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Os motivos para a escolha do tema e da localização do projeto se deram a partir das
ideias pensadas sobre todo o curso de arquitetura e urbanismo, assim o tema é focado para o
urbano / espaço público / paisagismo / revitalização / requaliﬁcação urbanística foi
contextualizado melhor na área escolhida, uma antiga fabrica de açúcar e café da Cia União
de Açúcar e Café.

LOCALIZAÇÃO

“Claro, que por se tratar de um trabalho acadêmico, como o tfg,
é salutar o “desprendimento” do aluno, fazendo-o pensar em
possibilidades não tão próximas da realidade, talvez sua única
oportunidade de se pensar em algo “realmente novo” numa carreira
que se inicia; possibilidade de colocar em prática ideais aprendidos,
ideias debatidas, conceitos inovadores.”
http://www.usp.br/fau/disciplinas/tfg/tfg_online/tr/072/a036.html

DEFINIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO
A área de estudo foi selecionada a partir dos problemas apresentados no perímetro correspondente a ela, problemas estes que aﬂigem grande parte do município de Limeira.
Crescimento urbano acelerado, ocupação de terreno irregular, são questões que se tornaram
freqüentes no repertório de problemas a serem enfrentados, analisados em busca de solução.

A primeira parte, a pesquisa que cerca o termo “parque urbano” no contexto da arquitetura e urbanismo, em segundo lugar um levantamento descritivo de informações sobre a área do
projeto, e em terceiro a elaboração de um projeto com diretrizes para um parque urbano seguindo os preceitos da requaliﬁcação urbana.
O trabalho se dará a partir de visitas a órgãos públicos e privados a ﬁm de obter maiores
informações sobre a área de estudo. Os meios utilizados foram:
·
Pesquisa bibliográﬁca indicada e complementar em periódicos diversos.
·
Dissertação de mestrados.
·
Teses de doutorados.
·
Trabalhos de ﬁnal de graduação(TFGs).
·
Pesquisa e levantamento de dados em órgãos públicos.
·
Levantamento fotográﬁco da área proposta para estudo.
·
Analise bacias, topograﬁa, solo, hidrologia e cobertura vegetal.
·
Plano Diretor do Município de Limeira.
·
Mapa de áreas públicas.
·
água e esgoto do Ribeirão Tatu.
·
Agenda 21.
·
Código Florestal.
·
A partir do levantamento de dados e estudo do mesmo serão deﬁnidos os problemas e
potencialidades, assim apresentando os focos de trabalho e proposta de projeto.
Fonte: Jornal de Limeira, 1989
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JUSTIFICATIVA

O objetivo para o tema do trabalho não é de apenas projetar um parque novo para a
cidade, mas também de um projeto de requaliﬁcação urbanística, devido a grande proporção
do projeto que esse parque modiﬁcara na cidade. Revitalizar a área antiga indústria que hoje em
dia está desativada, que assim cria um um vazio urbano, propenso para um novo projeto que
conta com os resultados pretendidos com esse projeto será da criação de um espaço publico
onde a população possa ter uma integração do lazer e conforto de um paque urbano.

PARQUE UNIÃO

O tema proposto para o desenvolvimento deste trabalho ﬁnal de graduação é de requaliﬁcação urbana e ambiental da, já desativada, Cia União de Açucar e Café de Limeira a partir do
desenvolvimento de um projeto de pesquisa e planejamento aﬁm de trazer melhorias e
solucionar problemas apresentados hoje na área e no entorno da indústria.
Questões como crescimento urbano acelerado, ocupação, aumento de impermeabilização do solo e agora o vazio urbano deixado no bairro da cidade são alguns dos problemas
apresentados, os quais este trabalho busca propor soluções a partir de desenho e projeto urbano
e arquitetônico.
O entendimento da problemática e a intenção de chegar a uma resposta projetual determinarão os focos de estudo e suas diferentes escalas.

METODOLOGIA
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Fonte: QUEIROZ, A. N. “Limeira: A Produção Social da Cidade e do seu Tecido Urbano”.

Autor - Reynaldo Kuntz Bush
Desenho - José Benedito de Souza
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Segundo FIRKOWSKI(1989), a Estrada de Ferro do Oeste Paulista foi inaugurada em
1876,de grande importancia para a cosolidação do crescimento da cidade, facilitando o
escoamento da produção cafeeira e de passageiros. “...Motivados pela facilidade de
transporte que a ferrovia representava, bem como pela proximidade do Ribeirão Tatu para o
escoamento dos dejetos industriais, alguns estabelecimentos se instalaram a longo do se
trajeto, ... Foi o caso, entre outros, da Cia União...”
O município de Limeira esta localizado na unidade hidrográﬁca do Rio Piracicaba,
situada na bacia do Ribeirão do Tatu, que percorre a área urbana. A macro-drenagem da
cidade consiste na retiﬁcação e canalização da extensão urbana do Ribeirão Tatu. Outros
córregos fazem parte da bacia desse ribeirão, como o Córrego do Lazareto, ou Córrego da
União, que hoje em dia esta canalizado e passa sob o pátio da indústria.
Segundo minha pesquisa, em 1912 a ﬁrma Levy & Irmãos instalou sua Fábrica de Fósforos
Radium, que posteriormente passou a fabricar pregos e caixaria. Em 1928 foi fundada a então
Cia. Brasileira de Fósforos” (fabricantes dos fósforos Paulista e Sol), que funcionou até abril de
1942.

A próxima reforma e ampliação datada nos arquivos da prefeitura é a de 1968, na qual
podemos ver o quanto a usina cresceu em 13 anos, desde a último registo feito em 1955.
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Fonte: QUEIROZ, A. N. “Limeira: A Produção Social da Cidade e do seu Tecido Urbano”.
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São Paulo, 2007. Dissertação de Mestrado apresentada à USP.
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A implantação abaixo refere-se a primeira reforma e ampliação realizada na usina em
1955. Ainda nessa data não havia sido realizada a obra de retiﬁcação do Robeirão Tatu, que
virá a ser realizada em meados da década de 80.
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O Plano Diretor de 1998 cita que a área onde esta localizada a indústria é de uma malha
urbana de desenvolvimento intenso a partir do período de 1950, em decorrência do inicio do
desenvolvimento urbano-industrial, o qual ocorreu de forma desordenada, inclusive quanto a
implantação e hierarquização do sistema viário, gerando descontinuidade no traçado e
insuﬁciência de seu leito carroçável em função da demanda de veículos existentes.
Podemos conferir nesse mapa, ao lado direito, de Limeira de 1951como a cidade foi se
crescendo principalmente no lado oeste, já do lado leste do ribeirão não tão desenvolvido.
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São Paulo, 2007. Dissertação de Mestrado apresentada à USP.

A unidade da Cia. União dos Reﬁnadores – Açúcar e Café foi fundada em 1954 pelos
irmãos Giuseppe e Nicola Puglisi Carbone em uma área de aproximadamente 120mil m². No
início o número de empregados era de 2.500 funcionários. O produto produzido na indústria
era o açúcar abrangendo todo o mercado interno do Brasil e no exterior através do IAA –
Instituto do Açúcar e do Álcool.
Essa unidade da indústria comportava na sua estrutura um restaurante próprio,
assistência médica, à maternidade e à infância e até um grêmio com atividades esportivas.
A Cia. União participou do desenvolvimento da cidade de Limeira, através de efetiva
contribuição na dotação de infra-estrutura urbana e de serviços. Seu faturamento era de um
volume correspondente a quase 25% do orçamento do município.
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Nesse novo mapa, de 1965, da prefeitura da cidade, o ponto que chama mais atenção
é a escala ser tão pequena e mesmo assim há a indicação da já implantada usina no terreno
frente a ferroviária.

PARQUE UNIÃO

O Plano Urbano de Limeira de 1876 tem um tecido urbano reticulado, sendo marcado
pelo Ribeirão Tatu dividindo a cidade já em dois lados muito distintos. Um se refere ao Centro, e
o outro a um pequeno aglomerado de residências próximo a ferroviária.

Essa planta datada de
dezembro de 1953 é a primeira de
outras pranchas da construção
da Usina da Cia União dos
Reﬁnadores. O que deve ser
destacado nessa primeira
implantação é o quão, podemos
dizer simples, era a disposição dos
prédios. E um ponto principal, é a
existência de duas pontes
passando sobre o Ribeirão Tatu,
que nessa época ainda tinha seu
percurso natural, sem
intervenção do homem. Uma
delas era usada para a passagem
de carros, carroças e
provavelmente caminhões,
mesmo que esse tipo de
transporte não era o principal uso
da usina, por a outra ponte
existente era uma na qual ligava
a usina a estrada de ferro,
comandada pela antiga Cia.
Paulista de Estrada de Ferro. Essa
conexão da ferrovia com a usina
foi de extrema importância para
o crescimento da produção e
escoamento da produção.

1965

1953

1938

Nessa planta de 1938, podemos ver a evolução da cidade e a futura área da Usina
União ainda desocupada e com o córrego não canalizado.
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No ano de 1976 a União dos Reﬁnadores tornou-se a primeira multinacional brasileira a
atuar no exterior com produtos e tecnologia nacional. De acordo com o Plano Diretor da
cidade de 1998 cita que a Cia. União era a maior industria reﬁnadora de açúcar da América
do Sul.
Segundo FIRKOWSKI(1989), entre outros motivos para a instalação da industria em
limeira, foi em razão do município localizar-se numa importante área produtora de cana-deaçúcar e ainda contar com as mesmas vantagens de localização como rodovias,
proximidade da capital e pautou-se pela ação do governo local, o qual criou benefícios para
sua localização e agiu de modo decisivo em momento de cortejo com outros municípios.
FIRKOWSKI(1989) ainda comenta sobre os impactos da atividade industrial em Limeira, e
diz que “a atividade industrial em Limeira ocasionou uma série de impactos espaciais, um dos
quais foi a expansão da malha urbana. Ora, se o período de maior crescimento da malha
urbana coincide com aquele de maior crescimento da população urbana e também dos
ocupados na indústria, deduz-se que a atividade industrial em muito contribuiu para a
expansão da malha urbana limeirense.
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Essa foto retrata quando o Ribeirão Tatu foi retiﬁcado. As
obras ocorreram do decorrer da década de 80, e seguiram a
linha da estrada de ferro.
Ao lado direito da foto podemos ver que ainda não
existia a via marginal Av. Eng. Antônio Eugênio Lucato, que virá
a ser construída logo a seguir depois das obras de retiﬁcação
do ribeirão.
Outro ponto importante dessa imagem que podemos
ver é uma canalização que vem por debaixo da usina e é
ligada ao ribeirão. Essa canalização é o Córrego do Lazareto,
que foi canalizada antes da construção da usina.
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De acordo com plano de Estratégia Municipal de Desenvolvimento Industrial e
Habitacional: Município de Limeira de fevereiro de 1983 as causas para o processo de falência
começou desde a década de 80 e é causado pelo transtorno provocado na área da indústria, localizada ao lado do centro numa área residência, pela poluição, ruído, transporte de
caminhões, fumaça, etc.
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Imagem início dos anos 2000.
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Um novo plano de projeto para desenvolvimento as margens do Ribeirão Tatu foi feito,
mas não implantado. Esse “plano local de desenvolvimento integrado” de Limeira, realizado
pela SERPLA, empresa de serviços de planejamento urbano foi quem desenvolveu o projeto.
Na minha visão, acredito que se esse plano tivesse sido implantado, naquela década onde o
traçada estava já adensado, mas muito menos do que é hoje, poderia ter dado certo e
ajudado no desenvolvimento da cidade, dando uma ﬂuidez maior no traçado urbano.
Nesse zoom, que também esta no livro do plano diretor no Município de Limeira da
década de 1990 tem um plano de sugestão de tratamento da área comercial central. Esse
plano tem como sugestão o alargamento das principais vias do centro para a criação de
avenidas arteriais largas que acomodassem um grande ﬂuxo de carro, que hoje em dia é o
maior problema do centro da cidade, pois a mobilidade é péssima.
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A principal mudança nessa nova implantação da usina é a não existência
da parte do trilho da ferrovia que fazia parte importante para a escoação da
produção. A retirada dos trilhos que ligava a usina a ferrovia pode ter sido feita
por ordem da prefeitura, pois na década seguinte, de 80, foram executadas
obras de reticulação e canalização do Ribeirão Tatu e a construção de uma via
marginal.

Agora em 1988 a produção continua aumentando, então é construído um
novo prédio para a administração e também um refeitório e um novo escritório
para os funcionários, e do outro lado da produção foi implantado uma área
para lazer, com bocha e um salão e futuramente será implantada uma quadra
nessa mesma área.

1990
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Agora em 1974 o novo terreno, futuro estacionamento, já pode ser visualizado na
implantação.
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Oﬁcina/Carpintaria/Dep. de ossos
Moinho de ossos e compressores
Silo de maturação
Ambulatório
Casa de forças
16 Portaria “B”
17 Equalizador e garagem
18 Armazém de Açucar Cristal
19 Dissolução
20 Armazem de Sal e Salmoura
21 Armazém 25
22 Cristalização 5° e 6° seçãos

20
10
0m
37

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

EVOLUÇÃO URBANA

Granulado
Balança
Administração e refeitório
Sanitários
Sanitários
Substação “C”
Grêmio
Quadra coberta
Residência 1
Residência 2
Portaria “C”/Sanitário/Cabine/Balança
Abastecimento
Almoxarifado de produção
Lavagem e Lubriﬁcação
Reservatório da água
Oﬁcina de Manutenção
Guarita
Subestação transformadora
Reservatório de água
Reservatório de água
Subestação I

A área do projeto esta inserida na malha urbana mais antiga, sendo essa desde o
nascimento da cidade até 1938, de acordo com a Secretaria de Planejamento e Urbanismo de
2006.

N

Até 1938
1939 a 1950
1951 a 1960
1961 a 1970
1971 a 1980
1981 a 1990
1991 a 2000
2001 a 2006
Sem data de
aprovação

31
44 Armazém de bagaço
45 Esteira
46 Balança

38

47
48
49
50
51

21

11

9
27

23

3

18

Fonte: Google earth- 2004

Sem escala
Fonte: Secretaria de Planejamento e Urbanismo, 2006

58

19

52

18

Sanitário e Galpão p/ motorista
Ventilador induzido
Laboratório de ánalise de água
Ciclone
Filtro eletrostático
Chaminé
Desaerador
Caldeira p/ queima de bagaço
Subestação III
Casa de força
Lavador de caminhões
Guarita

43

15

13

Casa de Bombas
Descarregamento de bagaço
Túnel
Estação de Desmineração
Cabine de Balança

34

33
45

16

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

54
56 55

40

41
44

57

20

60

42

49

35

39

53

51
46

48

59

47

61

50

DENSIDADE DEMOGRÁFICA

O terreno da usina se encontra na área com densidade demográﬁca de 50 a 99.99 hab/ha,
uma área não muito adensada mas com um relativo adensamento devido ser uma área que se
encontra ao lado do centro e por ser uma de ocupação antiga onde são todas residências
unifamiliares.

61

5

2

8

24

1

6

4

62
40

25
28

14

A COPOERSUCAR(Cooperativa de Produtores de Cana-de-Açúcar,
Açúcar e Álcool do Estado de São Paulo) foi colocada a venda em 2004, ja em
2005 a empresa Nova América compra a COPERSUCAR, e entre esse processo
todo a área da Cia União de Limeira esta incluida na compra.

Fonte: Arquivo Prefeitura de Limeira

maio/2005
julho/2005

Sem escala
Fonte: Secretaria de Planejamento e Urbanismo, 2006

2010

Em 2007 iniciou-se um processo de compra da mesma área pela
Worksheep, empresa de reﬁno de açúcar, e concretizada em 2008. A
capacidade da Worksheep Reﬁnaria era a maior instalada no Brasil, com
capacidade de 400.000 toneladas de açúcar por ano, o qual o foco principal
era o mercado mundial. O processo de instalação da reﬁnaria foi sendo adiado
até meados de 2009, quando a vinda para o município foi cancelada.
Então em 2010 a COPERSUCAR anunciou o leilão de todos os bens do
imóvel em Limeira, tal como o prédio e o maquinário. Foi então que a HBS
Participações adquiriu os prédios e os colocou para locação, como esta até
hoje.

2012

2007

2004

17

8

LEGENDA
Usina União - Área para proposta do TFG I

TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO I
Orientador PAULO SÉRGIO TEIXEIRA

11

10

36

12

32

ZOOM DENSIDADE DEMOGRÁFICA

26

31

No inicío de março quando fui fazer o levantamento da área, funcionários
estavam cortando canos para serem vendidos para empresas que
necessitavam do mesmo material. Havia também um funcionário responsável
que guiava os compradores pela usina para que veriﬁcassem o que era de
utilidade para os mesmos, tal como maquinário.

dezembro/2005
outubro/2011

Sem escala
Fonte: Secretaria de Planejamento e Urbanismo, 2006

0 a 11.99 hab/ha

25 a 49.99 hab/ha

100 a 179.99 hab/ha

12 a 24.99 hab/ha

50 a 99.99 hab/ha

mais de 180 hab/ha

LEGENDA
Usina União - Área para proposta do TFG I
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Sem escala
Fonte: Secretaria de Planejamento e Urbanismo, 2006
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100 m

ZOOM EVOLUÇÃO URBANA

2000

LEGENDA

A área do projeto esta inserida estritamente na ZONA DE INTERVENSÃO ESTRATÉGICA 2, a
qual segundo o plano diretor são imóveis que por se situarem em locais próximos ao centro com
grandes concentrações residenciais e grande ﬂuxo de veículos devem ter uma ocupação
dirigida admitindo-se usos que gerem incômodo ou impacto, a critério da CEAUOS (Comissão de
Estudo e Análise de Ocupação do Solo), e obrigatoriamente participem ou promovam a
requaliﬁcação do entorno através de programa elaborado pela SEPLAN;

A estruturação espacial é a forma como as diversas funções se distribuem e se articulam pelo
território da cidade. As grandes funções estruturadoras do espaço da cidade são circular e recrear
por serem espaços públicos de usos coletivos.
Apesar de haver um articulador do tecido urbano da cidade, o centro, não há uma
estruturação espacial equilibrada, já que a mobilidade – função circular - não é garantida nem há
uma distribuição eqüitativa da função recrear – as áreas verdes e de lazer.
O território limeirense caracteriza-se por um tecido urbano concentrado, havendo um
centro, o histórico-comercial, que articula toda a cidade e a partir do qual a urbanização se iniciou
e se mantém. A falta de estruturação espacial é decorrente do modelo de crescimento urbano da
cidade.

ZIE2 - Zona de Intervenção Estratégica 2

ZRS1 - Zona Residencial e Serviços Especiﬁcos 1

ZPR1 - Zona Predominantemente Residencial 1

Usina União - Área para proposta do TFG I

ZC - Zona Predominantemente Comercial Central

DIRETRIZES DE ESTRUTURAÇÃO ESPACIAL
1 - Requaliﬁcação das áreas livres de uso comum da população;
2 - Hierarquização do sistema viário;
3- Requaliﬁcação e preservação do centro comercial consolidado e do patrimônio histórico;
4- Utilização de vazios urbanos para a promoção de habitação ou equipamentos de interesse
social;
5- Promoção da requaliﬁcação do Vale do Tatu e ferrovia, prioritariamente na região central,
induzindo usos de lazer, turismo, recreação, gastronomia, shows e esporte, além dos demais
existentes;

Fonte: Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado. Limeira, 1998

A prefeitura de Limeira tem em vista um
projeto que visa a construção de um novo
viaduto ao lado do existente viaduto Jânio
Quadros. Para a implantação desse ante-projeto
parte do centro baixo terá a sua malha viária
modiﬁcada, sendo assim seu traçado ﬁcará mais
ﬂuido. Mas para que toda essa mudança
aconteça, será demolido parte, ou todas as
antigas casas da Cia. Paulista de Estradas de
Ferro, sem contar com a demolição do único
galpão remanescente da antiga estação
ferroviária. Isso ocasionará na perda escasso
patrimônio histórico que ainda existe na cidade.

N

Esc: 1:6000

N

Fonte: SEPLAN - Secretaria de Planejamento e Urbanismo, 2009

Fonte: SEPLAN - Secretaria de Planejamento e Urbanismo, 2011

LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO

O terreno é cercado por ruas importantes no contexto da cidade, entre elas esta, ao lado
oeste a Av. Eng. Antônio Eugênio Lucato que é uma via maginal expressa, do lado sul a Av.
Sargento Pessoto e ao lado leste a Rua Herminia Aliberti como coletoras, e ao norte da área o
Viaduto Jânio Quadros que recebe o ﬂuxo dos lados leste e oeste da cidade por umas das
principais vias arteriais da cidade, que são a Av. Mogi Mirim e a Rua Tiradente, que juntas criam
um eixo de grande ﬂuxo e importante para a cidade.

Esc: 1:10000

É interessante poder ver como as curvas de nível desenham o terreno da usina, como essa área antigamente era um pequeno vale para um córrego,
todas as inclinações foram alteradas para que as área com suas devidas funçoes fossem utilizadas da melhor maneira. A maior parte é plana, e os taludes
existente no terreno fazem suas funções de dividir/criar áreas/ambientes, criando diferentes espaços, cada um com uma particularidade.

N
N
Esc: 1:20000
Fonte: SEPLAN - Secretaria de Planejamento e Urbanismo, 2009

LEGENDA
ZIE-1 Zona de Intervenção Estratégica 1
ZIE-2 Zona de Intervenção Estratégica 2
ZIE-3 Zona de Intervenção Estratégica 3
ZIE-4 Zona de Intervenção Estratégica 4
Requaliﬁcação Urbana de Interesse Prioritario - Baixo Centro
Requaliﬁcação Urbana de Interesse Secundário - Vale do Tatu
APP Área de Proteção Permanente a Requaliﬁcar
Parques Propostos

Bairros de Interesse Histórico e Cultural
Usina União - Área para proposta do TFG I
Rodovia de Conexão
Vias Arteriais - Radiais e Perimetrais
Anel Viário - Pista Existente
Anel Viário - Pista a Implantar
Expansão Anel Viário
Percurso Paisagístico Turístico

Esc: 1:10000

LEGENDA
Rótula (coletora perimetral)
Rótula a Implantar (coletora perimetral)
Arterial existente
Arterial a implantar
Coletora existente
Arterial a duplicar
Coletora a implantar

Fonte: SEPLAN - Secretaria de Planejamento e Urbanismo, 2011

Via Expressa
Obras de arte superior a implantar
Passagem sobre linha férrea a implantar
Dispositivo de cruzamento a implantar
Usina União - Área para proposta do TFG I

N

Esc: 1:2000
Fonte: SEPLAN - Secretaria de Planejamento e Urbanismo, 2012
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N

ZONEAMENTO URBANO

PARQUE UNIÃO

ANTE-PROJETO URBANO

ESTRATÉGIA DE MOBILIDADE

TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO I
Orientador PAULO SÉRGIO TEIXEIRA

ESTRATÉGIA DE ESTRUTURAÇÃO
ESPACIAL

N

Ediﬁcío mais imponente da área com quase 30m de
altura, foi contruido em 1953, sua estrutura é de pilares e vigas
de concreto armado vedado em alvenaria de tijolo
aparente, seus pavimentos são divididos por “lages” de vigas
metálicas e chapas de aço expandido, parte dessas
removíveis. Em todos os pavimentos as paredes são revestidas
até 2m de altura com ladrilho cerâmico. A cobertura é de
telha de ﬁbrocimento sobre armação de ferro como estrutura
sustentadora e aberturas para ventilação permanente. Possui
muitas aberturas, suas caixilharias sao muito grandes, pois
precisava de muita ventilação.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

N

ESCRITÓRIO
N

TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO I
Orientador PAULO SÉRGIO TEIXEIRA

O prédio que tem como utilização desde o começo
como escritório foi contruido logo na inauguração da usina, é
um prédio de médio porte se comparado aos outros. Foi
construido em 1953-1954, tendo apenas o térreo, sua estrutura
é de pilares com vigas de concreto armado vedado com
alvenaria de tijolo laminado aparente, laje de concreto
armado, pisos cerâmicos e tacos de madeira, com grande
quantidade de caixilharia de porte grande por todo o
comprimento do prédio. Sua primeira reforma ocorre em
1971, quando o andar superior é contruido, também com
estrutura de pilares com vigas de concreto armado e vedado
com alvenaria de tijolo laminado aparente, seu forro agora é
de eucatex e a cobertura tem como estrutura em tesoura
metálica e telhas de cimento amianto.

Fachada Principal(1953-1970)

Fonte: Arquivo Prefeitura de Limeira, 1953
Fachada Principal (1971-atual)

FILTRAÇÃO DE CARVÃO ANIMAL

Fonte: Arquivo Prefeitura de Limeira, 1971

Estrutura de pilares e vigas
ede concreto armado com
vedação de alvenaria de tijolo
aparente com cobertura de
telha de ﬁbrocimento sob
estrutura metálica . Possui 490m²
de área contruida.

N
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A seguir faço uma análise para mostrar os principais edifícios da área estudada. Essa análise
foi elaborada com base em anticas pranchas do arquivo da prefeitura de Limeira, registros
fotográﬁcos realizados durante as vititas ao local do desenvolvimento do trabalho.
Nesse estudo pude ter uma noção e entendimento maior das caracteristicas,
potencialidades, deﬁciencias, estado de preservação/degrada;cão, modiﬁcações realizadas
durante o crescimento da usina. Com todo esse conteúdo de cada edifício pude então fazer
minhas diretrzes, ﬁnais para o TFG I.
Os textos a seguir contém análises cobre o sistema construtivo, tipo de vedação, tipo de
cobertura, materiais usados no edifício, no piso, parede, lage, etc, altura, pé direito, comprimento,
área e outras características.

Edifício com apenas pavimento térreo, de circulação
horizontal. Foi construído desde o inicío da usina. Sua estrutura
é de pilares de concreto armado vedado com alvenaria de
tijolos aparente, cobertura tem estrutura de tesoura metálica
com telha de cimento amianto e o piso é um cimentado sem
lastro de concreto e possui poucas aberturas, quase
nenhuma caixilharia. Seu formato e tamanho se modiﬁcaram
durante o crescimento da usina. Foi um ediﬁcío muito
importante no crescimento da usina pois era dele que a
produção era escoada, pois havia ali uma parte do trilho da
ferrovia.

REFINAÇÃO

PARQUE UNIÃO

ANÁLISE

ARMAZÉM DE AÇUCAR REFINADO

N

Ediﬁcío de porte médio, com uma área de 210m², tem
estrutura doda em pilares e vigas em aço e vedado com
chapas metálicas na cor vermelha. Internamente possui 1
andar no subsolo + 5 pavimentos superiores.

N
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Segundo ediﬁcío mais importante pelo qual seu
tamanho impõe no ambiente. Tem estrutura diversiﬁcada, o
térreo possui vigas e pilares de concreto armado com
veração de alvenaria de tijolo aparente, nos andares
superiores são, na área 2 os pilares e vigas são de concreto
armado, na área 1 são de aço, que sustentam o maquinario
da usina, as três áreas tem vedação e cobertura de chapas
metálicas. A área dois possui o térreo + 7 pavimentos, todos
juntos somam uma área de 3.470m²

DISSOLUÇÃO

PARQUE UNIÃO

Estrutura alta e estreita de pilares e vigas em aço todo
vedado em chapas metálicas, inclusive sua cobertura, que é
suportada por tesouras metalicas, sua base é em alvenaria de
tijolo aparente e o piso de concreto.

N

CRISTALIZAÇÃO/GRANULADO

TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO I
Orientador PAULO SÉRGIO TEIXEIRA

FORNO INGLÊS

Primeiro registro de construção é de 1968, um galpão
de açucar granulado ﬁno tem como cojunto estrutual pilares
e vigas de aço e sua vedação é de chapas metálicas e o
ediﬁcio anexado junto é um escritório industrial e laboratório,
sua estrutura é de pilares e vigas de concreto armado com
vedação de alvenaria de tijolo aparente coberto com
tesoura metálica e telha de ﬁbrocimento.
Possui uma área de 340m².

N

Foi construído na decada dos anos 80, é o ediﬁcio mais
novo do contexto todo, possui escritórios, refeitório, cozinha
industrial, banheiros. Sua estrutura é composta por vigas,
pilares e lages de concreto armado vedado de alvenaria de
tijolo aparente e coberto com telhas de ﬁbrocimento.
Possui três pavimentos, uma área de aproximadamente, somando todos os pavimentos, de 2.350,00m²

N

GERADORES/CALDEIRAS/TRAT. ÁGUA
A área 1 foi construida em 1955 com estrutura de
alvenaria de tijolo aparente laminado com revestimento
externo com argamassa de cimento cor vermelha.
A área 2 foi acrescida com uma área de 160m², da
mesma estrutura da área 1.
A área 3 é adicionada em 1974 com as mesmas
caracteristicas da área 1 e 2.
A área 4 foi implantada em 1979, um pequeno anexo
de 100m² também com estrutura de alvenaria de tijolo
aparente laminado com revestimento externo com
argamassa de cimento vermelha.
A área 5 é inserida em 1988, constando apenas de uma
cobertura de tesoura metálica e telha de ﬁbrocimento.
As áreas 1, 2, 3 e 4 possuem ladrilhos nas paredes até os
2,00m de altura, o piso tem acabamento de piso de cerâmica
e são cobertos por tesouras de ferro e telhas de ﬁbrocimento.

N

TRATAMENTO DE EFLUENTES
A estação de tratamento de esgoto industrial foi
contruida em 1980, possui um decantador primário e um
secundario, com estrutura em alvenaria com concreto
aparente. Ocupa uma área de 360m².

N
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ADMINISTRAÇÃO/REFEITÓRIO

PARQUE UNIÃO

Ediﬁcío com uma dimenção imensa, ocupa uma área
de 2.640m². Retangular, possui apenas uma entrada, toda sua
estrura são de pilares e vigas de concreto armado, vedado
com blocos estruturais. Possui cerca de 30m de altura nos
pontos mais altos das estruturas nas extremidades, que são
dois triângulos todo em concreto armado.

DOURADINHO

TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO I
Orientador PAULO SÉRGIO TEIXEIRA

ARMAZÉM DE BAGAÇO

1
3
6
7
8
9
10
2

23
1
4

8

10
12
17

11
22
6

9

5

11

7

17

3

14
19
13 21 16
20

15
7

21

19

20
TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO I
Orientador PAULO SÉRGIO TEIXEIRA

N

vista entorno
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"Um grande espaço aberto público, que ocupa uma área de pelo menos um quarteirão
urbano, normalmente vários, localizado em torno de acidentes naturais, por exemplo ravinas
córregos, etc, fazendo divisa com diversos bairros"; os limites principais de um parque urbano são
ruas, sua organização espacial (paisagem) apresenta um "equilíbrio entre áreas pavimentadas e
ambiências naturais". O parque urbano pode abrigar o uso informal, de passagem, caminhos
secundários de pedestres, esportes recreativos, centros comunitários, festivais, playgrounds,
piscinas, etc.

Crítica ao Plano Diretor de 1998

Alameda União
A Alameda União se vai ocupar a área que foi ocupada pela área de lazer da antiga usina
contruida em 1988 com uma quadra, bocha, salão e churrasqueira. Toda essa área sera
requaliﬁcada para ser uma alameda, um caminho que ligue o bairro ao Parque União.

Escola de Imagem e Video

As diretrizes adotadas para esse ediﬁcío de estrutura
metálica será de retirar todas as chapas metálicas que o cobrem e
deixar apenas a estrutura e, nelas contruir passarelas e escadas
para contemplação e utilizar o paisagismo nelas também.

Pub 1

Ediﬁcío com 2.100m², dividido com 3 pavimentos, funcionará como uma escola livre de
imagem, com cursos e workshops de fotograﬁa, artes visuais, video, cinema e mídias digitais,
promovendo diversas atividades culturais .

Quadras poliesportivas
Fonte: Parque Juventude, 2004

Por ter uma forma diferenciada dos demais ediﬁcíos e por ser de um porte pequeno, terá
como diretriz de abrigar um PUB, que servirá para o entretenimento diurno e noturno no local.

Praça do encontro

Residências existentes
Manter as atuais residências localizadas fazendo parte desse imenso terreno da usina.

Servirá como ponto de encontro, ﬁcará de frente aos PUB’s, terá paisagismo.

POUPATEMPO

Estação da Árvore - Marco
Usar a estrutura da antiga estação de esgoto para fazer dela um marco, que seja lembrado
pelo diferencial do propósito que sera usado, sera colocado uma árvore no centro do decantador
primário.

Pista de Skate e Patins

A pista servirá como uma área de lazer para
crianças, jovens e adultos.

De acordo com as diretrizes do plano, era previsto:
- estabelecer parceria com a iniciativa privada para a implantação de pelo menos uma praça a
cada 500m de diâmetro.
- Implantação de ciclovias junto a marginal do Ribeirão Tatu, entre outros.

Abrigara orgãos publicos como o Acessa SP
(acesso gratuito à Internet), Detran (Departamento
Estadual de Trânsito), e-poupatempo (serviços
públicos eletrônicos), Instituto de Identiﬁcação
(IIRGD), Secretaria de Estado do Emprego e
Relações do Trabalho (Sert), Secretaria da Fazenda
e Banco Nossa Caixa, além de serviços da Prefeitura
de Piracicaba, presente com as Secretarias de
Finanças, Trânsito e Transportes, Habitação e do
Departamento de Água e Esgoto.

Fonte: Kap 686 Skate Park /
Metrobox Architekten, 2011 - Alemanha

Edifício Transitório
Com uma área de 2.640m², comportará varios tipos de entretenimento, as possiveis funçõ e s
serão, como esportes radicais, cabos interligados nas estruturas externas, uma galeria de
exposições da escola de fotograﬁa e video, um palco central para eventos para apresentaçoões
da escola de dança, um teatro, ou ser montado uma arquibancada de acordo com a estrutura
que ele nos oferece.

Destinada principalmente a crianças, um espaço
com brinquedos com água, para a diversão e lazer.

Fonte: POUPATEMPO Piracicaba

Uma área de aproximadamente 700m² para a implantação de um Pub de maior escala, que
comporte não apenas a venda de bebibas, mas sim de um restaurante também, e que funcione
durante o dia e a noite.

PARQUE UNIÃO

Serão 5 quadras poliesportivas para uso público, com auxilio de professores de Educação
Física, empréstimo de material – bolas de varias modalidades (futsal, basquete, voleibol,
handebol).

Playgroung aquático

Pub 2

E nenhuma dessas diretrizes , entre outras, foram aplicadas.

A intenção de fazer um parque é de criar um elemento indispensável para a identidade
da cidade, fazer dele um signiﬁcado urbano e promover uma dinâmica maior na cidade atual.
Trabalhar com requaliﬁcação urbana, fazendo com que esse novo projeto seja um
elemento de integração entre o bairro e o centro, o lado leste e o oeste da cidade.
Elementos para um parque podem ser apenas caminhos, espaço de permanência e
espaços de circulação, mas isso é apenas o necessário. Para a proposta do meu parque, vou
implantar diferentes áreas para todas as idades e diferentes tipos de ediﬁcíos, cada um com seu
uso, e o todo integrando os mesmos.
O terreno possui uma proximidade muito grande com o Ribeião Tatu, e logo ao lado dele a
rodoviária e a estação ferroviária, assim com esses dois elementos importantes no contexto da
cidade como um todo, tenho, como obrigatoriedade, que fazer uma conexão com esses
marcos do município, no qual estão degradados e esquecidos pelo poder público, então com a
inserção do Parque União toda essa área será requaliﬁcada, havendo uma conexão entre eles.
Como o seu entorno há a presença maçante de residências, por ser uma área
predominantemente residencial (ZPR2), será de grande importância essa nova área de lazer
não só para esse bairro mas para toda a cidade.
No TFG 2 pretendo organizar melhor as ideia e focar no parque para um espaço que faça
integração entre LAZER e TECNOLOGIA e CULTURA.

Passarelas de contemplação

Escola de Dança e Circo
A construção de um novo prédio para abrigar um espaço de lazer e cultura como a dança e
circo, uma área de apriximadamente 3.500m².

Passarela e Torre

Praça Água

Fonte: http://0.tqn.com/d/phoenix/1/0/8/P/splashglendale.jpg

Nesse local uma das pranchas da prefeitura do histórico da usina apontava ali como sendo
uma “porta d’água’, então minha diretriz será a implantação de uma praça que contenha o
elemento água.
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Os edifícios e as áreas foram sendo criados e decididos para que nessa etapa ocupassem
de melhor forma o espaço, assim seguem as especiﬁcações de cada área.

Atual Praça Cônego Milton Santana + ampliação
Atualmente nessa área existe a Praça Cônego Milton Santana, a qual não tem nenhum
instrumento de lazer e não serve de espaço de permanência para nenhum transeunte, pois não se
encontra em um local de passagem, a não ser das pessoas que moram nas antigas casas da Cia
Paulista de estrada de Ferro.
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“É no ﬁnal do século XVII com o aumento da insalubridade nas cidades européias e com os
primórdios da Revolução Industrial que surgiram ﬁlosoﬁas favoráveis ao surgimento de novas
relações da natureza com a sociedade, diminuindo o teor antropocêntrico dominante até
aquele momento. Conforme Silva, “a cidade era o berço da poluição, do ar e sonora, e dos
maus costumes, e o campo passou a ser um local desejado, uma vez que possuía ar fresco e
tranquilidade. Por isso, há o surgimento da valorização do campo e das áreas verdes no urbano
[...]” (SILVA, 2003, p. 45). Essa procura pelo verde, intimamente relacionada com a presença das
poluições urbanas levou a necessidade da conservação de elementos naturais dentro do espaço urbano, com a função de melhorar a qualidade de vida urbana.”

Residências datadas do inicío do século XX com a construção da ferroviária, grande valor
histórico que ainda resta no município. A diretriz para essas casas são de restauro e preservação
para que possam servir de museu e que possam contar a história da ferroviária no desenvolvimento
da cidade.

PARQUE UNIÃO

Conceito de Parque

Casas da antiga Cia. Paulista de Estradas de Ferro - Museu
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