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Representação gráfica da ligação entre qualidade de 
ambientes externos e atividades ao ar livre. Um au-
mento na qualidade do ambiente externo estimula, 
em especial, as atividades opcionais. O au-
mento no nível de atividade é, portanto, 
um convite a um substancial aumento das ativida-
des sociais, contribuindo positivamente para a saúde 
mental da população e, não obstante, para a sensa-
ção de segurança nas ruas.

 Seja andando pela cidade ou 
observando seus mapas, é possível 
perceber a escassez de áreas verdes 
em Pelotas, especialmente as qualifi-
cadas. O lazer da população fica, as-
sim, dependente de espaços privados 
e ambientes fechados, o que se torna 
um problema ainda maior com a situ-
ação da pandemia, visto que a trans-
missão de covid-19 é atenuada em 
locais fechados com pouca ventilação. 
Não apenas são limitadas as opções 
de lazer ao ar livre na cidade, como os 
trajetos diários da população pouco 
oferecem em questão estética e con-

forto.
 Segundo a Sociedade Brasileira 
de Arborização Urbana (SBAU), insti-
tuição responsável por realizar índices 
sobre a qualidade de vida de morado-
res das cidades brasileiras, o mínimo 
recomendável de área verde por ha-
bitante é de 15m², enquanto Pelotas 
apresenta 7,71m²/hab (IBGE 2010).
 Aqui pretende-se analisar a si-
tuação de Pelotas em busca de propôr 
diretrizes gerais para o tratamento 
das áreas verdes da cidade, encon-
trando fraquezas e potencialidades.

N

Sugestão de qualificação que busca integrar as áreas verdes de Pelotas 
e atender melhor às demandas de cada região.

Categorização: áreas verdes para cidade vs. para os bairros. Importante 
compreender que a cidade precisa tanto de parques e praças de maior 
área para atender à toda a cidade, como também de pequenas áreas ver-
des devidamente qualificadas por dentre os bairros para servirem aos 
moradores locais.

Necessidades observadas em cada região da cidade indicadas no mapa 
conforme legenda do diagnóstico.

DIAGNÓSTICO E PROPOSTA GERAL PARA ÁREAS VERDES DE PELOTAS

Área de preservação permanente ocupada - APPO

Área de preservação permanente - APP

Área especial de interesse ambiental natural
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Arroio / Recanto de Portugal. Foto: Simone 
Ruas (fev. 2020). Fonte: Google Maps.

Arroio / Recanto de Portugal. Foto: Juliano da 
Silva. (nov. 2019). Fonte: Google Maps.
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Canal Santa Bárbara no Bairro Fragata. Foto: Mauricio 
Paz. Fonte: Olhares sobre Pelotas.

Perspectiva do projeto. Fonte: Archdaily. Disponível em: 
<archdaily.com.br/br/01-151490/brooklyn-transforma-canal-
em-parque-esponja>

Planta axonométrica. Fonte: Archdaily. Disponível em: 
<archdaily.com.br/br/01-151490/brooklyn-transforma-canal-
em-parque-esponja>

Corte axonométrico. Fonte: Archdaily. Disponível em: 
<archdaily.com.br/br/01-151490/brooklyn-transforma-canal-
em-parque-esponja>

Arroio Santa Bárbara; local  onde hoje se encontra o 
camelódromo de Pelotas (no lado direito é possível 
ver a praça Cipriano Barcelos). Fonte: Olhares sobre 
Pelotas.
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 Pelotas é privilegiada geograficamente ao 
ser percorrida por um longo curso d’água cur-
vilíneo, o Arroio Pelotas. Sendo a água um ele-
mento tão enriquecedor a áreas externas, fica 
claro o potencial de projeto de um parque na-
tural único que tomaria função, inclusive, como 
ponto turístico para a cidade. 
 Em torno do Arroio é localizado o Clube de 
Caça e Pesca de Pelotas, o Iate Clube Pelotas, as 
Charqueadas (Costa do Abolengo, Boa Vista...) 
além de loteamentos residenciais. Um progra-
ma típico pelotense é assistir ao pôr do sol no 
Recanto de Portugal, na beira d’água. Mesmo 
sem um projeto paisagístico e boa infraestrutu-
ra, esse local já é apropriado pela população por 
sua grande beleza natural. Em uma cidade com 
tamanha área construída e tão poucas praças, 
um projeto como esse entregaria à população 
um respiro de tanto concreto e a possibilidade 
de contato com a natureza, além de uma grande 
área para prática de atividade física ao ar livre.

 O Arroio Santa Bárbara tem posição importante na história de 
Pelotas, uma vez que o povoamento inicial se estabeleceu - em função 
das charqueadas e seu vínculo com o transporte hidrográfico - , nas 
várzeas do canal São Gonçalo, do arroio Pelotas e Santa Bárbara.
 Como a partir do século 20 o arroio passou a cortar o centro da 
cidade, várias eram as pontes e pontilhões que existiam sobre ele; um 
exemplo ainda preservado (apesar de não servir mais como ponte) se 
encontra na rua Marechal Floriano, nas proximidades da Praça 20 de 
Setembro. Onde antes passava o arroio, hoje está localizado o came-
lódromo de Pelotas. O restante das passarelas foram retiradas da pai-
sagem urbana.
 Devido a vários alagamentos que castigaram a cidade foram de-
senvolvidos projetos para canalização do Santa Bárbara.
 “Em outros tempos o Arroio Santa Bárbara era límpido e suas 
águas inspiravam tranquilas pescarias e pequenas embarcações de-
senhavam em seu leito operosas jornadas. A indiferença o fez fétido e 
o Arroio das pontes suntuosas e das tímidas passarelas de madeira, 
pouco a pouco foi se tornando um incômodo para a nossa população. 
Até que um dia, desviaram-no para mais longe, contrariando a nature-
za que o desenhava primorosamente perto da zona central da cidade. 
Vez que outra, no seu antigo leito juntam-se pequenas poças d’água, 
que dizem da sua vontade de voltar para o seu leito natural.” MAGA-
LHÃES, Nelson Nobre. Pelotas Memória. Pelotas, 1999, ano 10, n.6, 
p.4. (Casas, pontes e arroios)
 Para resgatar a conexão do canal com a cidade, seria justificável 
um projeto paisagístico tratando e ocupando as margens das águas 
que ainda adentram, por exemplo, o Bairro Fragata, entregando à po-
pulação local uma área de descanso e conexão com a natureza.

 Como potenciais parques urbanos (áreas verdes de 
maior porte que atenderiam à necessidades de lazer e 
socialização da cidade), foram sinalizados tanto terrenos 
ociosos quanto praças existentes que necessitam de me-
lhor tratamento paisagístico.
 No Bairro Fragata foram sinalizados 3 terrenos ocio-
sos que, com um projeto adequado e definição de usos, 
atenderiam às necessidades não apenas de Pelotas como 
um todo como também dos moradores locais, visto que 
ali, assim como em todo restante da cidade, há carência 
de praças de interesse local (sinalizada pela mancha na 
cor salmão). Além destes, são destacados os canteiros da 
Av. Duque de Caxias, cuja área permite o projeto de um 
extenso parque linear com múltiplos usos.
 No Bairro Areal é apontado o Museu Parque da 
Baronesa, um parque já estabelecido na cidade mas que 
poderia receber um melhor tratamento paisagístico por 
toda sua extensão, visto que ele é melhor desenvolvido 
no entorno da edificação que é atração turística do local 
enquanto deixa a desejar no restante.
 No Bairro Três Vendas foram destacados os gomos 
da Av. República do Líbano que apresentam extensão su-
ficiente para o projeto de um grande parque linear. Dentro 
destes canteiros está a Praça Jardim de Suzu que, assim 
nomeada desde 1963, já teve um caráter definido porém 

 É delimitada no mapa a área que 
compreende o conjunto de praças histó-
ricas para a cidade de Pelotas, indicando 
a necessidade de um tratamento adequa-
do para as mesmas. Algumas encontram-
-se em melhor estado de conservação, 
como é o caso da Praça Cel. Pedro Osório, 
enquanto outras apresentam problemas 
mais sérios de segurança e má conserva-
ção como a Praça Cipriano Barcelos.
 Essas áreas verdes são compreen-
didas como um sistema, e este é analisado 
a seguir na etapa de mesoescala, buscan-
do não apenas a proposição de diretrizes 
para sua qualificação como também uma 
compreensão do seu funcionamento para 
que o projeto paisagístico do Parque Dom 
Antônio Zattera seja coerente à sua área 
de abrangência e supra as necessidades 
não atendidas pelas demais praças.

 A praia do laranjal é um importante ponto 
de lazer e contato com a natureza para os pelo-
tenses. Ao longo da orla há uma calçada espaço-
sa por onde várias pessoas caminham, passeiam 
com pets ou apenas sentam para tomar chimar-
rão. O local também conta com restaurantes e 
barracas de lanches.
 O Pontal da Barra do Laranjal é uma ex-
tensa área úmida onde o Canal São Gonçalo se 
une à Lagoa dos Patos. Com banhados, matas e 
dunas, forma um ecossistema que abriga e ali-
menta espécies endêmicas e migratórias, con-
tando também com espécies oficialmente con-
sideradas ameaçadas de extinção. Os banhados 
fazem a regulação hídrica evitando inundações e 
servem de berçário para peixes de importância 
econômica para os pescadores artesanais. 
 A riqueza biológica do Pontal da Barra o co-
loca no patamar de importância global para con-
servação da biodiversidade. O Pontal também é 
reconhecido como área de especial interesse ar-
queológico, dispondo de sítios arqueológicos pré 

The River Mile Redevelop-
ment / Wenk Associates. 
• contato com a água
• passarelas elevadas
• jogo de alturas/pontos de 
observação

Parque Esponja / dlandstudio
• tratamento de um curso d’água poluído por 
meio de um bolsão verde de prevenção contra 
poluição
• parque multiuso
• incentivo à ocupação do espaço pela popu-
lação
• curso d’água como elemento de destaque

Passeio Marítimo Torre-
quebrada / El Muelle Ar-
quitectos
• delimitação do passeio 
público por meio de pas-
sarelas
• intervenção mínima à 
paisagem natural

Requalificação do Balneário da 
Praia dos Moinhos / M-Arquitec-
tos
• estrutura de apoio aos banhistas 
(banheiros e chuveiros) 
• materialidade simples

Matéria . Espaço . Alma / Two Fold 
Studio
• estrutura leve sobre área alagada
• materialidade natural
• intervenção mínima à paisagem 
natural

Fonte: Em defesa do Pontal - Universidade Federal de 
Pelotas. Disponível em <https://www.youtube.com/wat-
ch?v=GchGBDUV4vc> Acesso em abril de 2022.

Fonte: O CANAL SANTA BÁRBARA. Projeto Viva o Santa. Disponível em <https://
vivaosanta.wordpress.com/2009/07/09/o-canal-santa-barbara> Acesso em abril 
de 2022.

Parque Urbano da Orla do 
Guaíba / Jaime Lerner Arqui-
tetos
• água como elemento de 
destaque, decks convidando 
à sua observação
• passarelas com traçado or-
gânico e fluido

Pontal da Barra. Foto: Aluisio Barros (jul. 2021). Fonte: Google 
Maps.

Pontal da Barra. Foto: Celso Campos (jan. 2021). Fonte: Google 
Maps.

coloniais remetentes a ocupações de indígenas 
pampeanos Charrua e Minuano. 
 Entretanto, tamanha riqueza natural e patri-
monial está sendo ameaçada, pois a especulação 
imobiliária vem avançando sobre os remanescen-
tes naturais e culturais sem qualquer controle. Os 
mais evidentes efeitos disso têm sido o desmata-
mento e a perda de zonas de encharcamento e, 
em decorrência, a progressiva transformação dos 
habitats naturais das espécies nativas e destrui-
ção dos sítios arqueológicos.
 Tendo em vista esta urgente problemática 
somada à importância ambiental, histórica, cul-
tural e científica do Pontal, além de seu enorme 
potencial turístico e educacional, o local precisa 
de atenção e proteção, estas que poderiam ser 
providas por meio de um projeto paisagístico 
que delimite bem a área preservada e respeite a 
vegetação local, convidando a população a co-
nhecer e preservar esta área.

está em estado de descuido hoje. 
Ao longo dessa área verde é pos-
sível encontrar de uma lagoa com 
pássaros, alguns equipamentos 
infantis e dois campos, um de ru-
gby e um de futebol. Não é uma 
área verde completamente ocio-
sa, mas carece de um projeto que 
integre todos estes gomos e me-
lhor qualifique e indique os usos 
do local.
 Por fim, no Bairro Centro, o 
escolhido para aprofundamento, 
foi sinalizado o Parque Dom An-
tônio Zattera, objeto de estudo 
deste trabalho para o qual é de-
senvolvido um projeto paisagís-
tico, e dois terrenos ociosos para 
os quais são feitas propostas de 
usos e intenções na etapa de me-
soescala do trabalho.

Fonte: Archdaily. Disponível em <archdaily.com.br/
br/936047/passeio-maritimo-torrequebrada-el-muelle-
arquitectos> 

Fonte: Archdaily. Disponível em <archdaily.com.br/br/01-186390/requalificacao-do-balneario-
da-praia-dos-moinhos-slash-m-arquitectos> 

Fonte: Archdaily. Disponível em <archdaily.
com.br/br/975098/materia-espaco-alma-
two-fold-studio> 

Demanda de praças de interesse 
local
- mobiliário de estar
- iluminação adequada
- playground, espaço destinado às 
famílias

Potencialidade parque urbano 
- destaque para atividades humanas
- pistas e/ou quadras esportivas
- mobiliário de estar propício à interação 
social
- apoio para eventos municipais

Potencialidade parque natural 
- destaque para o elementos da 
natureza; água, vegetação
- contemplação
- atividades passivas

Área urbanizada dispondo de praças 
consolidadas com potencialidade de re-
ferência cultural para a cidade
- caráter histórico
- qualificação visando o aumento de atra-
tividade das praças
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região detalhada [mesoescala]


