
A escolha da microescala foi embasada pela mescla de atividades 
potenciais em diferentes dimensões. A área é composta por uma quadra 
que tem destinação de uso público (área verde e institucional), ao lado de 
uma escola pública  de ensino fundamental. Está entre o residencial Leonel 
Brizola (MCMV), que possui um centro comunitário e um novo residencial 
de classe média em execução (Montebello V). As casas a norte do terreno 
se ocupam de usos mistos, demonstrando um potencial de atração. Além 
disso, adjacente a escola dispõe de um grande maciço de vegetação de 
mata ciliar com cursos hídricos. 

destinação de áreas de lazer e 
recreação de diferentes escalas para 
destinação de funções sociais, 
ambientais e comunitárias
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Devido à crescente urbanização do mundo, as cidades tornam-se 
imprescindíveis para garantir um futuro mais sustentável e 
colaborativo entre os diversos agentes produtores do espaço. O 
Sistema de Espaços Livres (SEL), como majoritariamente 
pertencentes ao domínio público, ganham uma  relevância 
emergente para a qualidade de vida cidadã, especialmente no 
momento pandêmico do COVID-19.
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No contexto da cidade de Santa Maria, embora tenha grande 
potencial de proveito paisagístico, característica pelos seus morros 
e inserida na transição entre os biomas Mata Atlântica e o Pampa, 
analisou-se uma significativa escassez de comprometimento na 
gestão desse sistema, ao passo que as pessoas anseiam pelo 
avanço e melhoria de áreas livres de lazer e recreação, assim como 
de infraestrutura de mobilidade.

Assim, o trabalho propõe intervir no sistema de espaços livres de 
Santa Maria - RS na proposição de uma “TRAMA” urbana e 
paisagística que integra espaços de circulação (como as calçadas, 
ruas e as ciclovias) - “CONEXÕES”, e espaços de permanência 
(como as praças e os parques) - “POLOS ATRATORES” em 
diferentes escalas - MACRO (escala intraurbana), MESO (escala 
de vizinhança) e MICRO (escala da quadra).

metodologia
A metodologia da proposta foca no planejamento da paisagem, 
orientada por diretrizes, programas e projetos que se traduzem em 
proposições e espacializações urbanas-paisagísticas. O símbolo 
guia do projeto foi a pirâmide quadrangular, composta de 4 lados 
triangulares coloridos e uma base quadrada branca, que 
representa tanto as 4 diretrizes da proposta quanto às 
delimitações hierárquicas do planejamento. A base branca 
representa a união de todas as cores, e assim, das propostas, 
resultando na trama composta.

análises
Destaca-se que o território é uma dimensão complexa, com um 
sistema de inter relações espaço-temporais. Contudo, para fins 
didáticos expositivos e para maior perspectiva do todo, as análises 
do território foram separadas em quatro dimensões: natural, 
antrópica, social e institucional. Para cada dimensão, foi elaborada 
uma tabela de análise “CDP” (condicionantes, deficiências e 
potencialidades).

diretrizes
Cada trama representa uma diretriz geral do projeto: Trama 
Biofílica, focada no meio natural, promovendo biofilia e 
contribuindo à ecogênese; Trama Pública, a fim de incentivar a 
vida pública e vitalidade urbana; Trama Integrada, para aumentar 
a integração da malha urbana e inclusão de bairros periurbanos de 
meios alternativos; Trama Inclusiva, fomentando a inclusão, 
acessibilidade, segurança, e participação desses diversos atores 
na elaboração e manutenção dos espaços.
programas

Cada trama tem 2 programas: um voltado aos polos, e outro às 
conexões. Os programas são grupos de projetos semelhantes 
entre si para serem geridos por uma equipe coordenadora. Ao 
total são 8 programas.

projetos
Dentro de cada um desses programas há projetos relacionados, 
que seriam as próprias proposições urbanísticas e paisagísticas. 
Cada um dos 12 projetos foi proposto seguindo um ciclo com 
critérios de avaliação, políticas de implementação e indicadores de 
monitoramento. Os critérios são os mapas analisados sobrepostos 
conforme a natureza do projeto. As políticas são normativas 
federais, estaduais ou municipais que podem favorecer o projeto. 
Os indicadores tratam de meios para coletar feedbacks e 
acompanhamento dos projetos.

mapeamento
As proposições projetuais então foram traduzidas aos mapas, 
organizados conforme cada diretriz e hierarquias de escala 
projetual. Na macroescala, prezou-se pelo reconhecimento das 
proposições primárias, com destaques dentro do perímetro 
urbano; na mesoescala, as proposições secundárias dentro do 
conjunto de bairros escolhidos; na microescala, as proposições 
terciárias, fez-se simulações das propostas para as condições 
específicas da quadra e entorno, sendo visualizadas já a nível do 
observador.
trama composta

Ao final, foi feita a sobreposição de todas as layers de cada diretriz 
nas três escalas, resultando na trama composta. Assim, se faz 
possível visualizar a multifuncionalidade da paisagem em inter- 
escalaridades.
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Santa Maria é uma cidade de médio porte na região central do estado do 
Rio Grande do Sul, localizada no Planalto Central. Devido aos morros ao 
norte, ela se desenvolveu de maneira linear e espraiada, onde deu 
margem ao surgimento de um elevado número de vazios urbanos. Santa 
Maria é um polo regional de serviços de saúde, defesa e educação com 
ampla potencialidade a inovações e tecnologias pelo seu capital social. 
Contudo, enfrenta conflitos emergentes característicos de cidades médias, 
devido, entre outros fatores, ao crescimento urbano e populacional 
acelerado, especulação imobiliária acentuada e pressões sociais sobre as 
áreas naturais. 

A mesoescala, adentrando os bairros Diácono João Pozzobon e Cerrito, foi 
escolhida a partir do conjunto de análises CDP da macroescala. A região 
está em uma área em expansão da cidade, no limítrofe do perímetro 
urbano com a zona rural, relevante no contexto de crescimento 
desordenado. Uma via perimetral que irá atravessar a área ameaça 
processos de gentrificação e segregação socioespacial. É 
predominantemente composta por vazios urbanos e loteamentos 
residenciais de baixa renda, onde há três empreendimentos MCMV que 
contrastam com uma gama de condomínios fechados de alta renda. A zona 
conta com vários resquícios de vegetação nativa e cursos hídricos, em 
fragmentação.
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promover conexão entre áreas livres 
verdes e união entre fragmentações 
da paisagem com usos sociais, 
recreativos e valorização ambiental

Corredores VerdesA.b.
1

MIA

incentivar a conexão entre áreas 
rurais, rururbanas e urbanas através 
de uma rede de transporte público e 
ativo que atenda à demandas 
específicas dessas regiões, como a de 
produtores rurais à feiras 
agroecológicas

Corredores VerdesA.b.
2

MIA

espaços verdes em 
potencial para se 
tornarem 
ecologicamente 
produtivas, educativas, 
e fortalecidas 
socialmente.
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verdes e união entre 
fragmentações da 
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Verde 
Contínuo

A.b

fortalecer trocas 
entre o ser 
humano e o 
espaço natural, 
ao promover um 
ecossistema 
equilibrado com 
maior saúde 
física e mental

BIOFÍLICAA

fomentar o encontro no espaço 
público a partir de incentivos à criação 
de comércIo, serviços e atratividades 
públicas

Espaços de encontro e 
trocas

B.a.
1

DIRETRIZ PROGRAMAS PROJETOS

M I A

criar novas centralidades de bairro 
com incentivo a usos mistos e ativos 
em diferentes horários e estímulo a 
densificação no seu entorno

Centralidades B.a.
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M I A

incentivar a permanência e circulação 
nas ruas pela disponibilidade de uma 
variedade de infraestrutura que seja 
atrativo ao pedestre

Ruas atrativas ao pedestre B.a.
2

M I A

espaços favoráveis ao 
incentivo à vida 
pública e integração 
comunitária

Comvida 
na Rua

B.a

infraestrutura para 
estímulo do caminhar, 
com aumento do 
espaço para pedestres 
e redução do espaço 
de veículos 
motorizados

Mobiliza B.b

incentivar a vida 
pública de 
trocas,encontros e 
permanências 
através do uso 
social e cultural 
de espaços 
públicos e uso 
misto, incentivo a 
vital  urbana

SOCIAL B

descentralização administrativa para 
melhor atender necessidades de cada 
comunidade com planos de bairro; 
propostas para a transição rururbana

Comunidades 
autossustentáveis
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MIA

incorporar ao espaço das instituições 
de ensino, saúde e comunitárias 
infraestrutura de acolhimento aos que 
necessitam, em especial a grupos 
sociais mais vulneráveis

Polos de acolhimento 
comunitário

D.a.
2

MIA

garantir segurança para grupos mais 
sensíveis como crianças e idosos, 
próximo a polos atratores que 
frequentam, como escolas, unidades 
de saúde e praças

Ruas lúdicas e acessíveisD.b.
1

MIA

Espaços de 
acolhimento com 
identidade e 
pertencimento, 
especialmente para 
grupos socialmente 
vulneráveis

AcolheD.a

Espaços em fragilidade 
que regem maior 
acessibilidade e 
segurança para todas 
as pessoas da cidade

Rua para 
Todes

D.b

fomentar a 
inclusão, acesso 
e segurança 
independente; 
incentivar a 
participação da 
diversidade na 
elaboração e 
manutenção dos 
espaços

INCLUSIVAD

incentivar o uso de modais de 
deslocamentos ativos e públicos e 
facilitar a mobilidade na 'última milha' 
por meio de infraestrutura de 
segurança, informativos e 
possibilidade de locação de bicicletas

Estações integradas de 
mobilidade

C.a.
1

M I A

melhorar a integração da área pela 
reforma da infraestrutura viária com 
uma nova proposta de hierarquias e 
novas conexões

Requalificação Viária C.b.
1

M I A

incentivo a mobilidade ativa pela 
proposta de infraestrutura adequada a 
modais cicloviários e ativos

Mobilidade alternativa C.b.
2

M I A

integração entre 
modais por meio de 
estações com 
infraestrutura de 
apoio, tecnologia 
inteligente informativa 
e atualizada

Parada 
Integrada

C.a

requalificar a 
infraestrutura de 
mobilidade para 
incentivo ao 
deslocamento ativo

Conexão 
Ativa

C.b

mais integração 
da malha urbana 
e inclusão de 
periurbanos; uso 
multimodal 
deslocamento, 
incentivo a meios 
alternativos e 
sustentáveis
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área total [ME]
4.868,28 km²

41,84%
da área é composta 
por espaços livres


