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Este trabalho trata da cidade de Nova Friburgo, 
situada num dos pontos mais altos da Serra 
do Mar, a 846m de altitude, na Região Serrana 
do Rio de Janeiro, centro-norte do Estado, na 
área de reserva da biosfera-Mata Atlântica 
n° IV. Foi movido pelo desejo de encontrar 
soluções de projeto que contribuam para 
mitigar os impactos sofridos pelo município 
de Nova Friburgo em Janeiro de 2011, data de 
uma das maiores catástrofes climáticas do 
país.  O tamanho desse desastre natural põe a 
cidade num ponto crítico de reflexão no que diz 
respeito ao seu modelo de ocupação urbana.

Desde sua fundação, a cidade convive com 
perturbações naturais decorrentes das 
características do suporte geobiofísico. 
Enchentes e deslizamentos de terra foram 
fenômenos constantes na história, agravados 
devido a ocupação desordenada de encostas e 
áreas de inundação natural dos corpos hídricos, 
retificação e impermeabilização dos fundos de 
vale e desmatamento.

A bacia hidrográfica do Rio Bengalas - 
unidade territorial definida como recorte de 
estudo - é caracterizada por uma série de 
vales de conformações distintas definidos 
por afloramentos rochosos, inúmeros canais 
de drenagem, córregos e rios. A mancha 
urbana ocupa predominantemente as várzeas 
dos rios e encostas com menor declividade, 
estanto suscetíveis aos desabamentos e 
movimentações de massa das encostas 
mais íngremes e inundações devido à baixa 
permeabilidade do solo. 

A paisagem foi a ferramenta escolhida para 
abordar a complexidade espacial do território. 
Visitas a campo, percursos a pé e fotografias 
buscaram registrar as percepções no tempo e 
na escala humana. Imagens de satélite e mapas 

tradicionais foram utilizados como instrumento 
para compreensão da forma, configuração, 
e distribuição dos elementos nas diversas 
escalas de estudo abordadas.

Tendo como tema central a Ecologia de 
Paisagens, juntamente com os conceitos 
sobre os Espaços Livres de Edificação e 
Urbanização, este trabalho tensiona o debate 
acerca das relações entre os padrões físico-
espaciais de ocupação urbana, os elementos 
do suporte geobiofísico e os impactos desses 
condicionantes sobre a transformação da 
paisagem.

Como transformar as relações entre o espaço 
“natural” e o “construído” no fundamento do 
projeto urbano?  É possível compatibilizar 
conservação ecológica e processos de 
urbanização?
 
Apesar da vulnerabilidade e condições de risco 
do lugar, a bacia do Rio Bengalas na qual a 
cidade de nova Friburgo está inserida, é uma 
das mais complexas e promissoras da região. 
Uma interseção dinâmica de produtividade, 
patrimônio natural e cidade, que abriga 85% da 
população friburguense.

Nesse sentido, ao conjugar proteção 
ecossistêmica e práticas sociais, objetiva-se 
propor um conjunto de ações de reestruturação 
do contexto urbano e ecológico na forma de um 
Plano Geral que considere os condicionantes 
ambientais, climáticos e de risco do lugar. 
Este plano contempla um sistema de 
parques urbanos que integra equipamentos 
de infraestrutura, espaços de recreação, 
e Unidades de Conservação da Natureza 
voltadas para a regeneração ambiental de 
áreas degradadas e sua valorização por parte 
da população.
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UNIDADES DE PAISAGEM
Abordando a complexidade territorial

CARACTERÍSTICAS - PROBLEMAS - POTENCIAIS - DIRETRIZES

ESQUEMA GRÁFICO DO QUADRO LÓGICO DAS UNIDADES DE PAISAGEM

OCUPAÇÃO URBANA

USOS E ATIVIDADES

 ASPECTOS AMBIENTAIS

RECURSOS HÍDRICOS

UP10 - Furnas

UP2 - Cônego

UP3 - Cardinot

UP4 - Ponte da Saudade

UP5 - Olaria

UP6 - Centro

UP7 - Córrego Dantas

UP8 - Jardim Califórnia

UP9 - Conselheiro Paulino

UP1 - Mury

UP1 - 4568 ha
UP2 - 2374 ha
UP3 - 3828 ha
UP4 - 1054 ha
UP5 - 1008 ha
UP6 - 1654 ha
UP7 - 786 ha
UP8 - 562 ha
UP9 - 1858 ha
UP10 -1072 ha

Unidades de Paisagem x Área (ha)

Área Urbana

Agricultura

Pastagem

Afloramento Rochoso

Eucaliptos e Pinheiros

Floresta Inicial e Média

Floresta

30%

36%

8%

3%

18%

5%

18% Floresta
36% Floresta Inicial / Média
  8% Eucaliptos e Pinheiros
30% Pastagens
  3% Afloramentos Rochosos
  2% Agricultura
  5% Área Urbana

2%

Uso e Cobertura_Bacia do Rio Bengalas

Por se tratar de uma área de relevo acidentado, 
a delimitação do recorte adotado engloba um 
mosaico bastante heterogêneo. Apresentando 
diversos tipos de uso e cobertura que se 
misturam a fragmentos de ecossistemas 
nativos já alterados pela ocupação urbana 
em expansão, e a ocorrência de grandes 
afloramentos rochosos em meio a malha 
urbana, foram adotados dois eixos de análise 
do território: a análise morfo-funcional da 
ecologia de paisagem, e a análise tipo-
morfológica urbana. O cruzamento das 
dimensões do suporte geobiofísico com as 
características urbano-arquitetônicas resultou 
numa compartimentação do território em 10 
Unidades de Paisagem, ou seja, partes de um 
todo que possuam características semelhantes, 
compreendendo assim, suas inter-relações e 
processos de fragmentação.

A primeira etapa do diagnóstico consistiu 
na decomposição do território em camadas 
materiais que compoem essa paisagem, a fim 
de extrair uma leitura isolada de cada parte, 
entendendo processos e dinâmicas, bem como 
estabelecer diretrizes iniciais para cada extrato.

A segunda etapa, de forma mais integrada, 
consistiu na compartimentação do território em 
partes menores que contenham características 
distintas entre si. Cada parte, denominada 
Unidade de Paisagem, configuram unidades 
interativas do todo heterogêneo, e permitem 
analisar cada compartimento a fim de alcançar 
a complexidade territorial.

Para a compartimentação, foram estabelecidos 
critérios hierárquicos definidres de sua 
demilitação, conforme detalhado a seguir:

Aspectos geobiofisicos:
Neste critério foram observados aspectos 
morfológicos do suporte geológico. A forma 
dos vales, inclinações das encostas e canais 
de drenagem foram levados em consideração 
para a compartimentação.

Esse aspecto tem relevante importância pois 
permite observar como se deu a adequação do 
tecido urbano sobre o suporte, resultando em 
distintas malhas urbanas.

Padrões de uso e ocupação:
Nesse aspecto foram observados os distintos 
padrões de ocupação, como hierarquia 
viária, morfologia de quadras e tipologias 
arquitetônicas.
Pode se observar claramente um a relação da 
malha urbana com a topografia ( tecido em 
grelha no fundo do vale e regiões planas, e 
padrões irregulares nas encostas e zonas mais 
acidentadas, geralmente seguindo o curso dos 
rios) 

Cobertura Vegetal:
Nesse aspecto foram observados as questões 
formais dos diferentes usos de cobertura 
vegetal, analisando como se estabelecem 
as relações entre a matriz vegetal, entendida 
como sendo o Parque Estadual dos 3 Picos, 
e os seguintes extratos vegetais: Florestas 
(iniciais e secundárias), Eucaliptos, Pastagens, 
e Agricultura.

Esse critério permitiu observar as diferentes 
sucessões e camadas de vegetação da 
bacia hidrográfica, permitindo observar áreas 
carentes de reflorestamento a fim de garantir 
as relações biológicas matriz - fragmento 
- corredor
 
O diagnóstico foi realizado com base em 
mapeamento referencial na escala 1:50.000,  
somado a imagens de satélite de alta 
definição, visitas a campo e   bases cadastrais. 
Como material complementar ao mapeamento, 
foi realizado um quadro comparativo para cada 
uma das 10 Unidades de Paisagem, registrando 
de forma textual as informações obtidas nesse 
processo, juntamente com dados e registros  
coletados das visitas de campo e observações 
em escala mais aproximada.  

ZONA DE PRESERVAÇÃO:  
cota 1100 - restrição total à ocupação, como forma de 
proteção e preservação da vegetação, bem como da 
valorização paisagística dos afloramentos rochosos. 
Determinadas como zona de preservação.

FUNÇÃO: 
- preservação dos remanescentes da Mata Atlântica 
(Floresta Ombrófila Densa);
- conservação da biodiversidade;
 - regulação microclimática (umidade e temperatura);
 - controle de erosão e enxurradas ;
- produção e manutenção dos recursos hídricos   ;

AÇÕES: 
- Recuperar áreas desmatadas, promovendo conexão 
entre fragmentos florestais; 
-aproveitamento turístico-ecológico dos serviços 
ambientais  ;

ZONA DE CONTENÇÃO:  
cota 950 - desaceleração da ocupação,  evitando a 
densificação das encostas e redução da cobertura 
vegetal. Determinadas como zona de restrição

FUNÇÃO: 
- recarga e retenção hídrica nas bases dos afloramentos 
e vertentes sul/sudeste; 
- interceptação horizontal das chuvas; 
- formação e captação de chuvas ocultas; 
- zonas de amortecimento das perturbações floresta - 
área edificada 
- potencial de uso agroflorestal

AÇÕES: 
- desestimular a ocupação urbana, promovendo a 
conexão de fragmentos florestais; 
- aumento da vegetação e permeabilidade do solo;
- minimizar efeitos de borda das matrizes florestais;   

ZONA DE POTENCIALIZAÇÃO:  
Compreende o tecido urbano consolidado e dotado de 
melhor infraestrutura, no caso do centro da cidade.

FUNÇÃO: 
- retenção hídrica pelas várzeas e zonas ripárias de 
córregos e rios;
- desaceleração do fluxo hídrico decorrente da alta 
declividade à montante;  
- áreas de alagamentos e escoamento fluvial em calhas 
secundárias;

AÇÕES: 
- refuncionalizar vazios e áreas degradadas, 
potencializando usos e atividades;
- aumento da conectividade ecológica intra-urbana 
(stepping stones)
- densificar áreas ocupadas a fim de aumentar a 
permeabilidade do solo;

ZONA DE (RE)ESTRUTURAÇÃO:  
Compreende as áreas de expansão urbana com maior 
potencial de refuncionalização, e as áreas de maior 
expansão urbana. Abrange as cotas mais baixas da 
bacia,  mais vulneráveis a enchentes e inundações.

FUNÇÃO: 
- retenção hídrica pelas várzeas e zonas ripárias de 
córregos e rios; 
- áreas de alagamento   e escoamento fluvial em calhas 
secundárias;

AÇÕES:  
- Preservar fragmentos florestais existentes;
- Reflorestar, prioritariamente, os topos de morro e 
campos subutilizados;
- Refuncionalizar glebas industriais através de pagamento 
de serviços ambientais;
- Promover áreas de alagamento;  

MACROZONEAMENTO URBANO - AMBIENTAL
Produto 1 - Plano de Bacia

SISTEMA DE ESPAÇOS LIVRES 
DE EDIFICAÇÃO

construção social da paisagem territorial

discurso

PLANO DIRETOR
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UNIDADES DE 
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ZONA DE PRESERVAÇÃO
ZONA DE CONTENÇÃO
ZONA DE POTENCIALIZAÇÃO
ZONA DE (RE)ESTRUTURAÇÃO
PQ. EST. 3 PICOS

O Macronozeamento Urbano-Ambiental estrutura-
se num conjunto de ações complementares ao 
macrozoneamento integrante do Plano Diretor, com 
o objetivo de combater a fragmentação da paisagem.  
Trata-se de uma abordagem do problema na macroescala 
territorial, de forma abrangente e integrada aos outros 
produtos apresentados.  

As ações aqui apresentadas se referem ao processo de 
compatimentação das Unidades de Paisagem, tendo 
como referência os dados organizados no Quadro 
Lógico juntamente com outras informações e pontos 
observados.

As cotas 950 e 1100 foram utilizadas como referenciais 
à ocupação urbana, devido as suas características 
geomofológicas e e de cobertura vegetal. Essas áreas 
compreendem as encostas com menor declividade e 
também áreas com alto potencial de reflorestamento.

As Zonas de Especial Interresse Hídrico são apropriações 
da revisão do Plano Diretor 2015, que atribui às vertentes 
sul e sudeste dos afloramentos rochosos a função de 

recarga e armazenamento hídrico, serviço ambiental de 
suma importância para a segurança hídrica da bacia. Tais 
áreas foram estabelecidas como Zonas de preservação 
ou Zonas de Contenção, dependendo da existência de 
mancha urbana nesse local.

Fonte: PDUE 2015 - PMNF.
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Fig. Vista panorâmica da cidade de Nova Friburgo, do alto da Pedra do Caledônia. 
Foto do autor, 2016.
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Zona Intangível

PROCESSOS ESPACIAIS:

 Dissecação

 Perfuração

 Fragmentação

 Encolhimento

 Atrito

PROCESSOS ESPACIAIS:

 Pontos de Interesse Cênico

 Trilhas e escaladas

 Montanhas

 

DIRETRIZES ECOLÓGICAS:

 Implementação de retenção hídrica

 Reflorestamento

 Recuperação de Mata Ciliar

 

PARQUES:

 Centralidades e Zonas Primárias

 

 Acessos

 Vias estruturantes propostas

 Caminhos propostos

 Trilhas propostas

 Trilhas existentes

 

 

USO E COBERTURA:

 Afloramentos Rochosos

 Agricultura

 Floresta 

 Floresta Inicial

 Campos

 Eucaliptos

 Cicatrizes de Deslizamento 2011

 

 

LEGENDA:

LOCALIZAÇÃO:
BIOMA: Mata Atlântica
Floresta Ombrófila Densa
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Padrões Paisagísticos
Produto 3 - Ecologia de Paisagens aplicada ao projeto paisagístico

PROCESSOS DE TRANSFORMAÇÃO DAPAISAGEM
fonte: FORMAN, 2014

Drenagem e retenção hídrica
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MITIGAR EFEITO DE 
BORDA NA 
VEGETAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO 
PERMEÁVEL / 
TRAFEGO LENTO

VEGETAÇÃO 
ARBUSTIVA  EM 
PONTOS DE 
INTERESSE CÊNICO

Fig. : Estrada do Garrafão, via proposta pela 
Prefeitura como rota alternativa ao tráfego no 
centro da cidade. 
Foto: Google, 2016.

CARACTERÍSTICAS:
Corredor causado pela abertura de via em 
fragmento ou matriz vegetada. Causa um 
efeito de dissecação, isto é, divisão de uma 
área em fragmentos menores. Provocam 
um efeito de borda na vegetação, em 
decorrência das alterações  no microclima 
provocada pela infraestrutura.

OBJETIVO:
Mitigar os efeitos causados pela abertura 
de vias em meio a matrizes ou fragmentos 
florestados.
 
DIRETRIZES:
- O traçado da via deve ser compatível com 
a topografia, evitando cortes e aterros com 
alta declividade
- Interferir o mínimo possíveil em cursos 
d’água, sejam eles perenes ou temporários.
- A caixa de rolamento deve ser a menor 
possível, preferencialmente para veículos 
leves. Ciclofaixa compartilhada.
- Implementar pavimentação de alta 
permeabilidade e baixa transmitância 
térmica, evitando graves danos 
microclimáticos; Asfalto é extremamente 
prejudicial.
 
ESTRUTURA VEGETAL:
- Vegetação  de copa densa, minimizando 
a abertura canópia do efeito de borda. 
- Plantio de espécies de pequeno porte 

ESTRUTURA: CORREDOR
DESCRIÇÃO: Estradas/Trilhas 
Ecológicas
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BORDA COMO 
BARREIRA

AUMENTO DE 
BIODIVERSIDADE

Fig.: Córrego Dantas, próximo ao 
encontro com Rio Bengalas, no bairro 
do Califórnia. Foto do autor, 2016.

CARACTERÍSTICAS:
 Corredor misto, composto por via e 
córrego,mata ciliar suprimida em um 
dos lados, devido  a ocupação urbana 
desordenada, sendo a margem oposta não 
urbanizada. Supressão  quase completa 
de vegetação na margem urbanizada,  
assoreamento, e  erosão da estrutura viária. 
 
OBJETIVO:
Recuperar da funções ecológicas do 
corredor, minimizando as perturbações            
( efeito de borda) na margem não ocupada.

DIRETRIZES:
-  Manejo de espécies exóticas, através 
de substituição gradativa por espécies 
nativas.
- Ações de enriquecimento e adensamento 
florestal em trechos vegetados,  priorizando  
o plantio de espécies com maior interação 
com a fauna nativa.
- Garantir o acesso à água e uso da faixa 
marginal de proteção como espaço livre 
público;

ESTRUTURA VEGETAL:
- Estrutura vegetal densa, composta 
de espécies arbustivas e arbóreas 
compatíveis com a área de várzea. atuando 
como barreira de proteção, minizando os 
efeitos de borda na margem oposta.

ESTRUTURA: CORREDOR
DESCRIÇÃO: Corredor misto assimétrico

A segunda parte do trabalho propõe 
um conjunto de padrões paisagísticos, 
que cumprem também a função de 
conectividade ao tratar das vias e das 
faixas de proteção marginal dos corpos 
hídricos de APPs, de tratamento de bordas 
de fragmentos florestais e de corredores 
ecológicos. Representa um ensaio sobre 
o desenho, tornando visível o que se 
almeja alcançar com o ordenamento 
urbano-paisagístico do plano como forma 
de potencializar os serviços ambientais 
que o projeto paisagístico pode exercer 
no meio urbano.  

Os padrões correspondem  às situações 
típicas encontradas ao longo do processo 
de trabalho, podendo ser complementado 
e adaptado às especificidades de cada 
local. Estabelece diretrizes para o uso da 
vegetação e desenho urbano dos tipos 
encontrados, com base nos estudos 
realizados sobre Ecologia de Paisagem. 
e dividido conforme componentes de 
leitura da paisagem: bordas, matrizes, 
fragmentos e corredores. Cada ficha 
reúne pictogramas de referências aos 
processos de trasnformação da paisagem 
identificados, bem como ícones com 
funções ecológicas propostas.  O material 
é composto de corte esquemático em 
escala 1:250, foto representativa, quadro 
com informações das características, 
objetivo, diretrizes e estrutura vegetal.

Perfuração
- incisão de um novo padrão dentro de uma matriz 
ou fragmento

Dissecação
- subdivisão de uma área utilizando estrutura linear 
de largura constante

Fragmentação
- quebra de um padrão em parcelas de menor 
tamanho

Encolhimento
- diminuição em tamanho de um fragmento ou matriz

Atrito
- desaparecimento de fragmento ou matriz

PARQUE 1: Caminho do Trem_(lei municipal 
4017/2012)
- preservar caráter cênico
- promover acesso à cachoeira
- sinalização e pontos de parada

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DA ÁREA ATINGIDA PELA TRAGÉDIA DAS CHUVAS NA REGIÃO SERRANA DO RIO DE JANEIRO
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PARQUE 2: Parque do Sanatório
- instalar equipamento cultural ( trat. tuberculose)
- promover o acesso ao bem dominial
- estabelecer via de contorno de caráter 
contemplativo
- conexão e ampliação de trilhas existentes

A primeira parte do trabalho consiste na 
configuração geral do sistema, localizando e 
caracterizando os espaços propostos pautados 
nos eixos de Hierarquia, Funcionalidade e 
Conectividade.

Hierarquicamente, os parques propostos se 
estruturam como elemento intermediário 
entre os espaços de convívio local (praças de 
bairro) e os grandes espaços livres de caráter 
ambiental (Unidades de Conservação). 

Quanto a função, buscam abrigar atributos de 
infraestrutura, práticas sociais e regeneração 
ambiental. Como parte do eixo conectividade, tais 
parques visam combater a fragmentação socio-
ambiental, decorrentes da compartimentação 
do suporte em vales agravados pela ocupação 
urbana desorneada. Esta etapa se estrutura 
na forma de lei de zoneamento, tendo como 
ordenamento territorial os usos e setores 
destinados nas macrozonas de paisagem e nos 
planos de manejo de cada parque.

No que diz respeito às fases de implementação, 
primeiramente planeja-se o equilíbrio do 
sistema com a implementação dos parques, 
criando e fortalecendo novas centralidades por 
toda a bacia. Numa segunda fase, propõe-se 
a melhora da infraestrutura viária aplicando os 
padrões paisagísticos, complementando assim 
a acessibilidade e conexão desses espaços. Por 
fim, complementa-se a conectividade através 
dos corpos hídricos com a criação de parques 
lineares que contemplem uso e recuperação 
de mata nativa.

Critérios de Zoneamento:

ZONAS PRIMÁRIAS
- Áreas onde ocorrem a atividade principal
- Função ecológica principal
-centralidades e pontos de atração

ZONAS SECUNDÁRIAS
- Áreas de apoio à atividade principal
- Atividades complementares
- Espaços de livre apropriação

ZONAS TERCIÁRIAS
- Áreas funcionais
- Suporte, gestão e manutenção
- Serviços ambientais e conservação ecológica 

ZONAS DE ABRANGÊNCIA DIRETA
- Áreas externas ao parque que serão atingidas 
diretamente
- Possibilidade de transformação
- Recuperação de mais valia

SISTEMA DE PARQUES URBANOS
Produto 2 - Hierarquia, Funcionalidade e Conectividade

Cenário Atual:
Carênca de espaços 
livres intraurbanos
Saturação dos 
centros

Fase 1:
Equilibrar o sistema
Potencializar 
centralidades
Estruturar o eixo 
central

Fase 2:
Promover 
acessibilidade
Melhorar 
conectividade

Fase 3:
Rios como conectores 
do sistema
Expansão urbana 
estruturada

Parque Municipal do Cão Sentado.
(Existente)
- potencializar aspectos geológicos
- explorar atividades radicais
-melhorar acessibilidade

PARQUE 9: Parque Pós Industrial
- refuncionalizar galpoões industriais
- equipamentos de infraestrutura e lazer
- serviços ambientais

 

 

 

 

 

 

PARQUE 1 - CAMINHO DO TREM

PARQUE 2 - PARQUE DO SANATORIO

PARQUE 3- PARQUE DE BORDA DO CÔNEGO

PARQUE 4- PARQUE RADICAL DA PEDREIRA

PARQUE 5- CENTRO DE CONVENÇÕES

PARQUE 6- PARQUE PÓS INDUSTRIAL

PARQUE 7 - PARQUE ALAGÁVEL AGRÍCOLA

PARQUE 8 - PARQUE  ALAGÁVEL JARDIM CALIFORNIA

PARQUE 9 - PARQUE INDUSTRIAL

PARQUE 10- PARQUE URBANO DO RIO BENGALAS

PARQUE 7: Parque Alagável Agrícola
- equipamentos de comércio agrícola
- refuncionalização do aterro sanitário
- áreas alágaveis e retenção hídrica

Fig: Mapa Geral da bacia hidrográfica em escala 1:10.000, com a síntese de todo o mapeamento e o sistema 
de parques proposto.
Tamanho original 180x270 cm 

LEGENDA:
TURISMO:

 Interesse Cênico

 Trilhas e escaladas

 Montanhas

DIRETRIZES ECOLÓGICAS:

 Àreas de Retenção Hídrica

 Reflorestamento

 Recuperação Mata Ciliar

PARQUES:

 Centralidades e Zonas Primárias

 Acessos

 Vias estruturantes propostas

 Caminhos propostos

 Trilhas propostas

 Trilhas existentes

 

 

 

 

 

 

 

PARQUE 2 e 3: Parques de Borda Olaria e Cônego
- combater efeito de borda e conter a ocupação
- conexão de trilhas existentes
- acesso público ao sanatório naval
- preservar caráter cênico


