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O território da Zona Especial de interesse Social (ZEIS) PICI foi definido 
como recorte analítico do projeto, sendo estudado o seu contexto de 
formação, entraves enfrentados ao longo dos últimos anos e experiências de 
planejamento participativo desenvolvidas no território. 

O projeto envolveu o desafio de repensar o terreno do DNOCS, uma grande 
área verde do bairro hoje subutilizada, enquanto um parque de infiltração, 
tomando partido da sua localização estratégica para solucionar diversos 
problemas de saneamento e infraestrutura de um território já altamente 
adensada, porém pouco provido de espaços livres públicos.
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Masterplan - Parque Urbano do Pici
Fonte: Elaborado pelo Autor (2022)

DO INVISÍVEL AO INSURGENTE
Planejamento da Paisagem a partir da experiência territorial

Entre os últimos espaços livres remanescentes 
de uma região já altamente adensada e quase 
completamente impermeabilizada;

Importância da preservação natural da região 
enquanto grande área verde, frente a sua 
potencialidade paisagística para o território;

Promoção da função social para um 
equipamento de dominialidade pública dentro 
de uma Zona de Interesse Social (ZEIS);

Localização geográfica estratégica como 
potencial para soluções inovadoras de 
abastecimento e drenagem para o entorno.
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NECESSIDADE SOLUÇÃO PROPOSTA

Regularização Fundiária Plena

Geração de Renda e Fortalecimento Comunitário

Equipamentos Sociais e Espaços Livres

Infraestrutura e Saneamento ambiental
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NECESSIDADE SOLUÇÃO PROPOSTA

DO INVISÍVEL AO INSURGENTE
Planejamento da Paisagem a partir da experiência territorial

A reativação desse edifício é uma importante ação na direção de 

recuperar o uso de um espaço abandonado pelo DNOCS na região. Essa 

intervenção partiu tmabém de uma vontade dos próprios moradores, que 

enxergam no edifício remanescente um potencial para o desenvolvimento 

de um equipamento para o acesso a alimentos com baixo custo.

MERCADÃO DO PRODUTOR

Como produto foram elaborados quadros e diretrizes de ação para o 
assentamento trabalhado, relacionando as problemáticas territoriais 
levantadas às propostas de intervenção elaboradas para área de 
estudo. Nesse processo as demandas comunitárias foram colocadas em 
evidência por meio do reconhecimento do papel  do planejamento da 
paisagem enquanto exercício para o empoderamento popular local.

Perspectiva - Mercado do Produtor
Fonte: Elaborado pelo Autor (2022)

Regularização Fundiária das 
Habitações Existentes

Aplicação de Instrumentos 
Jurídicos como CUEM e CDRU

Promoção da Função Social de 
Terrenos Vazios da ZEIS

Aplicação de Instrumentos 
Urbanísticos como PEUC e 

IPTU Proogressivo

Incentivo ao Monitoramento 
e Educação Ambiental

Treinamentos e Oficinas 
voltadas à comunidade local

Melhoria na constância do 
Abastecimento de água

Construção de uma nova 
Estação Elevatória 

Solução para Problemas de 
Escoamento Superfical

Implantação de uma Lagoa de 
Infiltração no Terrno do DNOCS

Incremento de Áreas Verdes Proposição de um Parque Urbano

Desenvolvimento de Áreas de 
Lazer para a Comunidade

Abertura das Quadras e 
Campinhos da CAGECE além 
de novos espaços de desporto

Reativação de Imóveis 
Inutilizados na ZEIS

Reabertura do Mercadão do 
Produtor com novos usos

Diminuição na Taxa de 
Desemprego dos moradores

Capacitações Profissionais e 
Cursos Profissionalizantes

Equipamentos de Serviços 
de Proteção Social Básica

Implantação de um Centro de 
Assistencia Social (CRAS)

Participação direta da 
comunidade na solução dos 

conflitos territriais 

Intalação de Núcleos de 
Mediação Comunitária
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DO INVISÍVEL AO INSURGENTE
Planejamento da Paisagem a partir da experiência territorial

Perspectiva - Horta Comunitária
Fonte: Elaborado pelo Autor (2022)

Perspectiva - Lagoa de Intfitração
Fonte: Elaborado pelo Autor (2022)

Perspectiva - Parque Urbano do Pici
Fonte: Elaborado pelo Autor (2022)

PARQUE URBANO DO PICI

A proposição desse equipamento está diretamente ligada à intenção 

de preservar as áreas verdes remanescentes do território do Pici, bem 

como oferece-las novos usos mediante ao seu grande potencial 

paisagístico. Essa solução destaca-se por seu caráter infraestrutural, 

ao oferecer uma alternativa aos problemas de drenagem superficial 

ao território, funcionando como uma grande esponja verde filtrante, 

assim evitando os alagamentos nas cotas baixas da região.
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