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a lomba do futuro
O desenvolvimento sustentável das cidades 
apresenta três principais obstáculos nos assentamentos 
humanos contemporâneos: a persistência de múltiplas 
formas de pobreza, as crescentes desigualdades 
sociais e a degradação ambiental. Atrelado a estes, 
a segregação espacial e a desigualdade social 
são realidades irrefutáveis em cidades de países 
subdesenvolvidos, dentre eles, o município de Porto Alegre.
 A Organização Mundial da Saúde no ano de 2015 
implementou em sua agenda o objetivo de até 2030 
todos os países do mundo aplicarem 17 objetivos para 
o desenvolvimento sustantável do planeta. Dentre 
esses objetivos, temos especificamente o objetivo n.º11 
“tornar as cidades e os assentamentos humanos 
inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis”. 
 A partir desse objetivo, um dos propositos de 
mudança é a promoção de espaços públicos seguros, 
acessíveis, verdes e de qualidade e que sejam áreas 
multifuncionais para interação e inclusão social, saúde e 
bem-estar humano.Sendo assim, fomentar o diálogo entre 
a ampla variedade de pessoas e culturas é necessario 
para assegurar o desenvolvimento humano e construir 
sociedades pacíficas, inclusivas e participativas.  
 Os espaços públicos bem projetados 
e gerenciados são um ativo essencial para o 
funcionamento saudável de uma cidade já que a 
qualidade de vida das pessoas está diretamente 
relacionada ao estado de seus espaços públicos. 
 Em  contra partida, as  novas extensões de cidade, 
devido ao   planejamento deficiente, resultaram em 
desigualdades espaciais. Afinal, os mais pobres  atualmente 
vivem em espaços distantes dos centros urbanos e 
apresentam diversas carências de acesso a serviços 
essenciais como saúde, educação e lazer. 
 Diante do contexto exposto, na cidade de Porto 
Alegre a realidade não é diferente. Os parques e praças 
consolidadas na cidade estão concentradas em locais 
mais próximos ao centro histórico, conforme demonstrado 
no mapa ao lado. A partir do mapeamento das áreas com 
grande potêncial ambiental de áreas verdes nativas no 
município, escolheu-se o Bairro Lomba do Pinheiro para o 
desenvolvimento do presente trabalho, visto a ausência de 
espaços públicos na zona leste de Porto Alegre. 
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Problema
Após identificar a grande área 
com potencial na zona leste e 
definição do bairro a trabalhar, 
foram identificados os seguintes 

problemas:

- Ausência de espaço de lazer;
- Ausência de contato com áreas 

verdes;

Conceito
A cidade tem voz.

O lugar fala o que precisa.
O arquiteto escuta e traduz 

em construção.

Metodologia
Para ouvir democraticamente o 
bairro e as pessoas, utilizou-se 

como base:
- Orçamento Participativo de 

Porto Alegre;
- Lei Complementar n.º630: 

Institui a Operação Urbana Con-
sorciada Lomba do Pinheiro

Diretrizes
Gerar programas que a 

população necessite;
Identificar reservas de 
importância ambiental para 
garantir a destinação de lazer 
ativo e passivo de caratér 

público/privado;

Objetivo
Proporcionar a convivência da co-
munidade a partir de um espaço 
público de qualidade atrelado a 
concepção arquitetônica de um 
equipamento educacional de re-
ferência para o desenvolvimento 
social de adolescentes da região e 
uma unidade de assistência social.

Viabilidade
A área de localização do terreno é pública, 
portanto a viabilidade de execução desse 
projeto dependeria de uma contrapartida 
de algum empreendimento privado como, 
por exemplo, um empreendimento de 

grande porte habitacional.

Habitação
Irregular

 A macrozona da cidade de Porto Alegre denominada como “Eixo Lomba do Pinheiro-Restinga” corresponde à região limite 
da cidade com o município de Viamão. As estradas João de Oliveira Remião e João Antônio da Silveira, no bairro Restinga, são as 
duas vias estruturadoras principais desse eixo e fazem parte da Via do Trabalhador, que conecta as regiões norte e sul da cidade.
 Na Estrada João de Oliveira Remião encontram-se as principais atividades econômicas e pontos de interesse, além de maior 
densidade populacional dessa macrozona. A Estrada João Antônio da Silveira, apesar de sua importância como via de acesso 
à Restinga, tem ainda um entorno de ocupação rarefeita. O Parque Saint-Hilaire, com 1.180 hectares, constitui um importante 
equipamento de influência regional onde apresenta áreas de preservação de matas e nascentes de arroios (Arroio Dilúvio), porém 
atualmente, devido ao estado précario de conservação, não se torna mais um grande atrativo de área de lazer da população.

  A Lomba do Pinheiro, de ocupação inicialmente rural, teve suas glebas aos poucos subdivididas em lotes de menores 
dimensões. A ocupação urbana deu-se a partir das linhas de cumeada das colinas, onde as declividades favoreciam a urbanização. 
A Lomba do Pinheiro é atualmente o maior aglomerado de vilas populares e loteamentos clandestinos e irregulares do município. 
 Sua população está distribuída principalmente nos núcleos conhecidos como Jardim Franciscano, Nova São Carlos, Viçosa, 
Herdeiros, Esmeralda, Triângulo, São Francisco, São Francisco do Boqueirão, Chácara das Peras, Jardim Lomba do Pinheiro, vilas 
MAPA I e II, Vila Pinhal e Panorama. Nas imediações dessas ocupações, encontra-se a região das nascentes da maior parte dos 
arroios, como Dilúvio e Salso, o que a torna inestimável patrimônio natural a ser preservado.

Fonte:   adaptado de MENEGAT, Rualdo. Atlas ambiental de Porto Alegre. 1999.

eixo Lomba-Restinga
 A comunidade em conjunto com a Prefeitura Municipal de Porto Alegre e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
desenvolveram o Projeto Integrado de Desenvolvimento Sustentável do bairro entre 1998 a 2008. Através dessa iniciativa, em 
2009, teve a publicação da Lei Complementar  n.º630: Institui a Operação Urbana Consorciada Lomba do Pinheiro.
 O projeto teve por objetivo desenvolver propostas para os problemas vividos neste determinado espaço da cidade através 
do processo de planejamento participativo. Seu desenvolvimento foi realizado em 4 fases:

Fase 1: Focou-se na legislação urbanística e gerou o Projeto Integrado.
Fase 2: Elabou-se o Plano de Gestão Urbanístico Ambiental (PGUA). A partir disso, resultou-se propostas para a regularização 
urbanística das ocupações, sistema viário principal, criação de um parque ao logo do Arroio Taquara e ações de desenvolvimento 
econômico.
Fase 3: Integração maior com a visão dos moradores com a geração de um diagnóstico do local demonstrando problemas, 
potencialidades e propostas.
Fase 4: Ocorreu o resgate histórico do bairro. Construção social da memória.

Construindo a Lomba do Futuro

Fonte: Prefeitura Municipal de Porto Alegre, 2003.
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 De acordo com as Diretrizes de Estruturação Urbana desenvolvida pelo projeto a área de 
atuação do projeto apresenta as seguintes características:

Definição de espaços públicos que possibilitem o acesso da população local ao lazer 
ativo e passivo

Indentificar reserva de áreas de importância ambiental para garantir a destinação 
ao lazer, ou a preservação, de caráter público ou privado

Ampliar o atendimento nas áreas descobertas com atual necessidade de serviço 
social.

 Após os estudos e levantamentos realizados ouvindo a cidade e os moradores da região por meio do Orçamento Participativo 
e a Lei Complementar nº630 entendeu-se a necessidade daquele terreno. Portanto, o complexo proposto para a área de intervenção 
tem por objetivo proporcionar convivência da comunidade a partir de um espaço público de qualidade atrelado a concepção 
arquitetônica de um equipamento educacional de referência para o desenvolvimento social de adolescentes da região e uma 
sede de assistência social. 

 O orçamento participativo (OP) é um processo dinâmico que se adequa periodicamente às necessidades locais, buscando 
sempre um formato facilitador, ampliador e aprimorador do debate entre o Governo Municipal e a população. Por ser um 
importante instrumento de participação popular, o OP é referência para o mundo. Conforme a ONU, a experiência é uma das 40 
melhores práticas de gestão pública urbana no mundo. O Banco Mundial reconhece o processo de participação popular de Porto 
Alegre como um exemplo bem-sucedido de ação comum entre Governo e sociedade civil.
 A cidade de Porto Alegre é dividida em 17 Regiões e  6 Temáticas. Todo cidadão pode participar da discussão do OP na sua 
Região e nas Temáticas, sendo que na Região discute e define os investimentos e serviços específicos da Região e nas Temáticas 
discute e define diretrizes, investimentos e serviços para toda a cidade, isto é, obras estruturais e grandes projetos. A Região 04 
compreende os bairros Agronomia e Lomba do Pinheiro, sendo a área de interesse da intervenção deste projeto.
 De acordo com a necessidade do bairro exposto no Plano de Investimentos e Serviços do ano de 2018 do OP, existe a 
demanda por 2 temas bem pertinentes:
1) A construção de uma sede social de trabalho educativo para adolescentes;
2) A implantação de unidade de Assistência Social.

Implantar praças

Sede de ensino complementar  
para jovens (curso pré vestibular 
popular, aulas de línguas)
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unidade de Assistência
Social

Programas proposto no Complexo


