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Resumo: Este estudo tece considerações sob a perspectiva sistêmica do planejamento urbano, 

o qual visa analisar os principais problemas urbanos delimitados ao entorno da Quadra 23, do 

Bairro Limeira, na cidade de Pinhal Grande - RS. Para isto, além do levantamento da 

infraestrutura disponível no quarteirão (mobiliário urbano), aplicou-se um questionário aos 

moradores e transeuntes do local, referente à questões como passeio público, sistema viário, 

arborização, infraestrutura e mobilidade urbana. Frente à problemática urbana apresentada, de 

acordo com os entrevistados, foram levantadas algumas possíveis soluções para auxiliar na 

solução dos principais problemas urbanos e, como consequência, melhorar a qualidade de 

vida dos mesmos. 
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Abstract: This study presents some comments from a systemic perspective of urban planning, 

which aims to analyze the main urban problems delimited to the surroundings of Court 23, 

neighborhood Limeira, in the city of Pinhal Grande - RS. For this, and a survey of the 

available infrastructure in the block (street furniture), we applied a questionnaire to residents 

and bystanders site, referring to issues such as public footpath, road system, afforestation, 

infrastructure and urban mobility. Faced with the urban problems presented, according to 

respondents, were raised some possible solutions to help solve the major urban problems and, 

consequently, improve the quality of life for them. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O planejamento urbano, em sua síntese, nada mais é que a busca da distribuição 

espacial da população e de suas atividades econômicas dentro do município. Ainda, a previsão 

para o futuro da cidade, onde busca-se ampliar as margens de manobra para um possível caos 

urbano, ou seja, estar prevenido para o surgimento de problemas provenientes das distorções 

do crescimento urbano. (REVISTA PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO, 2003, 

p.59) 
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 As decisões a serem tomadas podem ser a curto, médio e longo prazo. Segundo Peter 

Drucker - escritor, professor e consultor administrativo austríaco - "o planejamento de longo 

prazo não lida com as decisões futuras, mas com o futuro das decisões presentes". Com base 

nesta percepção, os planejadores podem presumir possíveis impactos, positivos e negativos, 

ocasionados por um plano de desenvolvimento urbano. 

 Para CORRÊA (1995), o conjunto de diferentes usos da terra, coincidentes entre si, é 

determinado como espaço urbano, ou seja, é a disposição da malha urbana ou simplesmente o 

espaço urbano fraccionado. Estes espaços são formados por áreas como o centro da cidade, 

local de concentração de atividades comerciais, de serviço e de gestão, áreas industriais e 

áreas residenciais, distintas em termos de forma e conteúdo social, áreas de lazer e, entre 

outras, aquelas planejadas para uma possível expansão e evolução territorial da cidade. 

No planejamento urbano, ideias são concebidas com o intuito de melhorar a qualidade 

de vida e suprir as necessidades da população. Destaque para a infraestrutura urbana, definida 

segundo o Núcleo de Pesquisas em Qualidade de Vida - NPQV, como o conjunto de sistemas 

técnicos de equipamentos e serviços necessários ao desenvolvimento das funções urbanas. 

Entre os principais itens a serem observados, necessários para realizações destas funções, 

passeios públicos bem dimensionados, sistema viário e arborização eficiente, além de boas 

condições para a mobilidade urbana, devem ser bem planejadas para que sejam realizados os 

deslocamentos das pessoas e cargas no espaço urbano.  

Neste contexto, este artigo teve a iniciativa a partir de um trabalho desenvolvido no 

sexto semestre do curso de Arquitetura e Urbanismo - UNICRUZ, na disciplina de 

Planejamento Urbano e Regional, tendo por objetivo analisar e propor soluções para os 

principais problemas encontrados em um quarteirão aleatório, fundamentado pelas leis 

existentes no município acerca do tema. Neste caso, o quarteirão escolhido foi o nº 23, no 

município de Pinhal Grande - RS (mapa municipal em anexo). 

 

2 BREVE ORIGEM E HISTÓRICO DO MUNICÍPIO DE PINHAL GRANDE 

 

Pinhal Grande foi criado pela lei nº 9600 de 20 de março de 1992. Localiza-se na 

Mesorregião do Centro Ocidental Rio-grandense, na Microrregião de Planalto Médio, a uma 

latitude 29º20'46" sul e a uma longitude 53º18'24" oeste, estando a uma altitude média de 394 

metros. Possui clima subtropical e uma área territorial de 474,80 km². Com uma população de 

4.471 habitantes segundo o Censo IBGE/2010. Com uma distância de 320 km até a capital. A 

mata nativa, especialmente a mata de pinhais, deu nome à Pinhal Grande. O relevo é 



 

composto de gramíneas e mata nativa, destacando-se o Pinheiro (Araucária). Integra a 4ª 

Colônia de Imigração Italiana e hoje é composto por descendentes de italianos, portugueses, 

alemães e espanhóis. (IBGE, WIKIPEDIA, Site da Prefeitura Municipal de Pinhal Grande) 

 O início histórico do local se deu com a ocupação indígena a essas terras que, 

anteriormente longínquas e desconhecidas deram origem ao que hoje é Pinhal Grande. Já 

foram habitadas pelos índios tupis-guaranis, dentre os quais estavam os tapes. De acordo com 

DALMOLIN (2011), a ocupação difundiu-se em virtude da riqueza e abundância das águas na 

região, mais especificamente, provindas do Rio Jacuí. De acordo com o escritor Firmino 

Costa, o povoamento indígena na região teria iniciado da seguinte forma: 

 

...eles teriam passado das ótimas várzeas do Rio Jacuí, hoje alagada, onde a plantação 

era fácil. Lá encontrou-se vários testemunhos antigos, cerâmicas e artefatos líticos... 

subiram depois esses índios para vales dos afluentes desse grande rio, e através das 

serras do Município de Pinhal Grande, teriam chegado aos abundantes matos e mesmo 

a regiões de campo próximo a atual cidade, de onde se distribuíram a toda a região. 

(COSTA, 2007) 

 

 Segundo COSTA (2007), os jesuítas, padres da Companhia de Jesus, encontraram os 

tapes no início de século XVII, propiciando a origem da Redução de Natividade de Nossa 

Senhora, localizada nas terras do município de Pinhal Grande. Salienta o autor, que os 

progênitos desse grupo seriam os índios nativos, os quais povoariam as matas e os campos 

que, mais tarde, dariam origem ao então território de Pinhal Grande.  

Cabe salientar que, no livro “Pinhal Grande: Contribuição ao Estudo da História de 

Seu Município” de COSTA (2007), a Redução de Natividade de Nossa Senhora teria sido 

extinta no ano de 1638 devido ao medo de uma invasão dos bandeirantes, que eram homens 

contratados pelos portugueses para encontrar e aprisionar os indígenas e escravos fugitivos. 

Estas expedições começaram em São Paulo e dirigiram-se ao interior do Brasil, as quais 

ficaram conhecidas como entradas e bandeiras, sendo expedições oficiais organizadas pelo 

governo e financiadas por particulares. 

 De fato, assim como relata DALMOLIN (2011): 

 

...os bandeirantes que disseminavam o medo e o terror por onde passavam, estiveram 

próximos dessas terras. ...a ameaça de uma invasão dos bandeirantes fez com que a 

Redução Jesuítica de Natividade de Nossa Senhora acabasse sendo extinta. Os jesuítas 

acabaram abandonando o local... 

 

  Após a região ser abandonada pelos jesuítas, a história do município de Pinhal Grande 

entra num chamado sono profundo, devido a não ter registros sobre o local nesse período até a 



 

chegada dos primeiros tropeiros. (DALMOLIN, 2011). O despertar procedeu somente com a 

chegada dos tropeiros, posseiros que acabaram delimitando um vasto espaço e terras, 

estabelecendo assim as estâncias. Segundo relatos de COSTA (2007), o tropeiro João 

Gonçalves Padilha teria sido o primeiro povoador do Município de Pinhal Grande. 

 

3 QUARTEIRÃO EM ESTUDO 

 

3.1 Situação da quadra 

 

A Quadra 23 contempla parte do bairro Limeira, em Pinhal Grande, delimitada pelas 

avenidas: José Batistella e Integração, e pelas ruas: Bento Gonçalves e Das Araucárias. 

 

Figura 1. À esquerda, imagem de satélite da cidade de Pinhal Grande, com destaque em 

vermelho marcando a situação da quadra em estudo, aproximada na imagem à direita, com o 

nome dos logradouros. 

 

Fonte: Google Earth (2015).  

 

4 METODOLOGIA 

 

Para a realização deste estudo, os métodos utilizados foram o levantamento fotográfico 

do quarteirão, o mapeamento do mobiliário urbano, perfil viário e revestimentos existentes 

nos passeios públicos e ruas abrangentes, além de uma entrevista (questionário em anexo) 

com 25 cidadãos, tanto transeuntes quanto moradores do local, relativo ao grau de satisfação 

com entorno urbano existente. Com base nos resultados obtidos, de acordo com leis e normas 

existentes, buscaram-se argumentos e possíveis soluções para os principais problemas 

encontrados. 



 

 

  

5 QUESTIONÁRIO - ENTREVISTA AOS CIDADÃOS E SOLUÇÕES PARA OS 

PROBLEMAS ENCONTRADOS 

 

Após a realização da entrevista, que contou com à participação de 25 pessoas do 

município, para uma melhor compreensão dos resultados obtidos, estes foram transformados 

em gráficos, dados em porcentagem, os quais seguem abaixo: 

 

5.1 Passeios públicos 

 

 Segundo os entrevistados, 64% das pessoas consideram os passeios públicos em boas 

condições de uso. Já para 36% a situação é ruim, péssima ou não existe. Isto se justifica pelo 

fato de que na rua Bento Gonçalves e em parte das Avenidas José Batistella e Integração os 

passeios públicos não estão pavimentados. 

 Como possível solução, pode-se propor a pavimentação dos trechos de passeios 

inexistentes na Rua Bento Gonçalves e nas Avenidas José Batistella e Integração, assim como 

a padronização dos mesmos, tendo como exemplo o Plano Diretor Urbano Ambiental do 

Município de Júlio de Castilhos, transmitindo assim uma organização e satisfação para os 

moradores e transeuntes do local.  

 A utilização do Plano Diretor e do Código de Obras do município de Júlio de 

Castilhos pelo município de Pinhal Grande é em virtude do município não possuir ainda suas 

normativas e legislações referentes aos mesmos. O Plano Diretor do município de Pinhal 

Grande está em fase de estudo. 

 

 

 



 

5.2 Sistema viário 

 

 De acordo com o gráfico, 72% dos entrevistados responderam que são boas as 

condições da pavimentação do entorno, 16% afirmam que são ruins e 12% que são péssimas. 

Com visita "in loco", percebeu-se que todo o entorno é pavimentado com calçamento, 

contudo, a possibilidade do asfaltamento pode melhorar as condições e beneficiar os 

moradores do entorno. 

 

 

Neste quesito, as opiniões ficaram divididas entre os que acham bom e os que acham  

ruim ou péssimo. A justificativa é de que, apesar da inexistencia de faixas de segurança, os 

moradores consideram o quarteirão com pouca movimentação de veículos, permitindo assim a 

mobilidade sem a necessidade de faixas. Como solução, se faz necessário a pintura de faixas 

de segurança nos locais de maior fluxo para a atravessia com segurança dos pedestres. 

 



 

 

Referente a mobilidade para PCD (Pessoa Com Deficiência), nessa região é muito 

insatisfatória. Apesar de 4% dos entrevistados responderem a opção bom, para a grande 

maioria está ruim ou péssimo. No local percebe-se que não existe acessibilidade para PCD´s, 

ou seja, inexiste rampas de acesso e pisos táteis aos cadeirantes e demais deficientes na 

maioria das esquinas ou intersecções. Como solução, se faz necessário um investimento 

através do poder público, principalmente nas esquinas, através da execução de rampas de 

acesso, assim como colocação pisos táteis (NBR-9050), visando proporcionar mobilidade 

tanto aos deficientes quanto aos demais pedestres que necessitam (uma mãe com carrinho de 

bebê, por exemplo). 

 

Figura 2. Vista superior da possibilidade de rampa de acessibilidade com piso tátil. 

 

 

Fonte: ABNT NBR 9050: 2004 (2015) 

 

 

 

 

 



 

5.3 Infraestrutura urbana 

 

Quanto a iluminação pública, 64% das pessoas responderam que estão em boas ou 

ótimas as condições, sendo que 28% acham ruins e 8% afirmaram que são péssimas. Com a 

visita “in loco”, percebe-se que os que responderam as opções péssimo e ruim provavelmente 

se referem a Rua Bento Gonçalves, onde existem pontos em condições precárias, além de 

parte da Avenida José Batistella, que apresenta uma iluminação pouco eficiente. Como 

solução para a parte insatisfatória dos entrevistados, faz-se necessária a colocação de mais 

pontos de luz ao longo da Rua Bento Gonçalves além da substituição das lâmpadas 

ineficientes (mistas) por outras mais potentes na Avenida José Batistella (vapor metálico, as 

quais produzem luz branca, possuem alto índice de reprodução de cor e tem maior tempo de 

vida, além de serem mais em conta que os LEDs, por exemplo). 

 

 

Em relação às lixeiras, existem apenas duas na quadra em estudo, sendo que são de 

caráter e uso privativo (particular). Os entrevistados que responderam as opções de bom e 

ótimo correspondem aos moradores da Rua bento Gonçalves, onde estão localizadas as duas 

lixeiras, talvez isso explica a boa satisfação e os altos percentuais do gráfico à cima. Como 

simples solução para o entorno, implantação de novas lixeiras em cada rua ou avenida, sendo 

elas todas padronizadas. 



 

 

 

Conforme o gráfico acima, a pequena maioria do público está insatisfeita neste quesito. 

Apesar dos entrevistados responderem as opções bom, ótimo, ruim e péssimo, o quarteirão 

não conta com telefones públicos. Com a difusão da telefonia móvel e por se tratar de um 

quarteirão residencial, para muitos o uso do famoso "orelhão" não se faz necessário. Os 

telefones públicos são mais indicados para locais com grande concentração de pessoas, o caso 

de praças ou demais prédios públicos.  

 

 

Apesar dos participantes responderem as opções bom, ruim, ótimo e péssimo, o entorno 

não dispõem de áreas de lazer. Talvez a pequena maioria dos entrevistados que estão 

satisfeitos com as áreas de lazer referem-se a existência da praça municipal nas proximidades, 

porém não está nas dependências do entorno estudado.  

 



 

 

 Neste quesito, a grande maioria está insatisfeita. O entorno não dispõe de nenhuma 

parada de ônibus adequada, coberta, em condições de abrigar das intempéries os usuários. O 

que existe no local é um ponto de embarque sem sinalização e proteção alguma, a qual 

localiza-se no encontro das Avenidas José Batistella e Integração. Como solução para o 

problema, se faz necessário a construção de uma parada de transporte coletivo que ofereça o 

mínimo de condições adequadas para quem espera o transporte. 

 

 

Na questão de sinalização, a maioria afirma que o entorno está bem sinalizado. 

Conforme visita "in loco", verificou-se que existe sinalização, porém são poucas e precárias. 

A solução seria uma readequação da sinalização no quarteirão e demais pontos do município, 

tanto para veículos como para pedestres. 

 

 

 

 

 



 

5.4 Limpeza urbana 

 

Apesar de algumas pessoas estarem insatisfeitas, a grande maioria considera um bairro 

limpo e organizado. 

 

 

O município terceiriza a coleta de lixo, o qual é recolhido três vezes na semana. A 

maioria dos entrevistados se dizem satisfeitos com o serviço, embora haja descontentamento 

por parte de alguns. 

 

5.5 Arborização 

 



 

Conforme a pesquisa, a grande maioria dos entrevistados dizem que o entorno está bem 

arborizado. Como nos demais gráficos, também existem pequenas controvérsias neste quesito. 

As principais reclamações são quanto a falta de flores em dependências públicas (canteiros), 

na Rua Bento Gonçalves e em parte da Avenida José Batistella. A solução para o exposto 

problema é uma melhor utilização dos espaços públicos vegetados, tanto pelo poder público 

quanto pela população. 

 

5.6 Segurança  

 

Como a cidade é pequena e tranquila, a segurança é satisfatória, com pouquíssimos 

incidentes de roubo e criminalidade. Porém, 12% dos entrevistados dizem que a segurança 

deve ser melhorada, sugerindo ainda que uma possível solução seria intensificar mais a 

fiscalização pública. 

 

5.7 Sistemas de esgoto  

 



 

 

Segundo o setor de engenharia da prefeitura municipal, todo o entorno está suprido com 

infraestrutura de esgoto cloacal e pluvial. Boa parte das pessoas entrevistadas se dizem 

satisfeitas com o serviço apresentado. As condições ruim e péssimo dizem respeito a falta de 

manutenção. Relativo às pessoas que responderam não existir esgoto cloacal e pluvial no 

quarteirão, estas são leigas no assunto, ou seja, desconhecem da existencia dessa 

infraestrutura, a qual é um fator muito importante para a evolução e o desenvolvimento 

urbano do município. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No geral, somados todos os quesitos analisados, a maioria dos moradores ou transeuntes 

do local (63%) afirmaram que as condições do entorno da quadra 23 são boas ou ótimas. Em 

controvérsia, para 29% as condições encontradas no contexto do quarteirão são ruins ou 

péssimas. Ainda, para 8% dos entrevistados representa que o quarteirão não possui itens 

essenciais, como pavimentação de passeios públicos, iluminção eficiente, entre outros.  

 Com os relatos, troca de informações e sugestões de moradores e transeuntes do local, 

além da fundamentação teórica e da legislação utilizada pelo município, foi possível avaliar, 

determinar e propor soluções para os problemas encontrados.  



 

Na questão acessibilidade, devem ser construídas e padronizadas rampas de acordo com 

a NBR-9050, de 2004.  Já o melhoramento da pavimentação de vias públicas, manutenção da 

vegetação, reformulação da iluminação pública, colocação de lixeiras, sinalização mais 

adequada, inserção de quebra-molas e ainda implantação de uma área de lazer devem partir do 

poder público.  

Um ponto positivo é o fato de, mesmo por ser considerado um município de pequeno 

porte, Pinhal Grande se destaca frente a grandes centros urbanos no que se refere à 

infraestrutura de saneamento básico (rede de esgoto cloacal), onde toda a cidade é 

beneficiada.  

Após análise de todos estes fatores, fica claro que é de suma importância investimento 

em tudo que tange infraestrutura urbana e mobilidade urbana, visando melhorar a qualidade 

de vida dos moradores e transeuntes, não somente da Quadra 23, mas de todo o município de 

Pinhal Grande - RS. 
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ANEXOS 


