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Introdução: Atualmente o processo de urbanização trouxe consigo inúmeras
transformações como exemplo as aceleradas mudanças econômicas e o assíduo
crescimento urbano de forma desordenada, no qual muitas vezes o ser humano esquece
do prazer em estar em meio à natureza, em cuidar do meio ambiente que habita e do que
a natureza dispõe, resultando em atitudes deteriorantes como o desmatamento e a
poluição das riquezas naturais que ainda existem. Objetivo: O objetivo principal baseouse na realização de estudos para formulação do ante-projeto para a requalificação do rio
que atravessa o municipio de Seara SC. Método: A metodologia deste trabalho foi
organizada em quatro etapas, onde a primeira delas é teórica e conceitual sendo
fundamentada por meio de pesquisas bibliográficas desenvolvidas a partir de materiais
científicos publicados. A segunda é baseada em estudos de caso, onde foram analisadas
referências projetuais com o objetivo de compreender as soluções adotadas em cada
projeto. Na terceira etapa foram feitas as análises da área de intervenção, compreendendo
o entorno da infraestrutura e sendo ordenada pelo Estudo de Impacto de Vizinhança
(EIV). Na quarta etapa foram definidas as intenções do projeto, abrangendo o programa
de necessidades, organograma, fluxograma, conceito e partido arquitetonico e realizado
o ante projeto de projeto de arquitetura. Resultados: Como resutado foi proposto a
requalificação do rio, por evidenciar que ele detenha alta relevância e potencialidade
diante de seu contexto. Buscou-se identificar as demandas da comunidade, onde principal
objetivo para alcançar a proposta é a vivência da comunidade. Através de intervenções
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urbanas convidativas e juntamente com um eixo de ciclovia, onde os moradores e os
visitantes possam desfrutar dos espaços de convívio e das paisagens naturais. Estes se
relacionam e interligam a arquitetura e o meio ambiente, destacando a relação da
população. Conclusão: De acordo com as análises, foi possível observar a importância
da conscientização, restauração e de implantação de equipamentos para suprir as
necessidades dos moradores, despertando para a população a importância da
preservação da mata ciliar e qualidade das águas, aonde a participação da população
conduz em uma resposta positiva ao meio ambiente, afetando diretamente a qualidade de
vida das pessoas. A área apresenta grande potencialidade, possibilitando a restauração e
implantação de programas para alcançar a necessidades ambientais e sociais, resultando
em um menor impacto, preservando o máximo a área, priorizando a escala do pedestre,
proporcionando uma experiência sensitiva com a natureza, criando assim, espaços de
contato direto com a água, a organização das espécies arbóreas para criar um
sombreamento que encaminha o usuário entre os espaços. Por fim, espera-se que o desejo
de contribuir para a conscientização profissional das responsabilidades socioambientais,
a realização desse estudo e a proposta de requalificação do rio e a implantação do parque
linear, de alguma maneira contribuam para a recuperação da área, melhorando a
qualidade ambiental, recuperando a identidade das áreas verdes e do rio, garantindo
vitalidade a estas ferramentas do planejamento urbano.
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