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PROPOSTA: PARQUE URBANO DOM ANTÔNIO ZATTERA

 O programa de necessidades foi 
desenvolvido analisando as atividades 
que já ocorrem ou um dia ocorreram no 
parque, por meio de visitas in loco e pes-
quisas em páginas de Pelotas na internet. 
Também foram levadas em conta as de-
mandas criadas pelo entorno imediato. 
Foi identificada, especialmente, a neces-
sidade de ambientes de estar e socializa-
ção.
 Uma séria problemática percebida 
no Parque é a repetida presença de espa-
ços ociosos que causam grande sensação 
de insegurança. Hoje, apesar de bem ar-
borizado por toda sua extensão, o Parque 
tem usos concentrados em pequenas áre-
as enquanto outras regiões apresentam-
-se como grandes vazios sem uso defini-
do.   A ocupação do espaço pelos 
usuários se dá por vários fatores: conforto 
térmico e visual, presença de mobiliário 
de estar, infraestrutura geral, caminhos 
bem definidos, mas, acima de tudo, por 
pontos atrativos. Atualmente, os locais 
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ZONEAMENTO

mais ocupados do Parque têm atra-
tivos bem claros: são o playground, 
onde o atrativo são os brinquedos para 
as crianças, a quadra esportiva, onde 
a atração é o encontro e os jogos de 
futebol, e as esquinas e calçadas do 
Parque, em especial as voltadas para 
a Av. Bento Gonçalves, em que o inte-
resse não é o Parque em si, mas o mo-
vimento em seu entorno - os usuários 
levam cadeiras de praia para sentar na 
sombra das árvores e observar a rua. 
 Observado isso, a distribuição 
de usos é feita, sobretudo, visando 
uma ocupação igualitária do terreno, 
inserindo pontos de interesse ao lon-
go de todos os quadrantes do terre-
no. Por exemplo, áreas do projeto que 
costumam atrair muitos usuários e 
gerar movimento como o playground 
infantil e a cafeteria são inseridos na 
zona norte do terreno, atualmente a 
menos ocupada.
 Também são intercalados os 
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definição dos caminhos principais

continuação da rua 
quinze de novembro 
que é interrompida pelo 
lote do parque

diagonais atendendo ao pe-
destre que queira atravessar 

o parque pela menor distância 
possível (percurso que já ocor-
re na praça pois a grama apre-

senta desgaste do tráfego)

caminho secundário permitin-
do acesso por pavimento a to-

dos espaços criados

alargamento da calçada e criação de jardins 
de chuva para comportar águas pluviais

inserção de mo-
biliário de estar

utilização do espaço de esta-
cionamento para instalação de 
um canteiro de cada lado da ci-
clovia, arborizando a via e pro-
tegendo os ciclistas do tráfego

alteração na topografia: área rebaixada para com-
portar águas pluviais, contribuindo para o caráter 

naturalista da área de lazer passivo

alargamentos pon-
tuais na calçada da 
av. bento gonçalves 
destacando os mo-
numentos existentes

criação de curvatura nos caminhos diagonais

delimitação de usos com polígonos irregulares arredondados e adição de 
uma pista de corrida pelo perímetro interno

criação de cobertura com formato do piso central para comportar eventos, 
servir de abrigo para vendedores ambulantes e local de encontro referen-
cial do parque; adição de um caminho secundário mais tortuoso ligando os 
principais; alterações no desenho urbano, topografia e elemento construído 
(escola)

PROCESSO PROJETUAL

CONCEITO

criação de “orelhas” nas esquinas da calçada, priorizando o pedes-
tre ao automóvel juntamente das faixas de segurança elevadas

alargamento da calçada so-
bre estacionamento existente

ambientes de lazer ativo e passivo, em 
busca de criar dinamismo e trazer um 
balanço saudável ao espaço.
 Assim, observando o parque que 
dispõe de boa vegetação mas pouca ocu-
pação, conclui-se que espaços verdes 
por si só não criam vida e movimento, 
são necessários elementos atrativos e 
usos indicados.
 Dessa forma, o projeto é desen-
volvido de forma a entregar ao usuário 
pontos de interesse por toda a extensão 
do parque, intercalando caminhos, alar-
gamentos e interrupções por áreas de 
estar, convidando ao passeio e à desco-
berta do espaço, incentivando a ocupa-
ção da área e sua utilização plena.

 O conceito do projeto busca bene-
ficiar-se do potencial social desta área 
verde, tendo como principal pilar as re-
lações interpessoais e, assim, promover 
o encontro. Resgatar o teor de passeio 

público da área, juntamente dos can-
teiros da Av. Bento Gonçalves que ti-
veram esse caráter apagado pela in-
serção de estacionamentos. 
 O projeto é pensando de forma 

a trazer para o cotidiano a vivacidade 
percebida nas fotos históricas de desfi-
les de 20 de setembro, apresentações 
de bandas das escolas da cidade – apro-
priar-se deste histórico, ressignificando 
para um desfile público horizontal.

d e s f i l e

[resgate do passeio público]
> polígonos irregulares 

arredondados
[ fechado ]

[ encontro ] 
[ abraço ]

> caminhos em
arcos
[ linhas ]
[ aberto ] 
[ desfile ]

ENCONTRO

Rascunho inicial da distribuição de usos e 
principais circulações pelo terreno

Zoneamento final

canteiros verdes criados fora da praça
alargamentos na calçada

caminhos
secundários

conversar

permanecer

atravessar

área de encontro  
e eventos coberta

espaço de contemplação

espaço pets

cafeteria e centro de 
artes ruth blank

playground infantil

playground adulto/adolescente

quadra poliesportiva

academia ao ar livre

área de leitura

reunir

observar

brincar

descansar

entreter

conhecer

exercitar

necessidades:

PLANTA TÉRREA

área para feira livre

Perspectiva isométrica do playground infantil

Vista do observador sob a cobertura central de madeira e vidro.Espaço de contemplação com piso metálico elevado sobre a área alagada.

Perspectiva isométrica geral do parque.


