Têm uma relação muito importante com a igreja católica. É nas
praças destas igrejas que acontecem as festas, tão importantes
para a vitalidade destes povoamentos. Este equipamento mantém
um papel de centro funcional, de diferentes maneiras em cada um
dos povoados.
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- a cidade é circundada por corpos d’àgua
e cortada por um
córrrego;
- invasões nas áreas
de proteção;
nas márgens
MEIO AMBIENTE : -dolaticínio
Rib. Sta. Bárbara;
- desmatamento das
matas ciliares;
- lixão ao céu aberto,
- água tratada e energia
e não há coleta
elétrica em todos os percelaseletiva de lixo.
mentos;
- iluminação pública de baixa
qualidade em todos os
bairros;
INFRAESTRUTURA : - pavimentação nos bairros
antigos
com
bloquetes,
asfaltamento nos bairros mais
consolidados e nos novos
- padrão construtivo
bairros não há pavimentação;
equilibrado;
- não há drenagem urbana
- apresenta edifícios de
ou tratamento de esgoto em
alto padrão construtivo
nenhum dos bairros.
ao lado de edifícios de
médio e baixo padrão,
(característica
social
PADRAO CONSTRUTIVO : positiva);
- exceções: a parte
oeste
da
rodovia
GO-330 são áreas
mais precárias;
- as atividades urbanas não
- falta de manutenção
residenciais (em cinza), estão
dos edifícios históricos.
concentradas no setor central
e ao longo das vias estruturais A.
- três tipos de atividades não
residenciais:
o centro de atividades
- via estrutural regional
USOS DO SOLO : (comércios
de
roupas,
(GO-330),
acesso
acessórios);
principal da cidade,
atividades ao longo
permite conexão a
das vias de acesso (serviços
outros municípios, é
agrícolas, de construção e
também uma barreira
automobilística);
física que isola os
atividades pontuais,
bairros a oeste;
em todos os bairros (mercavias
estruturais
dos, farmácias e padarias).
municipais
(laranja
tracejado), ligam povoados;
REDE VIARIA : - estruturais urbanas do
tipo A (em verde), vias
de ingresso a cidade,
onde há parte do
- é predominantemente
comércio;
regular, geométrica e ortogo- estruturais urbanas do
nal;
tipo B (em preto), vias
- alguns bairros ao sul não
que conectam bairros;
- vias coletoras (em
MORFOLOGIA : possuem uma boa articulação
com
os
parcelamentos
tracejado), direcionam o
vizinhos, foram feitos em um
fluxo para as estruturais;
contexto de especulação
- vias locais, dá acesso
imobiliária, são os locais de
as residências, têm
mais baixa ocupação na
atividades de baixo
cidade.
fluxo.

A ANÁLISED O S

50m

200m

300m

50m

100m

- se desenvolve a partir da
estrada de ferro;
- possui destaque histórico
cultural devido a ferrovia e a
edificações
históricas
(potencial turístico);
- a praça da igreja é o
principal espaço público, e
possui uma boa ambiência,
pois foi revitalizada a poucos
anos;
- é ponto de parada de
trilha de bicicletas

Buritizinho
- se desenvolvem ao longo de sua
via de acesso, e tem como ponto
central a praça da igreja;
- têm edifícios de importância
histórica;

- potencial turístico: Alto Alvorada
está próximo a engenhos de
cachaça; Cachoeira está perto da
Cahoeira dos Adaltos, local de
escotrilhas.

Taquaral

Firmeza

- é o maior povoado em
população,
e
se
desenvolve
pelo
beneficiamento
da
castanha de baru;
- se destaca pela
presença de edificações
históricas e pelo cerrado
preservado nos seus
arredores;
- tem potencial turístico
histórico-cultural
e
ambiental.

ponto
c en t ra l
i grej a

ponto
c en t ra l
c a mp o

es p a ç o
c en t ra l
s ub ut i li za do

100m
200m

ei xo vi t a l
c a mp o +
c o mérc i o
+ i grej a

ponto
c en t ra l
i grej a

200m
300m

Posse

100m
200m

50m

- são pequenos núcleos de abastecimento para fazendas e chácaras instaladas ao seu redor;
- seu ponto principal é o campo de
futebol;
- é um tipo de parcelamento que
conserva o curso d’água;

50m

100m

Santa Rita

100m
200m

50m

- Taquaral se destaca por ter
engenhos de cachaça famosos no
seu interior; Firmeza se destaca
pelas atividades agrícolas em seu
entorno imediato

200m
400m

100m

300m
600m 200m

- são loteamentos de chácaras em - têm ocupação espraiada;
volta de nascentes de afluentes do Rio
Piracanjuba;
- não possuem atrativos turísticos.

CONTEÚDO DA PRANCHA:
. diagnóstico das unidades urbanas
. aspectos gerais
. leitura espacial da cidade
. características comuns entre os povoados
. pontos de destaque dos povoados

FOLHA:
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SUSTENTABILIDADE

3. PLANO MESTRE

Santa Rita

EIXOSN O R T E A D O R E S

Posse
leite

leite

leite

EQUIPAMENTO DE
APOIO AO PRODUTOR

PLANO MESTRE - ESPACIALIZACAO:

Firmeza
RIO PIRACANJUBA

EIXOS NORTEADORES:

RIB.

OEIRA

Firmeza

Egerineu
Teixeira
e stação
fe rrov iária

PEIXE
DO
RIO
CÓR.

A

Á

ANJUB

UMB
COR

PIRAC
RIO

RIO

BAÚ

Orizona
Egerineu
Teixeira
Corumbajuba

prioriza r divisã o por
a tendimento regina l

Alto
Alvorada

8km

2km
4km

1km

Corumbajuba

MOBILIDADE

Alto
Alvorada

atrativ os para
e coturísmo - já
possue m ativ id ad e s
d e trilh as

Santa Rita
Posse

Santa Rita
Posse

MELHORIA DA
INFRAESTRUTURA
URBANA

Firmeza
Cachoeira
Taquaral
Buritizinho

Orizona

Egerineu
Teixeira

Corumbajuba

INFRAESTRUTURA VIÁRIA
VIA ASFALTADA
manuntenção no asfalto
nova linha de ciclovia
VIAS NÃO ASFALTADA
manuntenção com patrola
POVOADOS
melhorar sinalização
CIDADE
ROTAS
- indicar povoados
- indicar pontos turísticos

Cachoeira

Taquaral

Buritizinho

Orizona
Egerineu
Teixeira
Corumbajuba
Alto
Alvorada

A

PAISAGEM

r o t a s : LINHA RADIAL
diária - 4x/dia
dias 15 e 25 (6x/dia)
hr. matutino e vespertino
LINHA CIRCULAR
4dias/semana - 3x/dia
dias 15 e 25 (5x/dia)
hr. matutino e vespertino
LINHA COMPLEMENTAR
3dias/semana - 2x/dia
dias 15 e 25 (4x/dia)
hr. matutino e vespertino

Firmeza

UB

1km

CA
NJ

4km

EQUIPAMENTO
DE APOIO AO TURISTA

l ocai s com e d i fí ci os
d e r e l e v ân ci a
h i st ór i co-ar q u i t e t ôn i ca

2km

SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO
COLETIVO MUNICIPAL
modal de
transporte:
micro-ônibus off-road

pontos de
parada:

PIR
A

8km

RESTAURO
EDIFÍCIOS

O DO

RIO

ROTA HISTÓRICA

CÓRREG

SOLUÇÕES DE
DRENAGEM

Orizona

Buritizinho

INÁCIO

ESTAÇÃO DE
TRATAMENTO
ALTERNATIVO
DE ESGOTO

Taquaral

Buritizinho

ROTA AMBIENTAL

ST.

COLETA E
RECICLAGEM
DO LIXO

Cachoeira

principais
e ng e nh os d e
cach aça

RIB.

ARA

ROTA DA
CACHAÇA

l ocai s p or on d e
p assam as r ot as
t u r sí st i cas

Posse

NA

BÁRB

Santa Rita

ROTA DA FERROVIA

Taquaral

SANTA

ST.

TURISMO

RIB.

RIB.

ZONA DE
PROTEÇÃO
AMBIENTAL

Cachoeira

CACH

8km

2km
4km

1km

Alto
Alvorada

CONTEÚDO DA PRANCHA:
pipoca sorvete

MELHORIA
DOS ESPAÇOS
PÚBLICOS

8km

2km
4km

1km

legenda:
minicípio de Orizona
principais cursos d`’agua
estradas estaduais
estradas vicinais
ferrovias
parcelas urbanas
linha de alta tensão

. planejamento municipal
. espacialização do plano mestre
. eixos norteadores
. ações específicas

FOLHA:
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4. ÁREA DE DESENVOLVIMENTO
MOBILIDADE
SISTEMA DE TRANSPORTE

A CIDADE

Rib. Santa
Bárbara

PROPOSTAS ESPECÍFICASP A R A

Nesta etapa é mudada a escala de
propostas do planejamento, trabalhando
na proporção das unidades urbanas.
Agora o planejamento evolui, apresentando, de forma um pouco mais
detalhada, quatro das ações específicas
presentes na unidade urbana escolhida,
uma de cada eixo norteador.

- Sistema de transporte multimodal que desincentive o uso de
altomóveis particulares dentro da cidade.
- Transporte público alternativo, realizado por bicicletas
públicas. - Ligação entre todas os espaços de uso público
relevantes na cidade, que serão conectadas por ciclorrotas,
- Conexão direta com o transporte público coletivo municipal

Há algumas proposições que se fazem
específicas para o espaço da cidade,
isto por ser o meio urbano mais desenvolvido e com maiores demandas.
Pelo fato de a cidade ser um povoamento com a mesma origem dos outros
estudados
e
ter
características
semelhantes, entende-se que intervenções realizadas na mesma, poderiam
ser replicadas nos outros povoados.

Por estas razões, é escolhida a cidade,
como área para desenvolvimento das
proposições de intervenções urbanas,
em uma lógica de que as intervenções
propostas adiante, têm como propósito
serem também postas em funcionamento nos povoados, respeitando o planejamento prévio geral.

SUSTENTABILIDADE
ZONA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL
* RECONSTITUIR MATAS CILIARES:
- reestabelecer áreas desmatadas
- promover usos de lazer em locais de proteção - parques
- remover edificações em locais de proteção
- remover indústrias das próximidades dos cursos d’água
- controle das áreas de proteção por satélite

Rib. Santa Bá
rbara

Co

r.
Ga

to

Pre
to

et a

* transporte público coletivo municipal:
- faz parte do plano mestre municipal
- a ideia é integrar este modal de transporte, com um modal
exclusivo urbano (bicicletas)
pontos de parada
do micro-ônibus

Cor.

Açud

es

Rib.

125 m

Preto

oa
.B
Cor
Cor.

Boa

Vista

TURISMO

legenda:
parcelamento
espaços públicos
edifícios públicos
ciclorrotas
rota do micro-ônibus
paraciclos
pontos do micro-ônibus

paraciclos de
bicicletas privadas

PAISAGEM

paraciclos de
bicicletas públicas

ta

Vis

Rib. Santa Bárbara

Cor
.G
ato

ara

500 m

Bárb

250 m

Santa

* transporte público alternativo:
- criar uma rede de transporte alternativo, de bicicletas públicas
- os pontos de paradas estão dispostos por toda a cidade em
espaços públicos e locais de uso coletivo
- as rotas passam nas vias principais, de maior fluxo e maior caixa

Casa Elvécio

recorte do
bairro
Centro

A principal intenção aqui é promover uma rede de espaços públicos,
conectando as várias partes da cidade. Por isso foram propostos
novos espaços públicos, como pode ser notado no mapa ao lado,
principalmente nas áreas mais periféricas da cidade. Além disso
também é proposto a melhoria destes espaços.
* rede de espaços públicos:
- praças conectadas por sistema de transporte - ciclorrotas + estações de bicicletas
- estimular o uso de cada localidade pela população que more no entorno, e promover o
passeio, a ligação de um espaço a outro

* ATRATIVIDADE DOS ESPAÇOS PÚBLICOS:

60 m
120 m

30 m

* CÓRREGO AÇUDES:
- uso de lazer na nascente
- promover o cuidado pessoal em ambiente
privado, por meio de medidas educativas, como
oficinas públicas
- opta-se por não transformá-lo em um parque
linear público, por ele estar no meio da parte
mais consolidada da cidade, evitando várias
desapropriações, e por respeitar a escala da
cidade.

ROTA TURÍSTICA HISTÓRICA

ESPAÇOS PÚBLICOS

legenda:
parcelamento
praças em uso
usos públicos/ coletivo
praças propostas

Foram escolhidas para evolução do
plano local de Orizona, as ações: Rota
Turística Histórica, que engloba o
Restauro dos Edifícios Históricos; a
Zona de Proteção Ambiental, a Melhoria
dos Espaços Públicos e o Sistema de
Transporte.
Esta escolha está fundamentada na
intenção principal do trabalho de promover um desenvolvimento funcional nos
aspectos sociais, econômicos e físicos.

legenda:
edifícios não históricos
edifícios históricos

* COSERVAÇÃO DA HISTÓRIA LOCAL:
- tombamento do traçado central
- tombamento de edificações históricas
- novos usos aos edifícios históricos
- retrofit de edificações subutilizadas de uso coletivo
* EDIFÍCIOS HISTÓRICOS - novos usos:
- Fórum
Centro de Artes
- Clube Recreativo
Centro de Convenções
- Habitações desocupadas
Museus

Antigo Fórum

Centro Recreativo

Casa de Cultura

Casa Verde

CONTEÚDO DA PRANCHA:

- mobiliário urbano:
identidade visual aos
espaços

- usos diferenciados:
cinema intinerante em
área livre, acontecer a
cada semana em uma
praça diferente

- usos comerciais
- estética atrativa

- acessibilidade

. evolução do plano de ações
. justificativa pela escolha da unidade urbana
. ações desenvolvidas:
. sistema de transporte alternativo
. melhoria dos espaços públicos
. zona de proteção ambiental
. rota turística histórica

FOLHA:
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5. INTERVENÇÕES
NASV I A S

Nesta etapa são demonstradas as intervenções realizadas para a
área de desenvolvimento, ou seja, trabalha-se agora o desenho
urbano, mais precisamente na escala do pedestre.
As intervenções propostas, são o resultado do progresso de uma das
ações específicas trabalhadas na área de desenvolvimento, esta tendo
sido escolhida visando obter, ao final do trabalho, um objeto síntese
das propostas do planejamento.

Para a elaboração das intervenções, foi escolhida a ação específica de
melhoria dos espaços públicos, desenvolvendo assim, a segunda escala de
integração de aglutinadores sociais.
São considerados como espaços públicos as praças e as vias que as
interligam. Por isso foram feitas propostas tanto para vias como para praças.
Primeiramente mostra-se as vias. Foi elaborado uma tipificação das mesmas
levando em consideração seus usos e suas dimensões.

Para ilustrar as intervenções dos tipos de
praças, será apresentado o proposta de parque
da cidade, que engloba as tipologias de praças
estabelecidas (lazer, esporte, infantil, cultural),
e tem o intuito de ser o objeto síntese do
trabalho.

OBJETOS Í N T E S E

- VIAS LARGAS: melhorar canteiro central, para fornecer soombras e dar
lugar a uma ciclorrota em uma das pistas centrais

ciclofaixa
- VIAS LOCAIS: tornar vias compartilhadas, retirar uma faixa de estacionamento e das lugar a parklets e sombreamento para pedestres

jogos de mesa
playground
espaço aberto
para cinema
praça de
alimentação
galeria comercial/
alimentação
(c/ cobertura verde)

mata ciliar

2m

2m
4m

1m

4m

1m

pista de caminhada

faixa de pedestres elevada
- VIAS COMERCIAIS: tornar vias somente para pedestres e veicúlos de
reposições de estoque. Mobiliário que forneça conforto e sombreamento
para pedestres

academia ao
ar livre
quadras
esportivas

- PASSARELAS: conectar os lados leste e oeste da cidade, por cima da
rodovia GO-330, uma conxão exclusiva para pedestres e bicicletas, que
assegure este fluxo e ainda sirva como local de permanências, como um
novo espaço público
GO-3
30

espaço estar
10 m
20 m

5m

10 m
20 m

CONTEÚDO DA PRANCHA:
. intervenções urbanas
. propostas para espaços públicos:
. intervenções nas vias
. proposta projetual/ objeto síntese
2m
4m

1m

5m
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