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o lugar da natureza
na cidade



ALIMENTOS
2a posição em 

abastecimento da CEASA

ÁGUA
nascentes que abastecem 
o Guaíba, principal fonte

RECURSOS MEDICINAIS
duas plantas descobertas 

nos morros da Tapera

HABITAT
900 bugios no morro São Pedro 

e pelo menos 20 espécies 
ameaçadas

DIVERSIDADE 
GENÉTICA

CONTROLE 
BIOLÓGICO

RECREAÇÃO APRECIAÇÃO 
ESTÉTICA

TURISMO CONFORTO 
PSICO-ESPIRITUAL

MICROCLIMA CONTROLE DA 
EROSÃO

CAPTAÇÃO TRATAMENTO POLINIZAÇÃO
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POPULAÇÃO

ECONOMIAS DE ESCALA
ECONOMIAS DE AGLOMERAÇÃO

DESECONOMIAS DE ESCALA
EXTERNALIDADES NEGATIVAS

PARADOXO DO
CRESCIMENTO
INTELIGENTE
“reduzir os impactos da urbanização 
em escala regional, mas aumentá-los 
drasticamente em escala local”
 “A Cidade precisa da Natureza e a Natureza precisa da Cidade.” 

INFRAESTRUTURA
VERDE-AZUL
“A ideia de que a natureza também é infraestrutura não é 
nova. Mas é atualmente mais entendida como verdadeira. 
A natureza pode ser usada para prover serviços impor-
tantes para comunidades humanas, protegendo-as de 
eventos de enchentes ou ilhas de calor, ou melhorando a 
qualidade do ar e da água, pilares da saúde humana e am-
biental. Quando a natureza é moldada pelas pessoas e 
usada como um sistema de infraestrutura, é chamada de 
“infraestrutura verde-azul”.

POLUIÇÃO
GENERALIZADA
Nos últimos anos a cidade tem permanecido entre os municípios 

considerados em situação crítica no estado em relação ao índice 

de potencial poluidor da indústria (Inpp-I), e a Região 

Metropolitana tem evidenciado uma crescente concentração em 
atividades industriais de alto potencial 
poluidor, com quase 80% delas nessa categoria. Em 2007 o 

nível de poluição na cidade era o dobro do recomendado pela 

Organização Mundial de Saúde, sendo a segunda 
capital mais poluída do Brasil. 

ENCHENTES
E INUNDAÇÕES
Se considerarmos apenas o custo da 
dragagem anual do Dilúvio, isso representaria 
R$ 447.000 . No Brasil, 1.4 bilhões são 
gastos apenas para mitigação dos impactos 
depois dos eventos de enchente e inundação. 
Esses recursos geralmente são captados 
através dos decretos de estado de 
emergência, e são provenientes da federação.

POLUIÇÃO
DOS RECURSOS
Em muitos poços a água coletada está aquém do limite de 

potabilidade permitido pelo Ministério da Saúde, sendo o principal 

contaminante inorgânico o fluoreto. O problema é 

agravado pela construção de muitos poços sem a devida selagem 

sanitária, gerando contaminação adicional por nitratos orgânicos. 

O lago Guaíba, principal abastecedor de água 

para a cidade, é poluído por uma variedade de fontes, como 

lançamentos de esgotos, efluentes industriais e agrotóxicos, além 

de receber o afluxo das águas também poluídas dos rios Gravataí 

e Sinos. O lixo doméstico é outro dos agentes poluidores da capital.

ILHAS DE
CALOR
A maior temperatura registrada na cidade foi de 
41,3ºC, marca observada na estação da MetSul 
Meteorologia e do Sistema Metroclima da Prefei-
tura do bairro Menino Deus em 2010. O valor é 
superior ao recorde de calor de 
todos os tempos da cidade de 40,7ºC, 
de 1º de janeiro de 1943, desde o início das ob-
servações de 1910.
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“EFEITO TECNOLOGIA” NO TAMANHO DA CIDADE

0,47

COMPACIDADE
quão maior o grau de compacidade do tecido urbano, maiores serão as econo-

mias de escala e de aglomeração. essa qualidade pode ser medida pelos indícies 

de forma(0,47) e de continuidade(0,42), e são aplicadas no planejamento 

através do regime de densidades, que são definidas de acordo com a capacidade 

da infraestrutura. em porto alegre, as densidades ótimas corresponderiam à 
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infraestrutura polivalente
para porto alegre

CONHECER
“Fortalecer os vínculos de interde-
pendência entre ambiente e cultu-
ra. Conhecer os processos, conser-
var padrões e utilizar recursos.”

MITIGAR
“Reestabelecer os fluxos hídricos, 
fechando  o ciclo da água em meio 
urbano, reduzindo os impactos 
decorrentes das interações entre 
sistemas antrópico e hidrológico.”

CONECTAR
“Preservar e recuperar a conectivi-
dade da paisagem e seus proces-
sos, proporcionando oportuni-
dades para o fluxo de indivíduos, 
nutrientes e genes.”

QUALIFICAR
“Incrementar a quantidade e quali-
dade de espaços públicos verdes, tor-
nando a natureza acessível especial-
mente para as as populações de 
baixa renda, respondendo ao objetivo 
de justiça social.”

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
ÁREAS SEMELHANTES
RECARGAS DE AQUÍFERO
ÁREAS DE RELEVÂNCIA DE CONSERVAÇÃO
ÁREAS DE RISCO DE ENCHENTE E INUNDAÇÃO



GEOMORFOLOGIA
ÍNDICE DE POSIÇÃO TOPOGRÁFICA
SOLOS
AQUíFERO
BIÓTOPO



INTEGRAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO
ACESSO A ÁREAS VERDES 
ÁREAS VERDES PÚBLICAS
REDE DE ENERGIA ELÉTRICA
PONTO DE TOMADA DE ÁGUA

+ -

3
“Infraestrutura verde-azul agregada 
ao modelo de ocupação, com des-
taque para recuos de jardim.”

2
“Infraestrutura verde-azul e corredor 
ecológico agregados à linhas natu-
rais, geralmente em fundos de vale.”

4
“Infraestrutura verde-azul e corredor 
ecológico em situação de cruzamento 
com a infraestrutura existente.”

1
“Infraestrutura verde-azul e espaço 
público agregados à vias sub-utiliza-
das de caixa maior que 15m.”



infraestrutura polivalente
na bacia do arroio dilúvio

ESPAÇO PÚBLICO E VERDE ÍNDICE DE POSIÇÃO TOPOGRÁFICA (VALES) E CALHAS DE INUNDAÇÃO

466mi m3

excedentes

infraestrutura polivalente
na bacia do arroio dilúvio

ESPAÇO PÚBLICO E VERDE ÍNDICE DE POSIÇÃO TOPOGRÁFICA (VALES) E CALHAS DE INUNDAÇÃO

466mi m3

excedentes



QUALIFICAR
“Incrementar a quantidade e quali-
dade de espaços públicos verdes, tor-
nando a natureza acessível especial-
mente para as as populações de 
baixa renda, respondendo ao objetivo 
de justiça social.”

ALP
PDDUA/2000

“Todos os prédio construídos em 
lote>600m2 desde então devem deixar 

20% de área permeável ”

IPTU
ECOLÓGICO

“Isenta do IPTU os terrenos que 
abriguem RPPN’s ”

ACESSIBILIDADE À ESPAÇOS VERDES MICROCLIMA (ILHAS DE CALOR)

OCUPAÇÃO (FUNDO E FIGURA)DENSIDADE HABITACIONAL

AREA NAO EDIFICAVEL
Prioridade baixa

Prioridade media

Prioridade alta
Prioridade extrema

TELHADO
V E R D E
INCENTIVO FISCAL
COBERTURAS
REDUÇAO DA 
ILHA DE CALOR
CRIAÇAO DE HABITAT



IPTU
HIDROLÓGICO
INCENTIVO FISCAL
LOTES <600m2

IMPACTO ZERO
AMORTECIMENTO 
DE VAZÃO EM LOTE

MITIGAR
“Reestabelecer os fluxos hídricos, 
fechando  o ciclo da água em meio 
urbano, reduzindo os impactos 
decorrentes das interações entre 
sistemas antrópico e hidrológico.”

AREA NAO EDIFICAVEL
Prioridade alta

Prioridade muito alta

Prioridade extrema

GRAU DE IMPERMEABILIZAÇÃO DO SOLO DRENAGEM SUPERFICIAL

ÍNDICE DE POSIÇÃO TOPOGRÁFICACOBERTURA ORIGINAL DO SOLO (PRÉ-OCUPAÇÃO HUMANA)

MATRIZ OPERATIVA: INFILTRAÇÃO NO LOTEMATRIZ OPERATIVA: INFILTRAÇÃO NO LOTE



EDUCAÇÃO
AMBIENTAL
PROGRAMA
ESGOTO CERTO
DESCARTE DE 
R E S Í D U O S
ESCOAMENTO DE
SEDIMENTOS

CONHECER
“Fortalecer os vínculos de interde-
pendência entre ambiente e cultu-
ra. Conhecer os processos, conser-
var padrões e utilizar recursos.”

MATRIZ OPERATIVA: EDUCAÇÃO AMBIENTAL



“Acho um absurdo e uma 
pouca vergonha esse 
esgoto a céu aberto pas-
sando assim pela cidade. 
Deviam mais é concretar 
tudo né? Já ganhava umas 
pistas pra Ipiranga que tá 
sempre parada...” “Aqui era a Ilhota e logo ali 

o Areal da Baronesa. Hoje 
já ta tudo diferente, mas o 
riacho passava bem aqui 
no pão dos pobres.”

“Sabe quando que vão fazer 
alguma coisa com esse lixo 
todo? Nunca.”

“Sabe quando que vão fazer 
alguma coisa com esse lixo 
todo? Nunca.”

“Quando eu era gurizote, 
passava o dia jogando 
bola, ali, na azenha, no 
canal seco. Eles estavam 
construíndo o canal, e 
todo dia nos diziam que 
iam soltar a água lá em 
cima e a água ia nos pegar 
jogando bola. Claro que 
nunca veio a água, mas 
nunca mais que a gente 
jogou bola no riacho seco 
depois disso...”

“E querem fazer 
um parque aqui? 
No lixo do 
Dilúvio?”

“Pasei a minha infância na 
beira do riacho, aqui perto do 
beco dos Marianos. Minha 
vida sempre teve o riacho 
por perto. Meus primos se 
casaram e caíram no riacho 
no mesmo dia.”

“Por que não 
constróem um 
aeromóvel por 
cima do valão?”

“Ano passado a senhor a que 
morava naquela casa caiu no 
riacho e morreu né. Tava sempre 
pra lá e cá a senhorinha. Aí foi 
aquele deus nos acuda.”
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Faixa próxima ao curso d’água
Plantas adaptadas à força da correnteza ou 
eventual submersão por enchentes 
ocasionais (espécies reófitas e aquáticas), 
como typha e aguapés.

Faixa intermediária
Plantas espinhentas que naturalmente são 
alocadas em planícies de inundação, como 
maricás e sarandis.

Faixa sem influência direta
Árvores de maior porte, adaptadas à solos 
saturados e úmidos, que constituem mata 
aluvial, como corticeiras do banhado e 
ingazeiros.

Guapuruvu
Schizolobium parahyba
20~30m

Ipê-da-várzea
Tabebuia alba
20~30m

Aguapé
Pontederia cordata
2~5m

Corticeira do banhado
Erythrina crista-galli
10~15m

Pitangueira
Eugenia uniflora
6~12m

Sarandi-vermelho
Phyllanthus sellowianus
5~10m
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JANEIRO FEVEREIRO MARÇO

OUTONO INVERNO PRIMAVERA VERÃO

ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
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Butiá
Butia capitata
5~8m

Typha
Typha domingensis
1~5m

Maricá
Mimosa binucronata
2~7m

Jerivá
Syagrus romanzoffiana
5~10m

Pisos
Megadreno Cinza Natural
77x77x07cm

Pisos
Megadreno Portocale
77x77x07cm

Mirantes
Escada metálica independente
Vedação variável revestida em madeira pinus tratada

Bancos
Em concreto revestido por madeira pinus tratada
Resistente à inundação do parque

Lixeira
Metálica revestida
de madeira pinus

Poste de luz
Metálico
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TECIDO URBANO
NATUREZA ESTÁTICA
quadras, ruas, edificações, canais

CORPO D’ÁGUA
NATUREZA DINÂMICA
erosão, assoreamento, meandros

ARROIO URBANO
MÍNIMA  INTERVENÇÃO
manutenção de ambos os processos

CANALIZAÇÃO 

TOTAL
deposita +

erode+

CANALIZAÇÃO 
PARCIAL

deposita -
erode-



Pisos
Megadreno Cinza Natural
77x77x07cm

Pisos
Megadreno Portocale
77x77x07cm

Mirantes
Escada metálica independente
Vedação variável revestida em madeira pinus tratada

Bancos
Em concreto revestido por madeira pinus tratada
Resistente à inundação do parque

Lixeira
Metálica revestida
de madeira pinus

Poste de luz
Metálico

A



B



C



D



E



10

9
infraestrutura verde
cruzamento ecológico para 
fauna e flora
equipamento urbano
túnel para veículos na av. 
bento gonçalves

infraestrutura verde
mata ciliar, calha de 
inundação para dique
equipamento urbano
travessias formalizadas 
para moradores da vila 
herdeiros

Represa Lomba do Sabão

Passagem de vida silvestre



infraestrutura verde
banhado criado 
capacidade37.300m3
equipamento urbano
administração do parque, 
viveiro de mudas, depósito 
para maquinário

7 Administração

Beco dos Marianos
infraestrutura verde
mata ciliar
equipamento urbano
pontes peatonais, mirante

8



5 Banhado Jd. Botânico
infraestrutura verde
banhado construído 
capacidade 86.000m3
equipamento urbano
campo poliesportivo, 
mirante, escadarias

6 Skatepark Mato Sampaio
infraestrutura verde
filtro helófito
equipamento urbano
skatepark, pontes 
peatonais



Skatepark Mato Sampaio

3 Banhado do Campus

4 Tabiques do Petrópolis
infraestrutura verde
tabiques dissipadores de 
energia
equipamento urbano
teatro anexo ao centro de 
cultura metropolitano

infraestrutura verde
banhado construído e 
divisão de leito, capacidade 
42.500 m3
equipamento urbano
marquise de observação



1 Praia da Foz

2 Centro de Cultura Ilhota
infraestrutura verde
filtro helófito
equipamento urbano
teatro anexo ao centro de 
cultura metropolitano

infraestrutura verde
mata de restinga associada 
à barreira construída
equipamento urbano
calçadão e praia públicos


