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INTRODUÇÃO:
As cidades constituem-se por áreas edificadas, casas, comércio e indústrias, e por áreas de circulação da população, como
o sistema rodo-ferroviário e áreas livres de edificação, parques, praças, quintais. Assim os parques têm sido construídos
como alternativa para diferentes necessidades da cidade, apresentando-se como locais de lazer e novos pontos de
encontro entre os habitantes, mas também projetados para evitar a habitação nos fundos de vale, preservar as matas
ciliares e regular à vazão dos rios (MENEZES, 1996). As áreas comunitárias de uso comum proporcionam qualidade de
vida não só a população local, mas também aos moradores dos bairros vizinhos, sobretudo à comunidade carente, que têm
suas necessidades básicas supridas com equipamentos comunitários localizados próximos as suas residências, além de
praticar seu lazer nas áreas públicas da mesma (ROMANINI, 2012).
O objetivo da pesquisa é analisar a paisagem urbana do Parque da Gare e entorno quanto ao uso e ocupação do solo.

METODOLOGIA:
A pesquisa iniciou-se fazendo o reconhecimento da área, resgate histórico, com o diagnóstico da situação em que se
encontra o entorno urbano e o Parque da Gare, em Passo Fundo, RS.
Foram identificados as ruas que delimitam a área verde, classificados os tipos de edificação existentes, o tipo de
pavimentação das ruas e fluxo, bem como os usos do entorno e do próprio Parque da Gare. Análise do parque quanto a
equipamentos, segurança, iluminação e conflitos.
Foram elaborados mapas de uso e ocupação e caracterizada a Feira do produtor como fonte de renda e desenvolvimento
social.



RESULTADOS E DISCUSSÕES:
As mudanças foram significativas ao longo dos anos no entorno do Parque da Gare, que se desenvolveu com edificações
em altura, alterando a paisagem. A Av. Sete de Setembro antes os trilhos do trem hoje uma avenida movimentada de
acesso ao Parque e bairros.
Este Parque Urbano encontra-se em péssimo estado de conservação, com falta de segurança, perigoso, equipamentos mal
conservados e outros não foram finalizados. Percebe-se acumulo de lixo, falta de manutenção das calçadas, assim como
dos bancos e gramado.
Na Av. Sete de Setembro, em frente à Gare, é composta por via asfaltada de faixa dupla com dois sentidos de fluxo,
estacionamento ao longo da via e calçada para pedestres. Possui em seu entorno o Senac, HemoCentro, casas
residenciais, terrenos baldios e galpões. Nas segundas, quartas e sábados ocorre a Feira do Pequeno Produtor,
administrada pelos membros constituintes de sua Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal e delegados representantes de
bairros, sendo apoiada pela Prefeitura Municipal de Passo Fundo. A Feira pode ser considerada exemplo bem-sucedido de
associativismo envolvendo agricultores familiares, viabilizando a comercialização da produção, assim como reflete a
importância da diversificação e da expansão da pluratividade na medida em que permite e facilita a incorporação ou o
acesso ao mercado de trabalho de uma expressiva massa de trabalhadores. É um nicho de mercado voltado ao mercado
consumidor, que além de valorizar produtos naturais vendidos diretamente pelo produtor, encontra preços mais acessíveis
em relação aos oferecidos nos mercados tradicionais. Assim, esses agricultores associados à feira, perceberam a
importância de seus produtos e a valorização que o consumidor tem atribuído a eles (SILVA, 2003). As Ruas do entorno
são pavimentadas por paralelepípedos e asfalto. Os principais usos são casas residenciais térreas e até três pavimentos,
comércio, edificações de três pavimentos e doze pavimentos, indicando a mudança na paisagem urbana.

CONCLUSÃO:
O parque da gare em meio à cidade possui grande importância histórica.É uma área de lazer da população passo-
fundense,mas apresenta conflito perdendo seus adeptos por conta da situação em que se encontra. Percebe-se a mudança
na paisagem do entorno e a necessidade de melhorias pelo poder público para que os munícipes usufruam com segurança
da área.
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