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escala
1 · 500

praça seca para 
realização de feiras 
e eventos

galpão desativado 
do CAR reutilizado 
para equipamentos 
de grandes áreas

implantação de 
creche, de acordo 

com análise da 
macroescala, com 

pátio e acesso 
controlados

faixa de segurança 
elevada, para 

diminuição da 
velocidade do 

transito em frente à 
praça

anfiteatro para 
eventos culturais, 
como apresentações 
da Orquestra Villa-
Lobos da Lomba do 
Pinheiro

edificações da 
CEU reativadas, 

com programa 
de necessidades 
orignal mantido e  
novas atividades 

adicionadas

toda arborização  
acrescentada 

é composta de 
espécies nativas 

frutíferas, compondo 
pomares públicos

estacionamento 
para equipamentos 

da praça
25 vagas com 
pavimentação 
permeável em 
concregrama

acesso à Horta e 
à Praça dos Ipês 
com acessibilidade 
universal, por 
meio de escadaria, 
rampas para 
pedestres e acesso 
de veículos. a 
escadaria em linha 
reta busca criar 
conexão visual, 
aumentando a 
sensação de 
segurança no 
percurso em meio a 
mata nativa

o galpão 
existente da 

horta, atualmente 
em condições 

precárias, é 
substituído

um grande deque de 
madeira conduz até a 
Praia da Lomba, com 
inclinação de 2%

bancos de gabião 
contornam 

uma massa de 
mata nativa 

remanescente - a 
ser preservada - e 
uma área alagável. 

além de controlar 
o acesso a esta 

área sensível, os 
bancos de gabião 

servem como 
mobiliário sem 

porém bloquear 
o escoamento 

supeficial natural 
da água no terreno

retomando a 
conexão histórica 

do bairro com o 
arroio, propõe-se a 

reativação da “praia 
da lomba”. para 

isto, é feita uma 
pequena represa 

com banquetas 
de gabiões, 

aumentando 
a retenção de 

água no local e 
possibilitando o 
uso para lazer e 

balneário.

por se tratar de 
uma área sensível  
próxima ao arroio, 

foi priorizado o 
uso de pavimentos 

permeáveis em 
toda praça, com 

concregrama nas 
áreas de estar, 

saibro na pracinha 
e gramado nas 

demais áreas

uma área de 
esportes prevê 
campo de futebol 
(atividade pré-
existente na área) 
e academia ao ar 
livre, uma demanda 
da comunidade

um centro de 
terapia ocupacional, 

vinculado à 
assistência social, 
adiciona vitalidade 

e diversidade de 
usos para o entorno 
da horta, auxiliando 
a manter o espaço 

seguro

para separação 
física da horta, 

propõe-se a 
sustituição da atual 
cerca metálica por 

cerca viva com 
2m de largura, 
com espécies 

espinhentas para 
evitar o acesso não 

controlado

entre os dois 
equipamentos é 
criado um espaço 
amplo para chegada 
dos visitantes, com 
bancos extensos 
para receber turmas 
e grandes grupos em 
rodas de conversa

do manejo da 
mata nativa se 
retira eucaliptos 
(espécie invasora) 
para execução dos 
equipamentos dos 
parquinhos

uma pista de 
caminhada contorna 
todo espaço 
aberto, de acordo 
com demanda da 
comunidade

ESTRADA JOÃO DE OLIVEIRA REM
IÃO

 anfiteatro · praça dos jerivás

 feira de agricultura familiar · praça dos jerivás

 entrada na av. joão de o. remião · praça dos jerivás

 praia da lomba · praça dos ipês

MICROESCALA plano de ocupação do lote da horta comunitária
 O resultado das propostas para a microescala 
consiste em um plano de ocupação para o lote da 
Horta Comunitária da Lomba do Pinheiro. Devido à 
importância da hortacomo espaço de coesão social, 
seu lote, de propriedade municipal, foi escolhido para 
ser o projeto âncora para a intervenção na Bacia do 
Arroio Taquara, recebendo duas praças: a Praça dos 
Ipês e a Praça dos Jerivás. Incorporam-se ao projeto, 
com novos usos, as edificações abandonadas do 
Centro de Artes e Esportes Unificado - CEU, um 
projeto inconcluso do Governo Federal. O projeto de 
praça para a área contígua à horta é uma demanda 
da coordenação da iniciativa, que acredita que um 
espaço púbico possa trazer vivacidade e segurança 
à horta.

 O diagnóstico desta escala levou à leitura 
do lote como uma área inserida em um quarteirão 
com áreas de urbanização irreversível, com solo 
parcelado em lotes tradicionais; um núcleo de mata 
nativa preservada e algumas áreas de campo não 
urbanizado, atualmente sítios privados. Dentro do lote 
da HCLP, além da horta comunitária, há um campinho 
de futebol e estruturas inacabadas do CEU. O acesso 
a esse lote se dá pela avenida estruturadora do 
bairro, Av. João de Oliveira Remião, sendo uma área 
de grande acessibilidade no bairro. Como principais 
problemas, foram elencados a interface com o arroio 
poluído, a insegurança por ser distante da área de 
fluxos de pessoas, o acesso dificultado pela estrada 
em declividade e sem pavimentação, e o abandono 
das edificações. Como potencialidades, identificou-
se a horta como espaço de coesão social, o fato 
de o terreno ter sido cedido pela Prefeitura e a 
disponibilidade de áreas aptas à implantação de 
equipamentos, próximas ao Arroio Taquara.

PROPOSTAS
 Para desenvolver as propostas para essa 
escala, foi realizada uma atividade participativa 
na horta comunitária, baseada na metodologia da 
charrete. Essa atividade consistiu em um ateliê 
coletivo, com participação dos atuantes na horta: 
uma geógrafa, uma bióloga, uma cientista social, 
além de estudantes de arquitetura. Os participantes 
dividiram-se em quatro grupos temáticos para 
verificar possíveis soluções para zoneamento, 
novos usos articulados com a horta, conexão com 
o arroio e uso racional de recursos. Para facilitar o 
desenvolvimento de ideias em um espaço curto 
de tempo, foram elaboradas perguntas-base para 
cada temática, e cada grupo recebeu material de 
desenho, mapa do lote com os condicionantes e 
pré-existências, além de imagens de equipamentos 
e soluções como referências para a proposição de 
ideias. Com esta atividade, foram elaborados esboços 
de zoneamento e ideias para compor o programa de 
necessidades do projeto.

 Conforme o plano da macroescala, propõem-
se espaços com usos variados no lote, proporcionando 
animação ao local e contribuindo para a sensação 
de segurança dos espaços públicos. As duas praças 
projetadas, Praça dos Ipês e dos Jerivás, têm em 
comum o nome de árvores nativas da região. A Praça 
dos Jerivás caracteriza-se como uma praça seca 
para realização de feiras e tem como premissa a 
reutilização das edificações existentes, incorporando 
novos usos à parte do programa mantido da CEU. Nas 
áreas abertas da praça, propõem-se a recuperação 
da quadra coberta e pista de skate.

 A Praça dos Ipês, localizada entre a Horta 
Comunitária e o Arroio Taquara, por sua vez, é mais 
voltada à conexão com a natureza e lazer, tendo 
área esportiva, pracinha e uma nova “praia da 
lomba”, um espaço histórico de lazer a ser retomado 
pela população. Com as medidas de recuperação 
do arroio e o tratamento do esgoto do entorno, o 
Arroio pode voltar a ser balneável. A Praça dos Ipês 
tem a possibilidade de ser futuramente expandida, 
proporcionando dois novos acessos pelas ruas do 
entorno e se transformando em um parque linear ao 
longo de todo quarteirão. Os lotes necessários para a 
expansão são privados, portanto propôs-se que incida 
sobre eles o direito à preempção, um instrumento do 
Estatuto da Cidade que dá à prefeitura prioridade 
para adquirir estes imóveis quando postos à venda, 
em razão de uma diretriz de política urbana (BRASIL, 
2001). Essa ferramenta é importante pra evitar que 
essa área não urbanizada, que hoje são sítios, venha 
a ser parcelada e ocupada de forma irregular e não 
sustentável, a exemplo do resto da bacia hidrográfica 
do Arroio.

A · mapeamento da estrutura fundiária, pré-existên-
cias e elementos do entorno do lote da Horta Comu-
nitária da Lomba do Pinheiro.

D · zoneamento inicial para o lote, com proposta de 
uma praça seca junto à Av. João de O. Remião e uma 
praça ao longo do arroio taquara, com dois novos 
acessos. sobre estes lotes, atualmente privados, 
propõe-se que incida o direito à preempção.

C · aplicação das medidas de saneamento e recu-
peração do arroio previstas nas escalas anteriores
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SÍTIOS
ecobarreira

mata ciliar
recomposta

casas conectadaspraça dos jerivás

praça dos ipês

ao novo
coletor-tronco

C

LOTES COM DIREITO À PREEMPÇÃO

D

B ANTROPIZAÇÃO 
IRREVERSÍVEL

ÁREA DE EXPANSÃO DA 
URBANIZAÇÃO (AEIS)

ÁREAS 
LIVRES

MATA
NATIVA

B · zoneamento de análise da quadra: borda que 
já sofreu processo de antropização irreversível, 
podendo receber equipamentos com maior área; 
áreas aptas à expansão da urbanização, às quais 
é proposto a demarcação de AEIS; um núcleo de 
mata nativa a ser preservado e manejado; e uma 
faixa de área livre ao longo do Arroio Taquara, 
apta a receber equipamentos de lazer e esportes.
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SÍTIOS

HORTA

A

equipamentos de 
caráter educativo e terapêutico

equipamentos 
educativos e 
terapêuticos
em consonância 
com o trabalho 
realizado na horta

2

espaço público com conexão com o arroio

espaço público 
conectado ao arroio
projeto âncora no 
arroio, espaço de 
identidade para a 
comunidade

1

reuso das edificações existentes

reuso das 
edificações 
existentes
qualificação do 
acesso ao lote e 
interface com 
avenida arterial

3
diversidade de usos

diversidade 
de usos
garantir animação 
da área, ajudando 
na segurança dos 
equipamentos

4
possibilidade de geração de renda

$$
$

$$
$

possibilidade de 
geração de renda 
ou apoio mútuo 
viabilidade 
econômica da 
proposta

5
gestão ecológica da água e resíduos

gestão ecológica da 
água e resíduos
espaço de 
demonstração 
e referência em 
educação ambiental

6

PROPOSTAS

plano de ocupação para a quadra, com previsão de continuidade para a praça dos ipês, e 
projeto de espaço aberto para a praça dos ipês e praça dos jerivás.

RESULTADO

programa de necessidades

 creche

 assist. social

 praça

 reservatório

Macroescala:

 pista de caminhada

 academia ao ar livre

 trilhas (manter existentes)

 beneficiamento de produtos

 espaço para feira

 viveiros

 saneamento ecológico

 terapia ocupacional

 cinema comunitário

Microescala (resultado da charrette):

Pré-existências:

 horta comunitária

 campinho de futebol

 CEU (abandonada)

 ecobarreira

 recomposição da mata ciliar

Mesoescala:

 centro de reciclagem

compondo o programa de necessidades do lote, foram consideradas as pré-exis-
tências, os equipamentos resultantes da Macroescala, as infraestruturas verde-azul 
propostas na Mesoescala e os novos usos resultantes do processo participativo re-
alizado na Horta Comunitária.

 praça dos ipês


