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ABSTRACT 
 
The “Caldeirões” or the “Lajeiros”,  an area of approximately 10 hectares identified as cultural 
heritage by the state of Pernambuco is the subject of this graduation final work. This work proposes 
the creation of an urban park in order to preserve a cultural patrimony which is composed of big 
rocks that retain pluvial water, which gave the town name. It will offer recreation with the use of 
natural resources, considering culture, history and education. It will be consistent with economical 
development, tourism and self-sustainability. According to the UNESCO Conference held in Paris in 
1972, a Cultural Heritage embraces, among other things, places where humans and environment 
interact in harmony. This area is important to the history of this town due to the rocks’ ability to retain 
water from the rain to provide the population. Despite the cultural value of the “Caldeirões”, there 
are problems to solve like: lack of social integration with other parts of the town, sewer pollution of a 
creek, the water polllution of the rocks, and shanty tows in the surrounding areas. The proposed urban 
park was inspired in a brazilian poem of João Cabral de Melo Neto, “A Educação Pela Pedra”--
“Learning From the Rock”. It was a method to interpret the landscape and offer the population and 
visitors a recreation area with ecological and historical themes. It also intend to relocate the poverty 
dwellings to another area in the surrroundings.  Further, it was identified open spaces to link the 
“Caldeirões” to the town of Lajedo. Therefore, this project has as the main objective the integration 
of  the “Caldeirões” with the rest of the town bringing it back to the live of the inhabitants, as an 
urban park based on urbanization and preservation. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
Esse documento, elaborado a partir do trabalho de graduação defendido em agosto de 2003, apresenta 
uma proposta paisagística para um espaço livre de recreação, o Parque dos Caldeirões no Município de 
Lajedo, localizado na região do Agreste Meridional do Estado de Pernambuco na perspectiva de 
conservação do patrimônio cultural dentro do processo de transformação urbana. 
 

A criação desse parque em Lajedo, cuja população é de 32.194 habitantes, volta-se para o 
planejamento urbano reservando espaços de lazer e amenização em sua malha urbana e promovendo a 
utilização racional de seus recursos naturais, em consonância com o crescimento econômico e 
populacional dentro de uma visão de sustentabilidade. Por isso, a preocupação com a preservação e 
valorização da cultura local abrange aspectos da memória, história, educação, turismo, etc. E de 
acordo com as resoluções da Conferência Geral da UNESCO ocorrida em Paris no ano de 1972, o 
Patrimônio Cultural abrange, dentre outras coisas, os lugares notáveis resultado de ações conjugadas 
entre o homem e a natureza.  
 

Dentre as potencialidades naturais encontradas na área urbana do Município, a área dos “Caldeirões” 
destaca-se de grande relevância para a formação da cidade. Os “Caldeirões” ou “os Lajeiros” é um 
sítio catalogado pelo Plano de Preservação dos Sítios Históricos do Interior (PPSHI, 1982) formado 
por rochas de onde provém o nome atual da cidade e que armazenavam águas das chuvas servindo 



  
 

para abastecimento da população. Pela sua localização e beleza natural, era lá que muitos habitantes do 
antigo povoado se reuniam para fazer serenatas nas noites de lua cheia ou mesmo para passear nas 
horas de descanso.  
 

A pedra e a água são os dois elementos de destaque na paisagem dos Caldeirões e foram primordiais 
para a fixação do homem e para o surgimento do antigo núcleo de povoamento em Lajedo. A 
compreensão da relação entre o homem e o meio, neste caso, entre o homem e a pedra na busca por 
atender às suas necessidades, ressaltam a importância histórica do sítio e seu valor natural e 
patrimonial para a comunidade. 
 

A área dos Caldeirões tem aproximadamente 10ha, dos quais aproximadamente 2ha são ocupados pela 
formação rochosa mais significativa e responsável pela retenção de águas pluviais e reúne as 
categorias anteriormente destacadas em virtude de seu valor histórico, cultural, paisagístico e 
ambiental. Apesar desses valores agregados aos Caldeirões, muitos problemas, como: a falta de 
integração da área com o restante da cidade, a poluição do riacho existente no local e das águas 
acumuladas nas cavidades das pedras, aridez, entulhos e ocupação informal inadequada, são 
observados atualmente no sítio em questão. O parque proposto tem sua concepção inspirada na poesia 
de João Cabral de Melo Neto, A Educação pela Pedra, que busca proporcionar aos habitantes e 
visitantes um espaço recreativo, educativo e ecológico. Além disso, priorizou-se a identificação da 
tipologia de espaços livres da cidade para articulá-lo num sistema integrado entremeado por caminhos 
vegetados. 
 
Neste sentido, o presente estudo tem como objetivo primordial integrar os “Caldeirões” à paisagem do 
Município de Lajedo e ao cotidiano de sua população resgatando sua utilidade como espaço de 
recreação, um parque urbano, dentro da visão de sustentabilidade baseada nos conceitos de 
conservação urbana e sinalizando seus acessos por meio de uma rede integrada constituída pelos 
espaços livres da cidade, através de um ponto de vista diferenciado em torno de sua importância nos 
centros urbanos. 
 
 
2. METODOLOGIA 
 

A metodologia foi dividida em quatro partes, das quais as três primeiras voltaram-se para o método de 
investigação e construção do argumento no sentido de definir as diretrizes projetuais para o parque: os 
conceitos utilizados, a análise da paisagem e a sistematização dos dados. 
 

2.1. Abordagem Conceitual 
 

A abordagem conceitual baseou-se na compreensão ecológica da cidade, nos conceitos de paisagem, 
de percepção, de espaço livre, de patrimônio e de sustentabilidade através da visão da conservação 
urbana:  

 

2.1.1. O Patrimônio Cultural e seus valores 
 
A importância de preservação e salvaguarda do nosso patrimônio cultural e natural é indiscutível. 
Estes bens, materiais ou imateriais, são uma fonte insubstituível de vida e inspiração, nossa pedra de 
toque, nosso ponto de referência e nossa identidade. 
 

O patrimônio, de forma sintética, é o legado que recebemos do passado, que vivemos no presente e 
que transmitimos às gerações futuras. Neste sentido, a visão de sustentabilidade econômica e 
ecológica através da prática de conservação integrada foi a estratégia adotada para a salvaguarda e 



  
 

proteção do patrimônio cultural de Lajedo para evitar a sua decadência e destruição em virtude de 
atividades humanas mal conduzidas.  
Torna-se claro a necessidade de conexão entre patrimônio, meio ambiente, cultura e educação, uma 
vez que a conservação é essencialmente uma questão cultural, e a mesma só será viabilizada quando o 
poder público, ciente de suas responsabilidades legais, investir o máximo dos seus recursos 
disponíveis; na implementação de programas educativos para difundir a importância dos bens 
patrimoniais e obter respostas satisfatórias por parte da comunidade.         

 

2.1.2. Aspectos Ecológicos dos Centros Urbanos 
 
O estudo dos aspectos ecológicos para a proposição do Parque Urbano na área dos Caldeirões é 
justificado pela necessidade de utilização racional dos recursos naturais; pelas relações de 
interdependência entre os seres vivos, inclusive o homem, e o meio circundante e pelos reflexos destas 
relações no crescimento da cidade e, conseqüentemente, na configuração da paisagem. Este fato 
evidencia a importância da dimensão ecológica para as políticas de planejamento urbano. 
 

A convenção da Unesco em 1972, considerando os aspectos natural e cultural do patrimônio, 
evidencia a forma como o homem interage com a natureza bem como a necessidade fundamental de se 
promover o equilíbrio entre ambos. A característica mais significativa da Convenção do Patrimônio 
Mundial é a de associar em um só documento, os conceitos de conservação da natureza e de 
preservação de sítios culturais. Natureza e Cultura complementam-se e a identidade cultural tem 
estreita relação com o meio natural em que se desenvolve. 
 

Segundo Mesquita (1978), o condicionamento ecológico dos centros urbanos consiste na “adequação 
do meio ambiente urbano para que abrigue convenientemente a comunidade respectiva. Trata-se da 
criação de condições favoráveis ao desempenho eficiente dos centros urbanos, ao desenvolvimento 
equilibrado da comunidade urbana, o qual se fundamenta no relacionamento harmonioso entre esta e o 
seu meio. Por conseguinte o condicionamento ecológico dos centros urbanos implica no tratamento 
dos espaços criados pelo homem, de forma a restaurar, na medida do possível, o equilíbrio relativo do 
ecossistema, considerando-se o sítio, a paisagem, a comunidade, bem como a teia de interações que os 
envolve interna e externamente”. 
 

2.1.3. Paisagem: Percepção de Cenários Mutáveis 
 
A importância de compreender e perceber a paisagem passa a ser uma condicionante fundamental 
quando se pretende intervir em um sítio, onde a pedra aparece como elemento de destaque, o foco 
principal da proposta. 
 

O conceito de paisagem é complexo, assumindo óticas distintas a depender da formação acadêmica 
dos profissionais envolvidos em sua análise. Contudo, uma visão complementar é indispensável.“A 
paisagem deve ser entendida como o cenário que nos rodeia e conforma nosso cotidiano” (Del Rio, 
1996). A paisagem é a configuração espacial formada por objetos e atributos físicos, naturais e 
artificiais, e resultante do processo histórico da relação do homem com a natureza, onde atuam outros 
componentes de ordem social, econômica, psicológica e cultural, sujeitos a mudança. (Sá Carneiro, 
2002). 
 

Neste sentido, a compreensão do conceito de percepção é essencial. “A percepção é o processo mental 
através do qual nos relacionamos com mundo” (Del Rio, 1996). A percepção ou apreensão da 
paisagem se traduz como uma relação sensorial segundo seqüências: o impacto visual seguido de 
experiência emocional (cheiro, gosto, som) e posterior destinação, seja para fins econômicos 
(turísticos) ou culturais. (Sá Carneiro, 2002).  
 



  
 

 

 

2.1.4. A Relação entre o Homem e a Pedra 
     

Observa-se que a constante relação entre o homem e o meio é uma variável importante quando se 
pretende pensar a paisagem como elemento de organização do espaço. Neste contexto, faz-se 
necessário entender a paisagem como a imagem de um ecossistema, identificar os elementos vivos – 
árvores, água, pedra – e não vivos que o constituem e compreender a relação de interdependência 
existente entre eles. 
 

O fato de a pedra ser elemento de destaque no sítio dos Caldeirões nos estimula a investigar e 
entender, de maneira mais aprofundada, as relações, os laços e o simbolismo existente entre o homem 
e as formações rochosas ao longo do tempo, para propor o resgate e a conservação da memória do 
lugar, a experimentação de sensações variadas e conseqüentemente o aprendizado a partir do contato e 
da percepção deste elemento na área de intervenção. 
 

A pedra marcou a paisagem do ecossistema natural intocado e tem sido, desde o paleolítico, utilizada 
de diversas maneiras pelo homem. A pedra foi tratada como um livro onde o homem pintou e escreveu 
seus símbolos e seus sinais; foi utilizada como expressão original de rituais e de culto ancestral; 
funcionou como abrigo e açude para contenção de água, como mostra a Foto 01; sendo também 
empregada na fabricação de armas e utensílios; e ainda, na construção de edificações, assumindo 
formas distintas, ou funcionando como agregado na fabricação do concreto. 
 

Atualmente a pedra é muitas vezes encarada de 
forma negativa, como uma barreira, um 
obstáculo, um empecilho fincado na paisagem e, 
dificilmente, seus valores, lições e significados 
são estudados e valorizados pelos arquitetos e 
urbanistas. O próprio vocábulo “pedra” assume 
significados variados desde a dureza e solidez 
da matéria mineral até a insensibilidade e a 
firmeza dos homens. 
 

A pedra nos ensina outras lições e para aprendê-
las é preciso “freqüentá-la”, é preciso entrar em 
contato com a mesma para aprender com sua 

textura, sua dureza, sua resistência, sua solidez e até mesmo com seu som, através de “sua voz 
inenfática e impessoal”.Ainda são ensinadas lições de moral, de poética, de economia e de 
temporalidade por sua “resistência fria” e “seu adensar-se compacta”. 
 
“Uma educação pela pedra: por lições; 
para aprender da pedra, freqüentá-la; 
captar sua voz inenfática, impessoal 
(pela de dicção ela começa as aulas). 
A lição de moral, sua resistência fria 
ao que flui e a fluir, a ser maleada; 
a de poética, sua carnadura concreta; 
a de economia, seu adensar-se compacta: 
lições de pedra (de fora para dentro, 
cartilha muda), para quem soletrá-la. 
 

Foto 01 - Caldeirões de pedra natural Lajedo - PE 



  
 

Outra educação pela pedra: no Sertão 
(de dentro para fora, e pré-didática). 
No Sertão a pedra não sabe lecionar, 
e se lecionasse, não ensinaria nada; 
lá não se aprende a pedra; lá a pedra, 
uma pedra de nascença, entranha a alma.” 
  
“A Educação pela Pedra” de João Cabral de Melo Neto 
 

As pedras dos Caldeirões sempre estiveram na paisagem de Lajedo e quando resolvi questioná-las, 
aprendi coisas, sobre o Município, sobre o Agreste Pernambucano, sobre o Estado, civilizações 
antigas, sítios arqueológicos, patrimônio, paisagem e percepção; sendo a educação um elo perfeito 
entre as pedras, a história e a população de Lajedo. A educação é a base para o crescimento do 
homem, assim como a pedra é sustentação de relações, símbolos, sinais e edificações. 
 

2.2. A análise da Paisagem e a sistematização dos dados 
 
A análise da paisagem realizada no caminhar pela cidade através de observações e considerando a área 
urbana e o entorno, objetivou identificar as potencialidades, interesses e a existência de espírito de 
comunidade na cidade para que a proposta se aproximasse aos anseios de seus habitantes e usuários.  
 

Foram adotadas as visões de Cullen (1983), Lynch (1960) e Del Rio (1996). Segundo o método da 
análise imagética, enunciado por Lynch (1960), realizou-se a decodificação dos principais elementos 
componentes do espaço. Este método foi aplicado em duas escalas: a escala macro – referente à área 
urbana ocupada do Município de Lajedo e a escala micro – referente à área do parque e tem por 
objetivo revelar um retrato do sítio, a fim de esclarecer sua constituição, estrutura e dinâmica de 
transformação, identificando ainda problemas e potencialidades que foram norteadores das políticas, 
estratégias e diretrizes de intervenção.  
 

Nos procedimentos foram realizadas entrevistas e conversas informais, além da aplicação de 
questionários com 40 pessoas em diferentes locais: espaços públicos, centros sociais e postos de saúde, 
prefeitura, residências de moradores antigos e favela próxima aos Caldeirões. As diretrizes projetuais 
do parque foram definidas a partir desse referencial teórico e da pesquisa empírica. 

 

Como resultados obtidos ressaltam-se a participação da população nas opiniões do projeto, a proposta 
de um parque como instrumento complementar ao Plano Diretor de Lajedo, a confecção de mapas dos 
espaços livres da cidade e das linhas de força de sua paisagem, baseando-se nos conceitos da pesquisa 
Espaços Livres do Recife (2000), bem como, mapas específicos sobre os Caldeirões contendo 
levantamento dos elementos naturais e construídos presentes em seu entorno que poderão ser 
utilizados pela prefeitura local.  
 

É fundamental destacar a necessidade de inter-relação dos espaços livres com os ecossistemas 
remanescentes do sítio natural e com os demais elementos da estrutura urbana de Lajedo, como um 
dos princípios para que a cidade se desenvolva de maneira ecológica e economicamente sustentável e 
conseqüentemente se promova a melhoria da qualidade de vida de sua população. Com a realização 
dessa proposta foi introduzida a prática de conservação urbana como “a estratégia de planejamento e 
gestão utilizada em áreas urbanas consolidadas que sejam reconhecidas como de interesse patrimonial 
e cultural” (Zancheti, 2002).  
    
 
3. OS ESPAÇOS LIVRES PÚBLICOS DE RECREAÇÃO DE LAJEDO 

 



  
 

O Município de Lajedo está localizado na Mesorregião do Agreste Pernambucano, mais 
especificamente na Microrregião de Garanhuns, com uma área de 208,9km2 que corresponde a 0,21% 
do território estadual (ver Mapa 01). 
 

Além dos elementos 
configuradores da área 
edificada, na paisagem de 
Lajedo estão presentes as 
pedras; os ambientes 
aquáticos, representados 
pelo Riacho Doce que 
atravessa toda a cidade e 
por alguns açudes, e os 
espaços livres existentes 
em sua configuração 
urbana atual. Estes 
elementos sugerem o 

desenvolvimento de corredores verdes estruturadores, pois como afirmam Mesquita e Sá Carneiro 
(2000) “relacionar os espaços livres com os espaços edificados é essencial para o encontro de 
equilíbrios perdidos e a harmonia ambiental, principalmente, em territórios notadamente urbanizados 
ou, em parte, desordenados”. 
 

A identificação dos espaços livres públicos no contexto urbano baseou-se nas considerações de 
Mesquita e Sá Carneiro (2000, p.24), onde estes espaços são entendidos como “áreas parcialmente 
edificadas com nula ou mínima proporção de elementos construídos e /ou de vegetação – avenidas, 
ruas, passeios, vielas, pátios, largos, etc – ou com presença efetiva de vegetação – parques, praças, 
jardins, etc – com funções primordiais de circulação, recreação, composição paisagística e de 
equilíbrio ambiental, tornando viável a distribuição e execução dos serviços públicos, em geral.” 
 

Por sua vez, “os parques urbanos são espaços livres públicos com função predominante de recreação, 
ocupando na malha urbana uma área em grau de equivalência superior à da quadra típica urbana, em 
geral apresentando componentes da paisagem natural – vegetação, topografia, elemento aquático – 
como também edificações destinadas a atividades recreativas culturais e/ou administrativas” (Sá 
Carneiro e Mesquita, 2000, p.28). 
 

 A função dos parques urbanos não se restringe a atender as atividades de recreação. Estes espaços 
livres, verdes, públicos assumem papel fundamental no contexto social e ambiental sendo 
reconhecidos como espaços educativos e proporcionadores de um ambiente mais saudável para as 
cidades. 
 

“O parque pode desempenhar funções variáveis sejam elas recreativa, social, cultural, econômica, 
educacional, ecológica, paisagística e ambiental’’ (Sá Carneiro, 1998) e estas funções e os usos 
doparque variam devido ao seu entorno físico, econômico social e às mudanças processadas no modo 
de vida da população. 
 

Por esta razão, é fundamental o conhecimento das condições sócio-econômico-culturais da população 
e de seus anseios e necessidades, pois estes fatores interferem nas relações comunitárias, nas decisões 
de projeto, e conseqüentemente, na imagem do lugar e na legitimidade e eficiência da proposta. 
Evitando-se também, uma ação isolada e sem continuidade na ocasião de mudança dos governos 
municipais, posto que a variável ambiental passa a ocupar o mesmo nível de importância da instância 
sócio-econômica-cultural na condução do planejamento das cidades baseado nos princípios do 
desenvolvimento sustentável. 
 

Mapa 01 - Localização de Lajedo em relação ao Estado de Pernambuco 



  
 

Seguindo o método da pesquisa Espaços Livres do Recife (2000) e a partir do levantamento de campo, 
foram confeccionados mapas com os espaços livres públicos de equilíbrio ambiental e de recreação e 
com os espaços livres potenciais, através da escolha dos espaços mais significativos da cidade de 
Lajedo. Foram identificados 26 espaços públicos de recreação, sendo sete praças e apenas um parque 
de vaquejada, cujas características os distinguem dos Parques Urbanos. 
 
 
4. OS CALDEIRÕES NA PAISAGEM DE LAJEDO 
  

O espaço livre dos Caldeirões apresenta uma área de aproximadamente 10ha; dos quais 
aproximadamente 1.3ha, estão ocupados pela formação rochosa mais significativa e responsável pelo 
acúmulo de maior volume de águas pluviais, são de propriedade da Prefeitura Municipal de Lajedo 
(ver Foto 02).  
 
Uma área correspondente a aproximadamente 1.8ha, onde se encontra em péssimo estado de 
conservação o prédio do antigo clube de monta, local destinado à reprodução de animais, é de 
propriedade do Governo do Estado de Pernambuco (ver Foto 03). O restante do sítio delimitado para 
criação do parque é de propriedade particular.  

 
De acordo com o Plano Diretor de Lajedo, os Caldeirões foram classificados como Zona de Proteção 
Ambiental – ZPA, que foi criada com o objetivo de “preservar as porções do território urbano que se 
apresentam com características de relevante valor ambiental, incentivar a criação de áreas verdes de 
grande porte, além de garantir a macro-drenagem da área urbana ocupada” (Projeto de Lei do PDL, 
2003).  
 

O entorno dos Caldeirões encontra-se parcialmente ocupado por invasão, mas ainda resta significativa 
área desocupada que pode ser utilizada para sua valorização (ver Foto 04). As áreas mais pobres, não 
ocupam uma parcela expressiva do território urbano ocupado, mas devem ser inseridas na estrutura 
urbana consolidada. Estas áreas críticas ainda apresentam dimensões e condições que permitem esse 
tipo de ação, sem fragmentar o tecido urbano, e serão tratadas quanto à relocação. 
 

No que diz respeito ao sistema viário, o maior fluxo registrado atualmente, ocorre na BR-423 devido à 
própria característica de uma rodovia federal, aparecendo em seguida a Rua Presidente Kennedy. Esta 
rua destaca-se por ser uma das entradas da cidade, por se conectar a outras vias importantes, sendo 
responsável pela distribuição do fluxo entre bairros e pela condução a equipamentos marcantes.(ver 
Mapa 02). 
 
No que se refere aos recursos naturais dos Caldeirões, além das pedras que pontuam o local e da água 
da chuva retida por entre estas, destacamos o Riacho Doce e dois açudes (ver Foto 05 e Mapa 02). 

Foto 02 - Caldeirões – Área de propriedade da 
PML, a ser detalhada na proposta de intervenção. 

Foto 03: Vista do Riacho Doce, correndo por 
entre as pedras na área de propriedade do 

Governo do Estado. 



  
 

 

 
 

Foto 04 – Riacho Doce e ocupação informal 
vizinha aos Caldeirões

Foto 05 – Açude na área a ser detalhada 

Mapa 02 – Os Caldeirões e seu entorno 



  
 

Nos Caldeirões, observa-se a cobertura de maior parte da área, que margeia as pedras, por vegetação 
rasteira (gramíneas) (ver foto 06); a existência de algumas árvores, na maioria de pequeno e médio 
porte, distribuídas no espaço e agrupadas em apenas três pontos e (ver Mapa 02 e Foto 07); a 
existência de espécies vegetais da Caatinga, típicas da região do semi-árido. 

 
4.1.A Utilização dos Caldeirões pela População 

 

Os Caldeirões eram usados pelas pessoas de maneiras diversas. Alguns tomavam banho, lavavam 
roupas, outros iam apenas passear e descansar, os jovens da época matavam aula para paquerar e olhar 
o vai e vem das mulheres (ver Foto 08), pescava-se e faziam-se serenatas a luz da lua. O espaço era um 
verdadeiro ponto de encontro (ver Foto 09).  
 

Fala-se também que muitos viajantes utilizavam o local com ponto de parada, armavam redes, 
alimentavam os animais e depois seguiam viagem. 
 

Hoje, o descaso e o abandono são as leis reinantes no local. O lixo acumulado, o esgoto lançado no 
Riacho Doce e a aridez causam enorme sensação de desconforto e afastam a população, que de 
maneira geral, reconhece o valor e a beleza da área e suas potencialidades, mas não se sente atraída 
para freqüentá-la em virtude das condições atuais e nem sempre compreende a importância de 
preservar seu patrimônio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Foto 06 – Caldeirões: grande área encoberta por 
gramíneas e pontuada pelas pedras 

Foto 07 – Concentração da vegetação arbórea na 
área do Governo do Estado. 

 
Foto 08 – Os Caldeirões era um local onde as moças 

esperavam seus namorados 

Foto 09 – Lajedenses e turistas pousavam para 
fotos, o espaço era tido como um “monumento”, 

um verdadeiro ponto turístico 



  
 

4.2. Problemas e Potencialidades 
 

Analisando a área de intervenção, foram identificados cinco principais problemas:  
 

1. falta de integração do sítio com o restante da cidade ocasionando o esquecimento por parte da 
população de sua importância histórica e cultural e a conseqüente degradação do patrimônio; 

2. A degradação ambiental, ocasionada pela poluição das águas no Riacho Doce e pela existência 
de entulho, lixo e metralha nas proximidades da área carente que margeia o lajeiro (pedra) 
mais importante;  

3. A existência de ocupação informal na porção sul da área de intervenção. A forma de ocupação 
destas habitações é inadequada;  

4. A aridez do espaço livre dos Caldeirões e da cidade como um todo, o que interfere diretamente 
no microclima local e na qualidade de vida dos seus habitantes; 

5. Dificuldade de ordem legal relacionada à propriedade das terras selecionadas para a criação 
parque, pois cerca de 6ha da área total (10ha) são de propriedade privada. 

 

Apesar dos problemas acima explicitados, é observada na área uma série de potencialidades: 
 

1. Existência dos lajeiros de pedra natural (ver Foto 10) que afloram em sua superfície. A 
peculiaridade destas pedras distingue o espaço dos Caldeirões dos demais espaços livres da 
cidade e possibilitam ao usuário a descoberta de sensações únicas a partir da experimentação 
do lugar e do contato com a própria pedra;  

2. A riqueza da paisagem local  é completada pela existência do Riacho Doce; 
3. Topografia pouco acentuada;  
4. Importância histórica, paisagística e cultural; 
5. Localização estratégica e facilidade de acesso em relação às praças, ao centro e aos demais 

equipamentos e espaços significativos da cidade; 
6. Propriedade da Prefeitura Municipal da área, onde se encontra a maior e mais significativa 

pedra do sítio; (ver Foto 10) 
7. Existência de alguns exemplares da vegetação típica do semi-árido nordestino, como palmas e 

mandacarus. (ver Foto 11). 

  
  
5. O PARQUE DOS CALDEIRÕES NO CONJUNTO DOS ESPAÇOS LIVRES 
 

A paisagem é uma linguagem à medida que é decodificada, lida e interpretada (Spirn, 1998). Neste 
sentido, buscou-se a compreensão da dinâmica da paisagem e a leitura da imagem do lugar com o 
intuito de esclarecer sua constituição, estrutura e dinâmica de transformação, identificando problemas 
e potencialidades, para então, definir objetivos, políticas, estratégias e hipóteses de intervenção. 
  

Foto 10 – Águas pluviais acumuladas nas 
cavidades dos lajedos de pedra natural 

Foto 11 – Vegetação típica do semi-árido 
nordestino 



  
 

Propõe-se, além da proposta para criação do parque, a implantação de caminhos vegetados na 
sinalização dos espaços livres mais significativos, integrando-os dentro de uma visão sistêmica e 
valorizando os Caldeirões. 
 

Neste sentido, fez-se necessária a aplicação de métodos de leitura da paisagem para interpretação da 
área de intervenção. Para tanto, utilizou-se fotografias, fotomontagens, maquete esquemática e 
desenho juntamente aos resultados obtidos com as entrevistas e com as visitas de campo. De forma 
sintética, buscou-se a segmentação da área de intervenção direta em partes, posteriormente agrupadas 
segundo uma interpretação própria, resultando na definição dos caminhos (eixos) e das áreas de 
permanência da proposta do Parque dos Caldeirões. 
 

5.1. Proposta para Caminhos Vegetados 
 

Os caminhos vegetados são corredores verdes criados através da utilização da vegetação como 
elemento de projeto. A criação dos referidos caminhos foi feita com a indicação dos locais que 
deverão receber vegetação adequada às condições climáticas e geológicas do lugar, garantindo a 
sustentabilidade da proposta e a diminuição dos custos de manutenção, minimizando o problema de 
aridez da cidade, integrando os espaços livres e, sobretudo, valorizando seu patrimônio cultural através 
da sinalização dos acessos do Parque proposto. 

Como afirmado 
anteriormente, a aplicação do 
método de Lynch foi 
realizada em escala macro, 
considerando-se a área 
urbana ocupada do 
Município de Lajedo (ver 
Esquema 01) e 
posteriormente, foi realizada 
na área de intervenção direta 
(que envolve o parque e seu 
entorno). 
 

A síntese desta análise,  
somada às vias de maior 
fluxo de pedestre, culmina 
com a indicação dos 
caminhos vegetados, que 
compreende quase todo o  

trecho das margens do Riacho 
Doce que não foram 
encobertos por vias ou 
edificações. 

 
5.2. Aplicação das ferramentas de leitura da paisagem na área de intervenção direta 

 

A abordagem escolhida para o desenvolvimento do projeto foi a definição de caminhos e áreas de 
permanência no interior do parque com o intuito principal de valorizar a pedra e explorar 
conscientemente as lições transmitidas pelas suas características físicas e simbólicas. 
 

Os elementos naturais e construídos existentes na paisagem foram diferenciados em camadas (ver 
esquemas), para posterior categorização de acordo com as ferramentas de leitura imagética da 
paisagem desenvolvidas por Lynch (1960), terminando com a reintegração dos referidos elementos à 
imagem total. 

Esquema 01 – Legibilidade aplicada na escala macro (cidade). 



  
 

 
Esquema 02 - Limites                           Esquema 04 - Eixos 

Esquema 03 - Pedras Esquema 05 – Vegetação e Topografia 



  
 

Os esquemas mostram a fragmentação da área em partes e sintetizam as conclusões e os resultados 
obtidos, desde a delimitação da área do parque até a adequação entre o zoneamento, programa e 
elementos relevantes. 
 

A delimitação da área do Parque dos Caldeirões considerou o limite das cercas e muros que envolvem 
os terrenos encontrados na área, de modo a abranger todas as formações rochosas encontradas em sua 
superfície (ver Esquema 02). Uma investigação aprofundada da forma, do desenho, da disposição e 
estrutura das pedras propiciou a identificação da existência de três eixos importantes em torno dos 
quais estavam dispostos, concentrados os lajeiros de pedra, merecendo atenção especial o eixo central 
(eixo pedra 1) por congregar nas suas proximidades os elementos rochosos maiores e mais 
significativos (ver Esquema 03). 
 

Outros eixos foram detectados na área, além dos representados pela disposição das pedras, e foram 
fundamentais para a definição das estratégias de ação (ver Esquema 04). Os critérios explorados para a 
identificação destes eixos extrapolam as características físicas do objeto analisado(representadas no 
mapa por linhas contínuas) e consideram aspectos por elas condicionados como a acessibilidade, a 
visibilidade e as sensações produzidas no observador(representadas no mapa por linhas tracejadas). 
 

A vegetação existente e a topografia da área também foram estudadas nesta análise (ver esquema 05) e 
funcionam em alguns momentos como elementos de valorização dos eixos identificados e em outros 
momentos, a vegetação é responsável pela caracterização de regiões.                       

 
Os referidos elementos foram categorizados em 
vias, limites, pontos nodais e marcos, como 
mostra o Esquema 06, evidenciando a riqueza 
desta paisagem em virtude da diversidade de 
setores, pontos nodais e marcos nela contidos. 
  

Os setores principais são caracterizados como a 
pedra principal que é, de fato, um grande marco 
(01) criando uma espécie de zona homogênea 
mais ampla, dotada de grande conteúdo 
simbólico e perceptivo. As outras pedras 
grandes que afloram na superfície da área 
foram caracterizadas como marcos e não 
chegam a definir setores quando analisadas 
isoladamente. 
  

Quando analisadas em conjunto, juntamente 
aos demais elementos naturais existentes no 
sítio, as pedras contribuem para a definição do 
setor seco – caracterizado por uma grande área 
encoberta por vegetação do tipo gramínea e 
pontuada por formações rochosas; do setor 
molhado 01 e setor molhado 02 – 
caracterizados pela presença do Riacho Doce e 
diferenciados pela convergência das duas linhas 
d’água no ponto nodal 02. A separação entre o 
setor molhado 01 cortado por apenas uma linha 
d’água e o setor 02, cortado por duas superfícies 
líquidas, é marcada pelo muro de pedra, 
definidor do eixo muro 2. 

  

Esquema 06 – Legibilidade (Lynch) aplicada na escala 
micro 



  
 

Aparece ainda o setor do açude 01, o setor açude 02 que se mostra como um belíssimo atrativo onde 
pedra, água, talude e vegetação se equilibram de forma harmoniosa e, por fim, o setor do bosque – 
caracterizado pela concentração de vegetação arbórea criando um ambiente tranqüilo e sombreado. 

  

5.3. Decisões de projeto 
 

ZONEAMENTO - A área do parque foi dividida em duas grandes zonas, como mostra o esquema 07, 
uma zona de preservação e uma zona destinada a maiores intervenções, limitadas pelo eixo muro 1. A 
zona de preservação foi caracterizada como uma área de contemplação onde o elemento de destaque é 
a própria pedra, sendo dotada de acessos e caminhos adequados, área de lazer e vegetação típica da 
região. 

 

A outra zona corresponde ao restante da área do parque e foi destinada para a implementação de maior 
infra-estrutura, recebendo estacionamentos, áreas de lazer e descanso, área de alimentação com 
quiosques, pátio de eventos e outros. 
 

A referida zona de intervenção, por sua vez, foi dividida em duas subzonas. A subzona 01 corresponde 
ao setor seco identificado na paisagem e a subzona 02 é constituída pelos setores molhados 01 e 02 
(ver Esquema 08).O cruzamento dessas zonas e subzonas com os três eixos identificados em função da 
localização das pedras, são as linhas mestras do projeto, linhas norteadoras do desenho do parque, bem 
como da disposição das áreas e equipamentos que compõem o seu programa. 
 

PROGRAMA - O programa do parque visa atender na medida do possível aos anseios e carências da 
população identificados com a aplicação do questionário: a criação de área de lazer com parque 
infantil, área para eventos (shows, teatro, dança) e arborização, fato que foi respondido com o 
emprego de espécies típicas da região do semi-árido (ex.: jardim das cactáceas) e área para 
alimentação com quiosques. 
 
O entendimento de que a preservação da paisagem como patrimônio é um problema essencialmente 
cultural e portanto diretamente ligado à educação, estimula a implantação de um processo permanente 

Esquema 07 - Zoneamento Esquema 08 – Subdivisão da área de 
intervenção 



  
 

de conscientização da população como forma de garantir o sucesso e a eficácia da proposta. A 
educação pela pedra será desenvolvida por meio de atividades organizadas e supervisionadas pelo 
Centro de Estudos da Pedra, célula do Espaço Ciência instalado no Parque Memorial Arcoverde, 
constante na proposta, e pela comunidade que é a base para a sustentabilidade e para conservação do 
patrimônio, do meio ambiente e da cultura. 
 

5.4 O Parque dos Caldeirões 
 

Para a implementação plena e eficiente do parque, algumas edificações foram removidas e outras 
foram relocadas. Um prédio onde funcionava o antigo clube de monta foi removido pelo fato de não 
agregar valores arquitetônicos, históricos ou culturais significativos, pelo péssimo estado de 
conservação e neste local foi instalado o Centro de Estudos da Pedra. 

     

“Para aprender da pedra”, era preciso “freqüentá-la; captar sua voz inenfática, impessoal”. Era preciso 
conduzir o usuário ao seu encontro e através da percepção fazê-lo aprender “a lição de moral, sua 
resistência fria ao que flui e a fluir, a ser maleada; a de poética, sua carnadura concreta; e a lição de 
economia, seu adensar-se compacta”. As lições de pedra (de fora para dentro; cartilha muda) só seriam 
ensinadas para quem se dispusesse a “soletrá-la”. 
 

Os três eixos identificados na leitura da paisagem a partir da disposição das pedras, foram 
transformados nos caminhos principais do parque. Estes caminhos interligam as pedras e permitem 
uma sensação variada ao usuário que vê a pedra ao longe, vai se aproximando da mesma e o ápice 
desta experimentação ocorre quando o homem sobe, senta, deita ou corre sobre ela. 
 

O parque apresenta três acessos. Um para uso exclusivo de pedestres, sinalizado pelo canal e que 
conduz os usuários à zona de preservação. Os dois últimos acessos são destinados ao uso de pedestres 
e veículos e para tanto possuem áreas de estacionamento para ônibus e carros de passeio (ver 
Esquemas 09, 10 e 11).  

 

A única distinção entre os três caminhos 
principais diz respeito à hierarquia. O eixo central 
foi tratado como principal pela conexão entre as 
maiores pedras do sítio e para enfatizar a distinção 
entre o setor seco (sub-zona 01) e os setores 
molhados (sub-zona 02). 
 

A área seca (sub-zona 01) foi tratada como um 
jardim ecológico (jardim das cactáceas) com 
plantas da caatinga nordestina, pontuada pela  

Esquema 09 – Acesso 01 Esquema 10 – Acesso 02 

Esquema 11 – Acesso 03 



  
 

existência de cactáceas e espécies arbóreas do semi-árido. Uma vegetação rude e seca como o homem 
do sertão posto que “uma pedra de nascença, lhe entranha a alma”. 
 

Na sub-zona 02, foi criado um bosque com vegetação arbórea de várzea bastante concentrada, 
contrapondo-se ao jardim das cactáceas (ver esquema 12). Este bosque foi interrompido nas 
proximidades das pedras encontradas neste setor, abrindo-se áreas gramadas ao redor das mesmas, 
valorizando-as como verdadeiras esculturas, esculpidas pela natureza e pelo tempo na paisagem de 
Lajedo. 

 
 
 
Na busca de novas experimentações em relação à pedra e também com o intuito de criar outras 
alternativas de deslocamento no parque, foram traçados três outros caminhos hierarquicamente menos 
importantes e definidos a partir do vazio formado por entre as pedras. Postura exatamente oposta 
àquela empregada para a definição dos caminhos principais (ver Esquema 13). 
 

O setor 01 teve sua área reservada para a disposição de experimentos científicos monitorados pelo 
Centro de Estudos da Pedra. Ao lado do Centro de Estudos da Pedra propõe-se a instalação de um 
anfiteatro, de duas caixas de areia e ainda uma área de estar (bosque) criada através da 
complementação da malha ortogonal constituída pelas árvores existentes (ver Esquema 14). 

 

O prolongamento desta malha contribuiu para a 
definição de área para construção de quiosques no 
extremo oposto do parque. Esta área dos 
quiosques constitui-se em um dos limites do pátio 
de eventos, cujo desenho foi condicionado pelas 
vias projetadas e pela linha relacionada à forma 
das pedras, sendo esta última marcada por uma 
fileira de palmeiras imperiais para conferir maior 
definição e monumentalidade ao espaço (ver 
Esquema 15 e fotomontagens). 

 

Esquema 12 – Contraponto entre Jardim das Cactáceas e 
Bosque 

Esquema 13 – Vazio formado por entre as 
pedras 

Esquema 14 – Usos e funções no entorno do Centro de 
Estudos da Pedra 



  
 

Contornado o bosque do setor 
molhado 02, criou-se um pomar com 
árvores frutíferas da região e ainda 
terraços irrigados para o 
desenvolvimento de hortas 
comunitárias próximas à ocupação 
informal, como mais uma iniciativa 
para estreitar os laços entre a 
comunidade local e o Parque dos 
Caldeirões e para geração de renda. 
 

Para a zona de preservação, em 
princípio, precisam ser tomadas medidas de caráter geral como: a limpeza do sítio e das águas; a 
retirada do entulho depositado próximo à “favela” dos Caldeirões; a relocação de pequenos trechos da 
ocupação informal e a derrubada do muro que limita o terreno pertencente à Secretaria de Obras, como 
forma de desobstruir o visual, descortinando uma nova perspectiva para o espaço projetado, de 
minimizar os prejuízos causados à integridade das pedras e conseqüentemente do patrimônio, 
resgatando sua visibilidade como espaço utilitário e de recreação. 
 

É exatamente no espaço ampliado com a retirada do referido muro, onde foi locado a guarita e o 
pórtico de acesso à zona de preservação (acesso 01). Edifício marcado pela horizontalidade 
característica da silhueta da paisagem da cidade (ver fotomontagens). 
 

Rompendo com a horizontalidade do entorno foram plantadas no acesso 01, duas palmeiras imperiais 
e estas juntamente aos caminhos vegetados propostos sinalizam para os transeuntes a existência do 
importante equipamento. Sobre a pedra o homem está livre para experimentar e extrair de forma 
consciente suas mais variadas sensações.  
 
O muro existente no limite da zona (definidor do eixo muro 01), encontra-se danificado, devendo 
receber melhorias para funcionar de maneira eficiente na contenção das águas. Este muro foi reforçado 
e sua estrutura foi aproveitada para a construção de uma passarela gerando novas possibilidades de 
circulação, encontros, contemplação e aprendizado com a água, a pedra e o sítio (ver fotomontagens). 
 

No setor açude 02, foi criada uma área de lazer, descanso e contemplação bastante arborizada 
aproveitando-se os atrativos e a beleza do recanto conferido pelas pedras, pelo açude e pelo talude 
encoberto por gramíneas. Neste recanto, os usuários podem brincar, jogar, conversar, tocar violão, ler 
ou simplesmente deixar-se entregue ao silêncio OUVINDO A PEDRA FALAR. 
 

“Ouvindo a pedra falar” passei a ver Lajedo com outros olhos e sentidos que me conduziram a 
descobertas por caminhos antes inexplorados.  
 

Tentativas de contribuição para uma comunidade da qual represento indiretamente uma pequena 
parcela, laços afetivos reforçados, decisões difíceis no processo ininterrupto de amadurecimento; 
dedicação, verdadeira doação, na abertura de novas trilhas, novos caminhos de um aprendizado 
constante, iniciado com uma pedra de nascença que hoje entranha minha alma. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esquema 15 – Área para quiosques 



  
 

Fotomontagens – Parque dos Caldeirões  
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