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TEMA
A área abordada por esta pesquisa é a Bacia do Arroio Taquara e o entorno da Horta Comunitária da Lomba do Pinheiro, localizados na Lomba do Pinheiro,
bairro da zona leste de Porto Alegre.

horta comunitária;
recuperação de arroios;
preservação ambiental;
participação comunitária

Nesta pesquisa, constam os elementos necessários para leitura espacial
da área, visando a elaboração de um projeto urbanístico em três escalas: estratégias de planejamento urbano para a Bacia do Arroio Taquara; diretrizes para a
implementação da proposta existente para o Parque Linear no Arroio Taquara;
projeto de espaço público e melhorias no entorno da Horta Comunitária da Lomba
do Pinheiro.

LOMBA DO PINHEIRO
o bairro
3ª PERIMETRAL

AV. IPIRANGA

LOMBA DO
PINHEIRO

A Lomba do Pinheiro é um bairro da zona leste de Porto Alegre, com área
de 2455 hectares, com ocupação heterogênea e desvinculada à malha urbana
contínua: nela, convivem núcleos densos de ocupação irregular, grandes massas
de área verde, arroios e nascentes, além de áreas de produção agrícola de caráter
familiar.
O território da Lomba representa grande valor ambiental para a cidade de
Porto Alegre por apresentar campos e mata nativos, topos de morro e abundância
de nascentes e arroios. No bairro, encontram-se as nascentes de dois dos maiores
arroios da cidade, o Dilúvio e o Salso, que compõem o chamado anel de nascentes
identificado no Atlas Ambiental de Porto Alegre.

a população
O bairro conta com 33 vilas e mais de 50 assentamentos clandestinos
ou irregulares, somando 63 mil moradores, de acordo com o IBGE. Pesquisadores
e moradores estimam, porém, que a população do bairro já tenha ultrapassado os
120 mil habitantes.
A Lomba do Pinheiro carrega forte caráter agrícola e associado ao contato
com a natureza, devido a grande parte de sua população ser oriunda do interior do
estado, resultado do êxodo rural (ROSA, 2013).

foto aérea do bairro Lomba do Pinheiro
autor: desconhecido
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MOVIMENTOS SOCIAIS NA LOMBA
A Lomba do Pinheiro conta com mobilizações e lutas sociais desde o
começo da história de sua urbanização. Em 1962, quando o bairro ainda era uma
zona predominantemente rural, surgem as Associações de Moradores das Vilas
São Pedro e Panorama. Formaram movimentos reivindicatórios os quais requeriam, tanto à Prefeitura de Porto Alegre como à Prefeitura de Viamão, saneamento,
legalização dos terrenos, escolas, postos de saúde, iluminação e asfalto, sistema
de transportes e tarifa social no transporte público, abastecimento de água, entre
outros. Reinvindicações como estas foram responsáveis pela instalação da rede
elétrica, pela pavimentação da Est. João de O. Remião e pela construção da primeira escola e posto policial.

“As coisas aqui sempre foram muito complicadas, mas por outro lado, (a presença
franciscana) fez com que a Lomba tivesse
um perfil diferenciado, de qualificação de
seus quadros de liderança, porque nós
tínhamos um espaço de formação.”
Maristela Maffei, vereadora e líder
comunitária da Vila Santa Helena
(MAGNI, 1996, p. 70).

Nos anos 1970, a instalação de ordens fransciscanas teve papel fundamental na construção da coletividade, acompanhando os movimentos sociais e
as camadas populares. Os grupos organizados de cada paróquia auxiliaram na
integração da população migrante ao meio urbano, contribuindo para consolidação
das Associações já existentes (ROSA, 2013). A década de 1980 foi marcada pela
criação da União de Vilas da Lomba do Pinheiro, primeira entidade a congregar
cerca de 17 associações do bairro.
Na década de 1990, o município de Porto Alegre passou a incorporar decisões da população nas discussões sobre parte dos gastos municipais por meio do
programa Orçamento Participativo. A comunidade da Lomba do Pinheiro chamava
a atenção do poder público devido à sua intensa adesão ao programa (OBERRATHER; OLIVEIRA, 2010). Por este motivo foi escolhida, em 1998, para ser alvo de
um projeto-piloto denominado Projeto Integrado Desenvolvimento Sustentável da
Lomba do Pinheiro, ou “Construindo a Lomba do Futuro”.
Ainda hoje, a Lomba do Pinheiro tem destaque nos espaços de participação da comunidade. Em 2018, foram registradas 116 inscrições para delegados da
RGP 7 (Lomba do Pinheiro/Partenon) no Conselho Municipal de Desenvolvimento
Urbano Ambiental (CMDUA), um número bastante expressivo, em comparação com
as 38 inscrições para a RGP 1 (Centro), a segunda mais concorrida.

plano integrado de desenvolvimento sustentável: construindo a
lomba do futuro

foto aérea do bairro Lomba do Pinheiro
autor: desconhecido

Em 2009, foi aprovada a Lei da Operação
Urbana Consorcidada da L. do Pinheiro,
baseada no Pl. Int. de Desenvolvimento
Sustentável.

Trata-se de um projeto participativo conduzido pela Prefeitura com a
comunidade local, que se desenrolou de 1998 a 2008 e culminou em propostas
de desenvolvimento social, econômico e territorial e os seus mecanismos de
execução. Deste processo, resultaram propostas para a regularização urbanística,
sistema viário principal, criação de um parque ao longo do Arroio Taquara e ações
de desenvolvimento econômico. O trabalho se deu em 3 etapas:
1ªETAPA · Trabalho interno de capacitação técnica e conhecimento da região; implementação de 3 escritórios do projeto em escolas municipais; realização de reuniões com os
atores locais; construção dos objetivos a serem desenvolvidos.
2ªETAPA · Elaboração do diagnóstico dos meios natural e construído junto à UFRGS,
órgãos estaduais e municipais, além da forte participação dos moradores (através da
criação do Grupo de Planejamento Local); elaboração do Diagnóstico Rápido Participativo.
3ªETAPA · Elaboração e aprovação na Câmara de Vereadores da lei de Operação Urbana
Consorciada para a Lomba do Pinheiro.

capa do diagnóstico final

Após 2006, definiu‐se um modelo de desenvolvimento urbano, baseado
em metas e diretrizes para intervenção na região, conforme 4 princípios de ação:

1

regular o uso do solo propiciando a
ocupação dos vazios urbanos, com
vista à contenção da especulação
imobiliária e da destruição do patrimônio ambiental;

2

aperfeiçoar o processo de planejamento urbano a partir do desenvolvimento econômico local, fortalecendo
a participação dos cidadãos em busca
de parcerias e formas colegiadas de
atuação;

3

avançar na descentralização das
políticas ambientais através de um
planejamento estratégico, que conciliasse os diferentes interesses;

4

promover mudanças nos padrões de
produção e consumo do ambiente
local.

oficinas participativas em 2003
fonte: construindo a lomba do futuro
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BACIA DO ARROIO TAQUARA
contexto

REPRESA
LOMBA
DO SABÃO

ARROIO
TAQUARA

LOMBA DO
PINHEIRO
BACIA DO
ARROIO TAQUARA

O Arroio Taquara é um dos principais mananciais hídricos de Porto Alegre
e faz parte da Bacia Hídrica do Arroio Dilúvio, constituindo grande parte da formação da Represa Lomba do Sabão. Com aproximadamente 2800m de extensão,
o Arroio Taquara apresenta sua nascente e boa parte do seu curso na área mais
urbanizada da Lomba do Pinheiro, sendo o arroio em condição de maior degradação no bairro. Em sua bacia, vivem mais de 20.000 habitantes, muitos deles em
situação de informalidade, sem acesso a redes de saneamento.
O Arroio Taquara já teve papel de destaque no bairro. Moradores mais antigos relatam que nos anos 1960 e 1970 costumavam lavar roupas e banhar-se no
arroio, tamanha a qualidade da água, chegando a chamá-lo de “a praia da Lomba”.

problemas
A ocupação intensiva da bacia do Arroio Taquara, sobretudo de forma
clandestina e desassistida, ocasiona grande degradação do manancial. Em grande
parte de sua extensão, o arroio sofre com supressão de sua mata ciliar, assoreamento e erosão, despejo de efluentes e com o acúmulo de lixo.
Em 2017, a Lomba do Pinheiro sofreu com surtos de doenças veiculadas
por mosquitos e com infestação de escorpiões-amarelos, espécie peçonhenta que
se prolifera em áreas de acúmulo de lixo, pois se alimenta de baratas. A degradação do Arroio Taquara tem papel fundamental na queda na qualidade de vida da
população local, uma vez que tem influência direta em questões de saúde pública,
na qualidade dos espaços públicos e na segurança das ocupações irregulares à
sua margem. Desabamentos e alagamentos são consequências da área urbanizada em torno do arroio.

panfleto distribuído em ação do
GT da Bacia do Arroio Taquara

Nas poucas áreas ainda não ocupadas ao longo do Taquara pode ser
encontrada mata preservada, garantindo alguma manutenção e proteção desse
manancial de água.

B
A
A · afloração do Arroio Taquara na R. Dandara, com jardim feito em ação do GT Bacia do Arroio Taquara
fonte: autora
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B · canalização do Arroio Taquara na R. Piratininga
fonte: google street view

gt da bacia do arroio taquara
O Grupo de Trabalho da Bacia do Arroio Taquara é um coletivo que tem
como objetivo principal a recuperação socioambiental da Bacia do Arroio Taquara
a partir de um processo participativo e colaborativo.
Em 1995, aconteceu a primeira mobilização da comunidade na busca por
reverter a degradação do Arroio. Em 2015, esta iniciativa foi retomada, quando um
grupo de alunos de um projeto de extensão da UFRGS, chamado Convivências,
junto com técnicos da Prefeitura e representantes da Horta Comunitária da Lomba,
realizaram uma caminhada ao longo do Arroio. Este grupo deu origem ao GT da
Bacia do Arroio Taquara, que atualmente reune-se periodicamente com a comunidade. O GT realiza ações técnicas e educativas na comunidade, tendo como princípios norteadores os conceitos de “Ecologia Integral” e “Aprendizagem Social”. Tais
princípios destacam a ideia de co-criação e de corresponsabilidade dos envolvidos
para o alcance do objetivo desta proposta.
Este trabalho visa incorporar os princípios de atuação do GT, desenvolvendo projetos que atuem em conformidade com as demandas levantadas e análises
realizadas pelo grupo.

O GT é composto por representações da
comunidade (Horta Comunitária, Paróquia
Sta. Clara e moradores locais), do poder público (SMED, SMS/ CGVS, DEP, DMAE, CAR
Lomba), de instituições de ensino (escolas
municipais, estaduais, creches locais, UFRGS e USP) e por voluntários.

ação do GT no dia mundial da água
fonte: GT da Bacia do Arroio Taquara

proposta de parque linear
Em 1998 deu-se início ao Projeto Integrado de Desenvolvimento Sustentável da Lomba do Pinheiro - Construindo a Lomba do Futuro, processo participativo
que culminou na elaboração de diagnóstico e propostas para a Lomba do Pinheiro.
Entre as propostas, destaca-se o desenvolvimento de um projeto de Parque Linear
para o Arroio Taquara.
A proposta divide o arroio em 3 setores principais, sendo o primeiro setor
- da nascente até a Rua São Pedro - focado na preservação da mata ciliar, o segundo setor, de menor declividade, destinado a lazer e equipamentos, e o terceiro
setor - o mais complexo - com enfoque na preservação, prevendo reassentamentos de famílias em áreas de risco.
A definição dos limites do Parque, que será considerada como ponto de
partida para o desenvolvimento deste trabalho, está contida no zoneamento da
OUC da Lomba do Pinheiro (LC 630/09, Anexo III),
pág. 24

“O projeto do Parque Linear Arroio Taquara
tinha como objetivo, além da restauração
ecológica, suprir uma carência por espaços
públicos e de lazer na região, explorando,
ao mesmo tempo, o potencial educacional
e científico da área, por meio de uma
gestão permanente e integrada. Também
foi previsto em alguns pontos, áreas para
hortas comunitárias que poderiam ser uma
fonte de geração de renda, além de locais
para a socialização e gestão compartilhada,
estimulando a criação de vínculos na
comunidade.”
(OBERRATHER; BORGES, 2014).

D

C

C · Arroio Taquara atrás da Horta Comunitária
fonte: PMPA

D · ponte sobre Arroio Taquara na R. Walt Disney
fonte: google street view
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HORTA COMUNITÁRIA DA LOMBA DO PINHEIRO
contexto
Em uma área contígua ao Arroio Taquara localiza-se a Horta Comunitária Lomba do Pinheiro. A entrada se dá pelo terreno do Centro Cultural Lomba do
Pinheiro, que se encontra em situação de abandono.
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LEI nº 12.089, DE 1º DE JULHO DE 2016
“Fica alterada a destinação da Subunidade 10 da UEU 04 da MZ 10, localizada na
Estrada João de Oliveira Remião, 5088,
Bairro Lomba do Pinheiro, instituída como
Área Especial de Interesse Institucional
(AEII), para Área de Proteção do Ambiente
Natural (APAN), para fins de preservação
ambiental e sociocultural, com manejo
sustentável.”

A Horta nasceu em 2011, fruto de articulações comunitárias locais que
apropriaram-se de um terreno de 2 hectares até então abandonado, tomado pelo
mato e pelo lixo depositado clandestinamente. Posteriormente, este terreno foi
cedido pela Prefeitura de Porto Alegre, conforme reivindicação da comunidade
apresentada e aprovada nas assembleias do Orçamento Participativo. Após diversas ameaças, inclusive da construção de uma via passando diretamente no meio
do terreno, a área atualmente encontra-se consolidada como espaço comunitário,
mas ainda enfrenta dificuldades como a falta de investimento, falta de luz elétrica,
insegurança, dificuldade de acesso, interação com as comunidades vizinhas e
degradação do arroio, que se encontra nos fundos da área da horta.
O terreno no qual se instalou a horta constava, no zoneamento original
da OUC, como Área Especial de Interesse Institucional. O Centro Cultural previsto,
entretanto, nunca chegou a ser finalizado. Em 2016, foi alterado o zoneamento da
área onde se localiza a Horta Comunitária. O terreno, de propriedade da Prefeitura,
agora se configura como Área de Proteção do Ambiente Natural (APAN), e não
mais como Área Especial de Interesse Institucional (AEII).

atividade
Na Horta, é realizado o cultivo de hortaliças, ervas medicinais e frutas. O
trabalho é realizado voluntariamente, e participam da iniciativa alunos das Sociedades de Assistência Social e Educacional (SASES), de creches, de escolas, universitários, idosos, usuários do SUS e profissionais da saúde, entre outros. Estima-se
que mais de 10 mil pessoas já passaram pelo local, seja trabalhando, assistindo
oficinas ou visitando o espaço.
O trabalho da Horta Comunitária proporciona à comunidade educação
ambiental, possibilidade de socialização e fortalecimento dos vínculos comunitários, acesso a lazer e saúde por meio do contato com a natureza, além da preservação dos saberes rurais tão presentes na história de formação do bairro.
Vista como mais do que um espaço de produção agrícola, a Horta Comunitária desempenha um papel social de extrema relevância no bairro, de acordo
com lideranças comunitárias entrevistadas para esta pesquisa. O professor Flávio,
um dos coordenadores da Horta, a vê principalmente como uma ferramenta de
preservação do meio ambiente e do entorno do arroio, pois sua existência inibe a
ocupação irregular da região. A líder comunitária Lourdes, por sua vez, entende a
horta como espaço importante na promoção de educação ambiental da comunidade, posto que recebe frequentes visitas de creches e escolas do bairro, proporcionando contato com a natureza e valores de preservação do meio ambiente.

entrada da horta fonte: autora

horta comunitária fonte: autora
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ata de presença fonte: autora

colheita de hibisco fonte: autora

conexões da horta
A Horta Comunitária possui vínculos com diversos setores da comunidade: escolas, postos de saúde, grupo de visitantes, grupos de assistência social
e universidades. O diagrama abaixo foi elaborado com ajuda do Prof. Flávio Burg,
servidor da SMED cedido para o projeto da Horta Comunitária, onde trabalha diariamente recebendo visitantes e realizando atividades de manutenção do espaço.
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identificação de espécies fonte: autora

Minha participação como voluntária na Horta Comunitária e no GT da
Bacia do Arroio Taquara iniciou-se em outubro de 2017. Além de visitas de reconhecimento da área, com idas semanais pude participar de dias de trabalho e colheita,
almoços coletivos, reuniões e ações educativas do GT, atuando também em outras
áreas da Lomba do Pinheiro.
Por meio do contato com os moradores e com os voluntários da horta,
pude perceber o valor da horta comunitária não apenas como área produtiva,
mas principalmente como espaço de lazer, de convívio e de organização social. A
participação voluntária mais expressiva é de mulheres, de idosos e de crianças,
provando que a iniciativa atua principalmente nas parcelas com maior vulnerabilidade social.

área nos fundos da horta fonte: autora

participação na colheita de hibiscos, com moradoras (fevereiro/2018)
fonte: autora

horta comunitária com galpão ao fundo
fonte: autora
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DESENVOLVIMENTO DO PROJETO
PROBLEMÁTICA
Este trabalho visa tratar da bacia hidrográfica do Arroio Taquara, que
apresenta ocupação irregular consolidada junto ao curso d’água degradado, além
da presença de um equipamento comunitário auto-gerido.
Apresenta diversos desafios e potenciais de cunho social e ambiental,
entre eles: a degradação ambiental, a presença de moradias irregulares, a carência
de espaços públicos, a articulação da horta com equipamentos de saúde e educação locais, o associativismo e a agricultura urbana.

JUSTIFICATIVA

O Parque Natural Municipal Saint’Hilaire é
uma Unidade de Conservação da Natureza
com 1.180 hectares, situada nos municípios
de Viamão (a maior parte) e Porto Alegre,
no estado do Rio Grande do Sul, Brasil.
“Concentra grande parte das nascentes do
Arroio Dilúvio e representa um elemento de
forte atração por sua importância regional,
quer como área de preservação de matas
e arroios, quer como área de lazer e de
impacto ambiental positivo para o contexto
metropolitano.” (OBERRATHER, 2014)

A Represa Lomba do Sabão, construída em 1940, é um reservatório de
água da cidade de Porto Alegre. Usado para captação de água até 2012, atualmente se encontra desativado para este fim, sendo mantido como uma reserva de
água potável para a cidade, em casos de contaminação do Guaíba. Está inserido
no Parque Natural Municipal Saint’Hilaire, que abriga mais de 50 nascentes e
possui papel fundamental na conservação da bacia hidrográfica do Arroio Dilúvio,
compondo parte do Anel de Nascentes de Porto Alegre.
Dentre os arroios que abastecem a Represa, o Arroio Taquara - com 2800
metros de extensão - está localizado na parte sul da bacia, constituindo um dos
principais mananciais hídricos na formação do reservatório. A bacia hidrográfica
do Arroio Taquara encontra-se quase em sua totalidade em área de ocupação
intensiva, na porção mais antiga e urbanizada do bairro Lomba do Pinheiro.
Sendo assim, a recuperação ambiental do Arroio Taquara possui relevância local - para melhoria na qualidade de vida dos 20.000 habitantes de sua
bacia - e regional, pois representa a principal fonte de poluição de uma importante
reserva hídrica de Porto Alegre.
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“Os dois arroios mais poluídos, por se
encontrarem em áreas próximas às áreas
mais povoadas, são o Vitorino e o Taquara,
este último nasce na Vila Panorama. As
populações que residiam às margens amiúde jogaram todo o tipo de lixo – além do
esgoto cloacal – nos cursos d’água, deixando-os bastante poluídos – principalmente o
Taquara.” (PMPA/SMC, 2000, p. 181).
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poluição no arroio taquara fonte: autora
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OBJETIVOS
Articular, por meio de projetos urbanos, demandas sociais e ambientais da população da Bacia do Arroio Taquara

objetivos gerais

Elaborar rede de espaços coletivos, visando a preservação ambiental, o usufruto
do território e o fortalecimento de vínculos comunitários, garantindo o bem estar da
população.
Os objetivos específicos integram os três aspectos do desenvolvimento
sustentável, representada pelo tripé da sustentabilidade: ser ambientalmente adequado, socialmente justo e economicamente viável.

objetivos específicos

considerar e fortalecer os espaços comunitários existentes

E

fortalecer a economia local por meio de redes de trocas e geração de renda

SUP
OR
TÁ
V

EL

L

retomar a conexão histórica do bairro com o arroio

LÓGICO
E
ÁV
VI

qualificar o ambiente urbano da bacia e o bem-estar da população

CO

explorar o potencial pedagógico e de lazer do contato com a natureza

IA

promover manejo e uso sustentável dos recursos locais
mitigar os impactos da ocupação da bacia e da margem do arroio

EQUITATIVO

NÔ

SOC

garantir segurança hídrica e abastecimento de água à população

MICO

SUSTENTÁVEL

ECO

L

tripé da sustentabilidade

METODOLOGIA
Este estudo iniciou-se em outubro de 2017, com as primeiras visitas à Horta
Comunitária, como voluntária. De acordo com o cronograma do trabalho de conclusão de curso, ele será dividido em 3 entregas: a primeira, de reconhecimento e leitura da região e lançamento de diretrizes; a segunda, de articulação de demandas em
três escalas; e a terceira, de revisão e desenvolvimento do projeto em três escalas.

contato com a
comunidade
ampliação do
campo de visão
enfoque

ENTREGAS

ENTREGA 1 · PESQUISA
ENTREGA 2 · PAINEL INTERMEDIÁRIO
ENTREGA 3 · PAINEL FINAL

ETAPAS

IMERSÃO

SUB-ETAPAS
vivência: participação como
voluntária na
Horta Comunitária e no GT
da Bacia do
Arroio Taquara
ponto de
vista: escolha
das temáticas a serem
abordadas no
projeto

LEVANTAMENTO

ANÁLISE

PROPOSIÇÕES

DETALHAMENTO

banco de dados: levantamento síntese: elaboração
dos elementos necessários
de mapa síntese
para leitura espacial da área
para as 3 escalas

estratégias: desenvolvimento de estra- demonstração:
tégias de planejamento urbano para a escolha de 1 escala
Bacia do Arroio Taquara
para detalhamento

análise histórica: levantamento de demandas sócio-ambientais da comunidade, por
meio de estudo dos processos
participativos precedentes na
região

diretrizes: desenvolvimento de diretrizes para a implementação da proposta
existente para o Parque Linear no Arroio
Taquara

pesquisa de campo: coleta de
depoimentos da comunidade
da bacia do arroio taquara

lançamento: diretrizes para 3 escalas
de intervenção

partido: desenvolvimento de projeto de
melhorias no entorno da Horta Comunitária da Lomba do Pinheiro e de espaço
público adjacente
validação: realização de mini-charrette
ou workshop com participantes da horta
11

DEFINIÇÕES GERAIS
ANTECEDENTES
até 1940 200 habitantes

história

zona rural de produção agrícola
1950 4000 habitantes
caracterização como periferia

1952 inauguração da escola

estadual rafaela remião

1960
primeiras chácaras de veraneio e
primeiros loteamentos clandestinos

1962 surgem as primeiras
Associações de Vilas
20000 habitantes

1970
com o início
do êxodo rural,
passa de caráter
rural a urbano

intensificação dos
loteamentos à margem da legislação
urbanística

40000 habitantes

1980

torna-se o maior aglomerado de loteamentos
clandestinos e irregulares da
cidade
75000 habitantes 1990
mais de 30 vilas, atendimento de
demandas OP, regularização fundiária
e primeiros empreendimentos de
classe média/alta
criação do
Parque Saint’Hilaire

1996

início do Projeto Integrado de Desenvolvimento
Sustentável

1998
2000

A ocupação da Lomba do Pinheiro é bastante antiga, de tempos em que
o município de Porto Alegre sequer existia oficialmente. Possuía caráter rural, de
produção agrícola.
Com o fenômeno do êxodo rural, iniciado nos anos 1950 e intensificado
sobretudo de 1970 a 1980, a Lomba do Pinheiro recebeu um enorme contingente
de trabalhadores oriundos do interior do estado (ROSA, 2013). A oferta de terras, o
caráter agrícola e a proximidade com o centro da cidade foram características que
impulsionaram o processo de urbanização.
A ocupação urbana, principalmente de loteamentos à margem da legislação urbanística, fez da Lomba um território desordenado e com déficit de infraestrutura e equipamentos públicos. As primeiras instalações de rede elétrica e de
abastecimento de água na região ocorreram na década de 60, quando a população já passava dos milhares.
Ainda hoje, o caráter agrícola se preserva na Lomba do Pinheiro. Muitos
lotes possuem suas pequenas hortas e criação de animais, sendo uma característica expressiva da população: o apreço pelo trato da terra e os saberes rurais.
“A maior parte desses novos habitantes era
oriunda do fenômeno do êxodo rural, já que
os movimentos de migração campo-cidade
já haviam começado na década de 1950,
com a expansão do processo de industrialização, atingindo seu apogeu nas décadas
de 1970 e 1980.” (ROSA, 2013)

“Os moradores e até o poder público
estimavam, na metade da década de 1990,
uma população em torno de setenta e
cinco mil habitantes.” (ROSA, 2013)
“Aos poucos, a urbanidade vai invadindo o
bairro e as tradições dos tambos de leite e
das chácaras que produziam alimentos vão
declinando.” (ROSA, 2013)

valores e significados
A troca de saberes rurais, de conhecimento acerca de ervas e cultivos,
além do valor dado aos efeitos terapêuticos e educativos do trato com a terra
estão intimamente ligados à identidade da Lomba do Pinheiro.
Deste modo, a Horta Comunitária é vista, pelos participantes da iniciativa,
como um espaço de convívio, de trocas, de preservação de saberes e de coesão
social. Sua importância transcente a mera produção de alimentos, sendo um espaço fundamental de cidadenia no bairro.

PDDUA 1999: “zona de ocupação
intensiva”, boom populacional,
construção de empreendimentos de
classe média/alta
fim do Projeto Int. de Desenvolvimento Sustentável

2008

120000 habitantes 2010
OUC(2009) propõe novo zoneamento
criação da horta comunitária 2011
lomba do pinheiro

12

criação do GT da Bacia do
Arroio Taquara

2015

área da Horta muda de AEII
para APAN

2016

fonte: projeto “Trajetos e Trajetórias na
Horta Comunitária Lomba do Pinheiro”

POPULAÇÃO URBANA

população por raça Lomba do Pinheiro 2010

0,805
0,683
0,935

PORTO ALEGRE
LOMBA DO PINHEIRO
CENTRO

Renda

0,867
0,691
0,984

66,33%

cor preta

17,02%

cor parda

15,88%

cor indígena

0,53%

cor amarela

0,25%

Longevidade

0,857
0,806
0,929

Educação

0,702
0,571
0,894

fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil

PORTO ALEGRE
1.450.000 habitantes

LOMBA DO PINHEIRO
120.000

1.087.500

90.000

725.000

população por raça Porto Alegre 2010

PARTICIPANTE

população por raça Lomba do Pinheiro 2010

UNIDADES VENDIDAS

PARTICIPANTE

população por raça Porto Alegre 2010

UNIDADES VENDIDAS

PARTICIPANTE

UNIDADES VENDIDAS

cor branca

79,23%

cor branca

66,33%

cor branca

79,23%

cor preta

10,21%

cor preta

17,02%

cor preta

10,21%

cor parda

10,03%

cor parda

15,88%

cor parda

10,03%

cor indígena

0,23%

cor indígena

0,53%

cor indígena

0,23%

cor amarela

0,29%

cor amarela

0,25%

cor amarela

0,29%

Porto A

Lomba do

COR BRANCA
COR PRETA
COR PARDA

crescimento da população
CRESCIMENTO DE
PORTO ALEGRE:
3,6%
CRESCIMENTO DA
LOMBA DO PINHEIRO :
17,0%

60.000

362.500

1920

O IDHM é um número que varia entre 0 e
1. Quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento humano da região analisada.

leg
re

IDHM

UNIDADES VENDIDAS

cor branca

2000-2010

PARTICIPANTE

características da população

Pinheiro

Com índices de desenvolvimento humano abaixo da média do município,
a Lomba do Pinheiro caracteriza-se pela predominância de população de renda
média-baixa.

30.000

1930

1940

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

gráfico de crescimento populacional comparado: porto alegre (IBGE)
e lomba do pinheiro (ROSA, 2013)

Com um acelerado crescimento entre 1970
e 1980, devido ao êxodo rural, a Lomba do
Pinheiro possuía em 2010, de acordo com o
Censo IBGE, 51.000 habitantes.
Moradores e pesquisadores, entretanto,
estimam que a população já havia ultrapassado essa marca ainda nos anos 90
(ROSA, 2013). Estima-se que a população
Tabela 2
atual seja de 120.000 habitantes.
cidade

1º PORTO ALEGRE

1.484.941

1º · PORTO ALEGRE

344.385

3º · PELOTAS
17º · BAGÉ

122.209

LOMBA DO PINHEIRO

120.000

18º · BENTO GONÇALVES

115.069

habitantes

tamanho
da população
2º CAXIAS
DO SUL

18º BENTO

400.000

1.484.941
483377

A Lomba3ºdo
Pinheiro, se fosse um municíPELOTAS
344385
pio do Rio
Grande
do
Sul,
seria
a
18ª
cidade
17º BAGÉ
122209
com maior população do Estado, de acordo
LOMBA DO PINHEIRO
120000
com estimativas do IBGE para 2017.

483.377

2º · CAXIAS DO SUL

habitantes

800.000

1.200.000

1.600.000

fonte: IBGE, 2017 «Estimativas da população residente nos
municípios brasileiros»

1º · PORTO ALEGRE

115069

GONÇALVES
Dados oficiais
divergem imensamente da
estimativa dos agentes de saúde e técnicos da prefeitura inseridos na comunidade.

1.484.941
483.377

2º · CAXIAS DO SUL

344.385

3º · PELOTAS

122.209

17º · BAGÉ
LOMBA DO PINHEIRO

120.000

18º · BENTO GONÇALVES

115.069
0

400.000

800.000

1.200.000

1.600.000

fonte: projeto “Trajetos e Trajetórias na
Horta Comunitária Lomba do Pinheiro”
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CARACTERIZAÇÃO FÍSICA
NOVA

STA.RITA
INSERÇÃO URBANA

localização
A Lomba do Pinheiro localiza-se na zona leste da
cidade de Porto Alegre/RS,
e faz divisa com a cidade
de Viamão.

TRIUNFO

CANOAS

CACH.

GRAVATAÍ

ALVORADA

ELDORADO
DO SUL

PORTO
ALEGRE

GUAÍBA

LOMBA DO
PINHEIRO

VIAMÃO

BARRA DO
RIBEIRO
2km N

arv.

ZN

Av. Ipiranga

ntônio
de
C

Com seu principal acesso pela Av. Bento
Gonçalves, em frente ao Campus do Vale, o
bairro possui 6 acessos:
A norte, a Est. João de Oliveira Remião (1)
e a R. Dolores Durán (5) dão acesso à Av.
Bento Gonçalves, via que leva ao centro de
Porto Alegre.
A oeste, a Est. Afonso L. Mariante (4) dá
acesso ao bairro Cascata, e a R. da Comunidade (3) chega a Belém Velho, zona sul
da cidade.
A sul, a Est. João Antônio da Silveira (2)
(Av. do Trabalhador) conecta a Lomba do
Pineheiro à Restinga. A continuação da
Est. João de Oliveira Remião (6) conecta o
bairro a Viamão.

CENTRO

Av. A

fluxos e interdependências

Av.
Be UFRGS
n to
G onçalv
es

RS-020
VIAMÃO

1
5

PORTO ALEGRE
4

CASCATA

PARQUE
SAINT’HILAIRE

VIAMÃO

LOMBA DO
PINHEIRO

3

6

LAMI

2
ZS

RESTINGA
1km N

sistema viário
arroio taquara
malha arterial
malha coletora
malha local

d

12

o
ira Remiã
live

14

oão

eO

A malha viária da Lomba do
Pinheiro é irregular e aberta, desconectada
da malha viária dos bairros vizinhos.
Distribui-se em torno da Estrada João
de Oliveira Remião, única via arterial do
bairro. Esta característica representa um
valor identitário muito forte no bairro: as
localidades são conhecidas em referência
ao número da parada de ônibus da via
arterial.
A Horta Comunitária, por exemplo, localiza-se na Parada 12, enquanto o “centrinho”
da Lomba acontece na Parada 16.

Es
t. J

16
21

500m N

GEOGRAFIA
hidrografia

REPRESA DA
LOMBA DO SABÃO

vias
arroios
recurso hídrico principal
corpo d’água
área alagável
bacia do arroio dilúvio
bacia do arroio do salso

ARROIO DA AGRONOMIA
ba

c ia d
o

u ara
taq

ARROIO DO SALSO

ANEL DE NASC
EN
TE
S

oi o
a rr

ARROIO
TAQUARA

ALEGRE
RTO
O
P
DE

500m N

A Lomba do Pinheiro apresenta um rico patrimônio hídrico, fazendo parte do anel de
nascentes identificado no Atlas Ambiental
de Porto Alegre. Seu território compreende
parte da Bacia do Arroio Dilúvio e da Bacia
do Arroio do Salso, as duas maiores da
cidade.
O Arroio Taquara, que possui cerca de
20.000 habitantes em sua bacia, encontra-se em situação crítica de degradação.

cobertura vegetal
vias
arroio taquara
mata
campo
arborização urbana
cobertura vegetal
de porto alegre

500m N

224m

240m

E
GR
LE

Morro da
Polícia
AD
IST
CR

topografia

Morro da
Companhia

A
TO
OR 240m
EP

Morro
Pelado

290m

Morro
Pedra
Redonda

149m

Morro
Tiririca

143m

Morro
Goulart

Devido à sua
ocupação rarefeita,
a Lomba do Pinheiro
ainda apresenta
grandes áreas de
mata, sendo habitat de animais nativos
como os macacos bugios, que costumam
alimentar-se nas reservas mantidas.

143m

Morro
Meireles

Morro
da Tapera

500m N

vias
arroios
15m (altitude)
70m
100m
180m
260m
A Lomba do Pinheiro é uma encosta ondulada, com aclives suaves e elevações de
40 a 140 metros de altitude. Sua topografia
é acompanhada pela estrada que cruza
o bairro seguindo a cota mais alta, o que
garante belos panoramas ao longo de todo
seu percurso. As paisagens são um marco
no bairro.
As duas áreas de maior ocupação são os
topos de morro, enquanto nos vales encontram-se os principais arroios do bairro.
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FUNCIONALIDADE
hierarquias e centralidades
As centralidades da Lomba do Pinheiro são
associadas à existência de serviços comunitários e sociais, como igreja, escola de 2°
Grau, posto de saúde, etc. Os equipamentos
concentram também atividades comerciais
em sua volta. São núcleos de acesso fácil,
ligado ao transporte coletivo e à via arterial.
Os dois núcleos principais do bairro são
o “centrinho da Lomba”, com caráter comercial, e a Paróqua Santa Clara e Centro
de Promoção da Criança e do Adolescente
(CPCA) com caráter social.

CEMITÉRIO
JD. DA PAZ
E.E. MÉDIO &
MUSEU COMUNITÁRIO

PARÓQUIA STA CLARA
& CPCA

S

UPA

“CENTRINHO DA LOMBA”

C

PARADA 21
BALDEAÇÃO ÔNIBUS

500m N

espaços públicos
parque sem acesso
praça com equipamentos de parque infantil
praça com parque inf. e quadra esportiva
praça com quadra esportiva
A Lomba do Pinheiro conta com 16 praças
e parques públicos. Destes, 4 não possuem
nenhuma infraestrutura nem acesso ao
público.
Os demais abrigam campinhos de futebol
e pracinha infantil. A situação geral destes
equipamentos é de precariedade e abandono, a maioria apenas com pavimento de
areia e brinquedos de ferro fundido.
500m N

transporte público

1

itinerários

2

ponto de ônibus

3
4
5
6
7

A rede de transporte público da região
estrutura-se ao longo da avenida arterial
que cruza o bairro.
Nesta avenida, as paradas de ônibus são
identificadas pela numeração, sendo o
maior referencial para qualquer endereço
no bairro.
Duas linhas circulares fazem atendimento
entre os bairros Lomba do Pinheiro e Agronomia. As demais linhas conectam a região
à Restinga e ao Centro de Porto Alegre.

8
9
10
11
12
13

14
15

16 17

18
19
20
21

500m N

16

EQUIPAMENTOS
equipamentos
educação
Escola de Ensino Médio
Escola de Ensino Fundamental
Creche
Os equipamentos de educação do bairro
são considerados insuficientes. Há apenas
1 Escola de Ensino Médio, e as creches não
contemplam toda população, tratando-se
de uma demanda frequente no Orçamento
Participativo na região.

saúde
UPA · Unidade de Pronto Atendimento (1)
UBS · Unidade Básica de Saúde (2)
UAP · Unidade Atenção Primária (7)
500m N
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1

BACIA D
O AR
R

A Lomba do Pinheiro abriga uma das 3
UPAs de Porto Alegre, que realiza serviço de pronto-atendimento. Para demais
serviços do SUS, o bairro conta com duas
Unidades Básicas de Saúde. Unidades de
atenção primária realizam serviços de medicina da família, juntamente com agentes
comunitários que mantém vínculos com a
população.

assistência social
OIO

CRAS · Centro de Referência de Assistência Social (1)

TAQUA
RA

CREAS · Centro de Referência Especializada de Assistência Social (1)
SAF · Serviço de Atendimento à Família
(4)
LIM
ITE
MU
NI

Prestam serviços de Proteção Social Básica,
buscando a prevenção de situações de
risco, o desenvolvimento de potencialidades
e o fortalecimento de vínculos familiares e
comunitários. Presta atendimento e acompanhamento socioassistencial a famílias e
indivíduos em situação de vulnerabilidade
social.

CIP
A

L

2

SCFV · Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (3)

3

equipamentos comunitários
1 · Museu Comunitário
2 · CRIP - Centro de Relações
Institucionais e Participativas (OP)
3 · Horta Comunitária Lomba do Pinheiro
4 · Rádio Comunitária Lomba do Pinheiro
5 · Instituto Popular de Arte-Educação

4

Além da Horta, a Lomba possui o primeiro
Museu Comunitário do Brasil e um Instituto
de Arte com escola de música e biblioteca
comunitários..

5

outros
100m N

Brigada Militar 19º BPM 3º CIA
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MORFOLOGIADO BAIRRO
LIMIT E

base fundiária
BACIA D
O ARR
O

IO

TAQUAR
A

A morfologia urbana predominante da Bacia do Arroio Taquara é composta por lotes
urbanos convencionais, vários deles com
pátios onde se plantam árvores e se criam
animais domésticos.
Próximo à Parada 12, onde se localiza a
Horta Comunitária, os lotes são Lde
IMdimenITE
sões maiores, tendo sua frente na Estrada
MU
João de O. Remião e os fundos no Arroio
Taquara. NIC

LIM
ITE
MU
NI

CIP
A

L

IPA

L
HORTA

HORTA

100m N

RO
BAI R
DO
LIMIT E

forma construída
BACIA D
O ARR
O

IO

TAQUAR
A

As edificações, na sua maioria, são casas
unifamiliares. Na Estrada João de Oliveira
Remião, encontram-se comércios de abastecimento local.
No terreno onde se localiza a Horta ComuLIM do
nitária, há uma construção inacabada
Centro de Artes e Esportes UnificadosITeE um
galpão desativado da Prefeirtura, juntoMàU
testada na Estrada João de O. Remião. NIC

LIM
ITE
MU
NI

CIP
A

L

IPA

L
HORTA

HORTA

100m N
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BA
DO
LIMIT E

INFRAESTRUTURA

O
I RR

rede de abastecimento de água

BACIA D
O ARR
O

IO

arroio taquara
rede sistema lomba do sabão (até 2012)
rede sistema belém novo
RO
BAI R
DO
LIMIT E
reservatório panorama

TAQUAR
A

percentual de domicílios com acesso à
abastecimento de água, por setor censitário:
BACIA D
O ARR
O

LIM
ITE
MU
NI

IO T
AQUARA

CIP
A

L

Embora conte com mais de 90% de atendimento, a rede de abastecimento de água
na Lomba do Pinheiro está sobrecarregada, segundo técnicos do próprio DMAE. Em
fevereiro de 2018, a população ficou 3 dias
sem abastecimento, causando inúmeros
transtornos para os moradores. Há no
bairro apenas um reservatório de água,
e a maioria das residências não possuem
caixa d’água, agravando os episódios de
problemas no abastecimento.
Até 2012 a Lomba do Pinheiro contava
ainda com o Sistema Lomba do Sabão. Em
2013 a ETA Lomba do Sabão foi desativada e a área (com 40.000 habitantes)
até então abastecida por este sistema foi
absorvida pelo Sistema Belém Novo.

HORTA

100m N

DO
LIMIT E

RO
BAI R

BACIA D
O ARR
O

rede de esgoto sanitário
IO

arroio taquara
áreas com casas abaixo do nível da rede

TAQUAR
A

percentual de domicílios com acesso à
rede de esgoto, por setor censitário:

LIM
ITE
MU
NI

CIP
A

L

HORTA

100m N

A carência de rede de esgoto sanitário é
a principal fonte de poluição no Arroio Taquara. Embora conte com redes de esgoto,
o bairro possui muitas casas sem conexão
com a rede, em assentamentos informais.
Muitas casas encontram-se abaixo do
nível da rede, muitas delas tendo passado
por situações de retorno do esgoto da rede
para dentro de suas casas.
Algumas casas despejam o esgoto diretamente no arroio, ao qual referem-se como
“valão”.
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OCUPAÇÃO DA BACIA
comunidades
As comunidades presentes na Bacia do Arroio Taquara são identificadas não apenas
pelo nome mas também pela numeração
da parada de ônibus da Estrada João de O.
Remião perto da qual se localizam.
Das 7 vilas, 5 têm associação comunitária,
porém nenhuma delas possui uma sede
exclusiva. Os encontros se realizam em
espaços comunitários ou equipamentos
existentes.
Os espaços públicos são escassos na área:
apenas duas vilas possuem praças.

1

JARDIM FRANCISCANA · PARADA 10
· não possui associação comunitária
· espaço de reuniões: Centro de Proteção
da Criança e do Adolescente (Paróquia
Santa Clara)

Parque
Saint’Hilaire
O
AIRR
DO B
LIMI T E

PRAÇA
6108

JARDIM
FRANCISCANA

SANTA HELENA · PARADA 12
· possui associação comunitária
· espaço de reuniões: Unidade de Atendimento Básico Santa Helena

sem associação

UAP
CPCA

3

HORTA

HORTA

APAN

SOCIEDADE

SÃO
PEDRO

4
PRAÇA
SEM NOME

PINHAL
delimitação das comunidades
espaço de reunião da ass. comunitária
espaço de reunião da comunidade
espaço público
espaço público sem acesso
espaço público · horta comunitária
localização das fotos

SERRA
VERDE

CRECHE
RÁDIO

SANTA
FILOMENA

sem associação

6
SAF

RECREIO DA DIVISA

100m N

dados populacionais

2 - 36
37 - 73
74 - 121
122 - 299
300 - 306

O
AIRR
DO B
LIMI T E

BACIA D
O A
R R OIO
TAQ
UA
RA

LIM
ITE
M

HORTA

densidade (hab/ha)
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5

PINHAL · PARADAS 13A-14
· possui associação comunitária
· espaço de reuniões: Escola de Educação
Infantil N. Sra. Aparecida

A população que habita a bacia do Arroio
Taquara concentra-se, sobretudo, na
metade sul da área, onde encontram-se
as maiores densidades. O setor censitário
onde localiza-se a Horta Comunitária possui também lotes com tipologia de sítio, de
modo que apresenta baixa densidade.
A população é sobretudo de baixa renda,
nenhum setor apresenta média de renda
por domicílio superior a 2,5 salários mínimos.

CAMPO DE FUTEBOL
SANTA HELENA

PRAÇA ROSELI
N.DA SILVA

SERRA VERDE · PARADA 13
· possui associação comunitária
· espaço de reuniões: Rádio Comunitária
Lomba do Pinheiro

RECREIO DA DIVISA · PARADA 15
· possui associação comunitária
· espaço de reuniões: Serviço de Atendimento à Família Recreio da Divisa

TAQ
UA
RA

SANTA HELENA
2

SÃO PEDRO · PARADA 13
· possui associação comunitária
· espaço de reuniões: Sociedade de Moradores da Vila São Pedro

SANTA FILOMENA · PARADA 14
· não possui associação comunitária
· não possui espaço de reuniões

BACIA D
O A
R R OIO

UN
ICI

1 - 1,5 SM
1,5 - 2 SM
2 - 2,5 SM
2,5 - 3 SM
+3 SM

O
AIRR
DO B
LIMI T E

BACIA D
O A
R R OIO
TAQ
UA
RA

LIM
ITE
M

PA
L

HORTA

renda média (por domicílio)

UN
ICI

PA
L

UN
ICI

PA
L

1 · Rua sem nome, porção menos
urbanizada da bacia fonte: autora

2 · praça Roseli Nunes da Silva, vila Santa
Helena fonte: google street view

3 · sítio ao lado da horta, Rua Apolo, vila S.
Pedro fonte: google street view

4 · Rua São Pedro, vila São Pedro
fonte: google street view

6 · vista da Rua Sapiranga, vila Recreio da Divisa fonte: autora

5 · Rua Dep. Adão Pretto, interface com o
Pq. Saint’Hillaire fonte: google street view
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CONDICIONANTES LEGAIS E INSTITUCIONAIS
LEIS FEDERAIS
Estatuto da Cidade · Lei nº10.257, de 10 de julho de 2001
operações urbanas consorciadas
Instrumento vigente na área de estudo,
oferece viabilidade legal do projeto.
gestão democrática da cidade
A participação da população no planejamento urbano é essencial para a gestão
democrática da cidade.
Baseando-se nestes artigos, o trabalho
tem como premissa incorporar os resultados dos processos participativos já realizados na Lomba do Pinheiro, além de manter
constante contato com a população alvo.

Art. 32 § 1º Considera-se operação urbana consorciada o conjunto de intervenções e
medidas coordenadas pelo Poder Público municipal, com a participação dos proprietários,
moradores, usuários permanentes e investidores privados, com o objetivo de alcançar
em uma área transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais e a valorização
ambiental.
Art. 43 Para garantir a gestão democrática da cidade, deverão ser utilizados, entre outros,
os seguintes instrumentos:
II – debates, audiências e consultas públicas;
IV – iniciativa popular de projeto de lei e de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano;
Art. 45 Os organismos gestores das regiões metropolitanas e aglomerações urbanas
incluirão obrigatória e significativa participação da população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade, de modo a garantir o controle direto de suas
atividades e o pleno exercício da cidadania.

Lei de Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico · 11.445/2007
saneamento básico
Por ter como princípio o acesso universal
ao saneamento básico, esta lei pauta a
intenção do projeto em prever implementação de tratamento dos efluentes no
entorno do Arroio Taquara.
Considerar peculiaridades locais e articular
com outras ações de planejamento urbano.

Art. 2º Os serviços públicos de saneamento básico serão prestados com base nos seguintes princípios fundamentais:
I - universalização do acesso;
V - adoção de métodos, técnicas e processos que considerem as peculiaridades locais e
regionais;
VI - articulação com as políticas de desenvolvimento urbano e regional, de habitação, de
combate à pobreza e de sua erradicação, de proteção ambiental, de promoção da saúde e
outras de relevante interesse social voltadas para a melhoria da qualidade de vida, para as
quais o saneamento básico seja fator determinante;

Política Nacional de Resíduos Sólidos · 12.305/2010
geração de trabalho e renda

incentivo à reciclagem
Os resíduos recicláveis são um dos maiores
poluentes do Arroio Taquara. Esta política
nacional sugere possibilidade de geração
de renda a partir da reciclagem.

Art. 6º São princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos:
VIII - o reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e reciclável como um bem econômico
e de valor social, gerador de trabalho e renda e promotor de cidadania;
Art. 7º São objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos:
II - não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, bem
como disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos;
VI - incentivo à indústria da reciclagem, tendo em vista fomentar o uso de matérias-primas
e insumos derivados de materiais recicláveis e reciclados;

Código Florestal Brasileiro · Lei nº12.651, de 25 de maio de 2012
área de preservação permanente
Inserida em meio a um arroio, nascentes
e mata nativa, a área de estudo possui
grandes porções de APP.
A proposta de elaboração do Parque Linear
do Arroio Taquara visa garantir a preservação destas áreas, garantindo também o
usufruto da comunidade.

Art. 4º Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou urbanas, para
os efeitos desta Lei:
I - as faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e intermitente, excluídos
os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de:
a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de largura;
IV - as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes, qualquer que seja sua
situação topográfica, no raio mínimo de 50 (cinquenta) metros;
V - as encostas ou partes destas com declividade superior a 45°, equivalente a 100% (cem
por cento) na linha de maior declive;

Lei do Parcelamento do Solo · Lei nº6.766, de 19 de dezembro de 1979
limitações ao parcelamento do solo
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Art. 3º Parágrafo único - Não será permitido o parcelamento do solo:
I - em terrenos alagadiços e sujeitos a inundações, antes de tomadas as providências para
assegurar o escoamento das águas;
V - em áreas de preservação ecológica ou naquelas onde a poluição impeça condições
sanitárias suportáveis, até a sua correção.

LEIS MUNICIPAIS
OP · REGIÃO 4

Orçamento Participativo · mecanismo de gestão municipal
Região 04 - LOMBA DO PINHEIRO | Bairros: Agronomia e Lomba do Pinheiro
UEU
100001

Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental · L.C.434/1999
O PDDUA de Porto Alegre insere a Lomba do Pinheiro na região Eixo Lomba-Restinga e na Macrozona 10. A MZ10 divide-se em 4 UEUs, e a Bacia do Arroio
Taquara localiza-se na UEU 10004.

UEU
100002

MZ 10

SUB-UEUs

UEU
100004

UEU
100003

Operação Urbana Consorciada Lomba do Pinheiro · L.C.630/2009
A Operação Urbana Consorciada (OUC) é um instrumento do Direito Urbanístico instituído pelos artigos 32, 33 e 34 do Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001).

BAIRRO LOMBA
DO PINHEIRO

BÁSICO

MÁXIMO

ZONEAMENTO ANEXO I OUC

ZONEAMENTO ANEXO III OUC

empreendimentos passam por
aprovação na PMPA

criação de um fundo para a
Macrozona 10:
os valores pagos em contrapartidas serão destinados a este
fundo, que pode ser usado apenas para investimentos dentro da
própria Macrozona, de modo que
a mitigação dos impactos seja
revertida para a área, e não para
o município como um todo.

A·

COM

SIN

D U S C O N · SIN D

S

P R I VA D O

EI

SPM · SM
AM

PÚBL
I
BE

AS

REGIME URBANÍSTICO

CO

LEITOS
S E
DO
GA

cria um território de exceção (MZ 10) no Plano Diretor

3 D
EL
E

B
MA
EH

IDADE
UN

Empreendimentos que desejam utilizar-se do regime urbanístico básico
seguem o protocolo de aprovação perante a PMPA, como acontece nos demais
bairros. Os empreendimentos que desejam valer-se do regime urbanístico máximo,
por sua vez, devem passar também por aprovação do comitê do consórcio, além
da PMPA. Estes empreendimentos são aprovados mediante contrapartida global,
que pode ser pecuniária, em serviço ou obra, e a decisão acerca da prioridade da
contrapartida fica nas mãos do comitê comunitário.

·D

Em 2009 foi aprovada a lei complementar que define a Lomba do Pinheiro
como primeiro território de Porto Alegre com aplicação desta ferramenta. A lei cria
um território de exceção no plano diretor, na Macrozona 10, e prevê dois regimes
urbanísticos distintos: o regime urbanístico básico — tal qual o PDDUA — e o regime urbanístico máximo, com índices acima do usual.

IM

ÓV

composição do
comitê do consórcio

Art. 11. As contrapartidas decorrentes da
utilização do Regime Urbanístico Máximo
empreendimentos passam por
poderão ser:
aprovação na PMPA + comitê consórcio,
I – obras públicas vinculadas às Finalidamediante contrapartida global
des e aos Programas da OUC Lomba do
Pinheiro;
II – bens imóveis situados dentro da OUC
Lomba do Pinheiro;
CONTRAPARTIDA
III – HIS e oferta de lotes de preço compatível com a renda da Demanda Habitacional
pecuniária
obras
imóveis
HIS
lotes
Prioritária;
públicas
$
IV – glebas e lotes urbanizados para reassentar famílias provenientes de áreas de
o COMITÊ DO CONSÓRCIO decide em risco ou áreas inadequadas à ocupação; e
qual das 5 modalidades será paga a V – pecuniárias, integradas à conta vinculacontrapartida e define a prioridade da à Operação Urbana Consorciada Lomba
(saúde, habitação, educação, etc) do Pinheiro.
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Zoneamento da OUC:
APAN · Patrimônio natural a ser preferencialmente preservado ou com uso restrito
para algumas atividades, como: habitação
em condomínios; lazer, turismo e educacionais. A capacidade construtiva (cota ideal)
deste zoneamento pode ser aplicada fora de
seus limites, mas não poderá receber capacidade construtiva além do gerado por ele.
ÁREA APTA À OCUPAÇÃO 1 E 2 · Áreas
semelhantes à APAN, onde já se deu processo de antropização irreversível, portanto
consideradas áreas potenciais para implantação de grandes empreendimentos. São
as áreas onde o regime urbanístico máximo
pode ser aplicado.

Exemplo de ocupação:
MÓDULO DE ADENSAMENTO POR ZONA:

5000m2
5000m2
75m2

APAN:
APTA À OCUPAÇÃO:
RESIDENCIAL 1:

Módulo de Adensamento gera
a quantidade de economias, através da
divisão da área do terreno pelo módulo,
proporcionando o controle da densidade
populacional.
Exemplo de ocupação para uma
área de 5 hectares, sendo metade dela
dentro do zoneamento APAN e a outra
metade na Área Residencial 1:

Se, por um lado, a OUC representa um regime urbanístico mais permissivo, por outro lado ela dá ao comitê, com participação da comunidade, o poder
de aprovar ou não os empreendimentos e de definir a contrapartida necessária
para sua construção, de modo que a mitigação dos impactos seja revertida para
a própria macrozona. Além disto, a lei possui caráter preservacionista dos bens
ambientais, definindo APAN sem possibilidade de receber capacidade construtiva
além do gerado por ela. Esta medida vida manter a integridade do zoneamento.
Mesmo com a implementação da lei em 2009, ainda não foi realizado nenhum empreendimento com regime urbanístico máximo, de modo que os efeitos
práticos da lei e das contrapartidas ainda não foram explorados.
Parque Linear Arroio Taquara:
Na definição dos limites do Parque, foi englobada, sempre que possível, a
faixa de proteção marginal definida por lei em 30 metros. Porém, visto se tratar da
recuperação de área ocupada, verificou-se que em determinadas situações estes
limites devem ser flexibilizados para fundos de lotes ou até mesmo estar dentro da
área privada, desde que garantida a faixa de preservação.
A proposta de parque foi concebida em três setores básicos. O primeiro
setor é caracterizado pela preservação ambiental, uma vez que ainda existe mata
ciliar bem conservada em quase toda extensão do arroio. O segundo setor deverá
receber grande parte dos equipamentos de lazer que comporão o Parque. O terceiro setor, já dentro do Paque Saint’Hilaire, destina-se novamente à preservação,
indicando que a faixa marginal de proteção deste arroio seja incluída ao P. Saint’Hilaire, uma vez que esta faixa hoje está ameaçada pelas ocupações que vão até o
arroio. O limite passaria a ser uma via projetada, que faria a ligação viária alternativa
à Via do Trabalhador. Também haverá reserva de área pública para implantação de
equipamentos de lazer, fora do P. Saint’Hilaire, com acesso por esta rua projetada.

SETOR 3

terreno de 5 ha (50.000m2 )
RESID. 1 (2,5ha)
25000m2/75m2
= 333 unidades

APAN (2,5ha)
25000m2/5000m2
= 5 unidades

SETOR 2
LC6 30/2009 Anexo III

total possível = 338 unidades
Parque Linear Arroio Taquara

333un.

SETOR 1

5un.

máx.= 338un.

máx.= 5un.

X

APAN

R1

lote 5ha

As unidades relativas à APAN
podem ser construídas fora do seu zoneamento, mas não o contrário. Ou seja, o
módulo de adensamento deste zoneamento é sua cota máxima.
As unidades possíveis ao lote poderiam ser distribuídas da seguinte forma:
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Área Institucional
Arroio Taquara
AEIS I e II
AEIS III
Centralidade 2
Centralidade 3
AEII
APAN
vias locais
SETOR 3
vias coletoras
vias arteriais
limites e setores do paque linearSETOR 2
SETOR 3
SETOR
SETOR33

HISTÓRICO DE PROJETOS E DEMANDAS
Planos Municipais
Plano de Melhorias (OUC)
Art. 8º O Plano de Melhorias Urbanas compreende um conjunto de intervenções
físicas, ambientais, sociais e econômicas, cuja implementação ocorrerá por meio
de Programas de Atendimento, aprovados pelo Comitê de Desenvolvimento, para a
consecução dos objetivos e das finalidades desta Operação Urbana Consorciada.

O Plano de Melhorias da OUC
ainda não teve nenhuma
ação executada.

§ 1º O Programa de Atendimento Físico-Ambiental tem as seguintes atribuições:
VI – implantar equipamentos destinados ao lazer, à cultura, à educação e à saúde;
VII – arborizar ruas, praças ou propriedades específicas;
VIII – recuperar os arroios e os cursos de água, bem como suas respectivas áreas
de preservação permanente;
IX – identificar, analisar e recuperar áreas de preservação permanente; e
X – incentivar as centralidades da Avenida Bento Gonçalves, da Estrada João de
Oliveira Remião e da Estrada Afonso Lourenço Mariante, com vista ao estímulo à
implantação das funções comerciais e de serviços.

A situação do Saneamento Básico:

§ 2º O Programa de Atendimento Socioeconômico tem as seguintes atribuições:

VI – incentivar a agricultura urbana vinculada ao abastecimento local, em especial
nas áreas denominadas de Produtivas, nos termos do Anexo V desta Lei Complementar;

Plano Municipal de Saneamento Básico: Abastecimento de Água
“Dos seis sistemas de abastecimento, o Sistema Belém Novo é o que requer maiores investimentos em infraestrutura. Sua área de abrangência vem aumentando
nos últimos anos (...). Alia-se a este fato, a incorporação do antigo Sistema Lomba
do Sabão, também em franco crescimento.

ABASTECIMENTO
DE ÁGUA

SANEAMENTO
BÁSICO

V – promover o reassentamento de famílias residentes em áreas de risco ou áreas
inadequadas à ocupação em loteamentos de Interesse Social construídos na
Lomba do Pinheiro;

ESGOTAMENTO
SANITÁRIO

DMAE

DRENAGEM
URBANA

DEP

RESÍDUOS
SÓLIDOS

DMLU

Abastecimento de água
Sistema Belém Novo · L. do Pinheiro

Temos como conjunto de obras mais importantes a criação de um novo sistema
de abastecimento, com a implantação de uma nova ETA no Loteamento Arado
Velho em Belém Novo, que juntamento com o sistema Belém Novo existente
deverá comportar o aumento de demanda da região. Fazem parte da ampliação
do sistema Belém Novo e implantação do novo Sistema Arado Velho obras em
adutoras, bombeamentos e reservação.”

“Alguém mais tá sem água no Pinheiro desde ontem? Isso já ta virando rotina. Sou da
parada 13.” relato de morador, mar. de 2018
Sistema sobrecarregado

Plano Municipal de Saneamento Básico: Esgotamento Sanitário

Sistema Ponta da Cadeia/Salso · L. do P.

“O Interceptor do Arroio Taquara, no subsistema D-27, tem 5.197 metros de extensão e está interligado no Interceptor do Arroio Vitorino, ou seja, integrado na malha
coletora do Sistema Ponta da Cadeia, com os esgotos tratados na ETE Serraria,
tão logo seja iniciada a operação desta estação de tratamento.”

Relatório final: Elaboração do Plano Diretor de Drenagem Urbana 3ª Etapa
“Existência de um trecho canalizado do Arroio Taquara, próximo a Rua Piratini, cujo
dimensionamento do conduto foi realizado de maneira insuficiente. Intensidade do
alagamento é média, segundo relato de moradores, o arroio chega a extravasar em
momentos de chuva intensa.”

Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos
A Lomba do Pinheiro possui 2 Unidades de Triagem, que juntas são destino de
quase 18% dos resíduos sólidos de Porto Alegre, além da ETLP – Estação de Transbordo Lomba do Pinheiro, a única do município.
“Estação de Transbordo Lomba do Pinheiro - ETLP - opera muito acima da capacidade de projeto, há somente uma estação de transbordo no município; ETLP não
tem manutenção adequada e não tem licenciamento ambiental.
Ação 2.1.3. do Planejamento: Readequação técnica e ambiental da Estação de
Transbordo da Lomba do Pinheiro (ETLP).”

Esgotamento Sanitário

Bacia D-27 (Dilúvio) · Arroio Taquara
rede existente: 64,54km
rede necessária: 89,66km
déficit de rede coletora: 25,12%
Sistema insuficiente
Drenagem Urbana
Canalização do Arroio Taquara com conduto insuficiente, causa extravasamento do
arroio em momentos de chuva intensa.
Sistema sub-dimensionado
Resíduos sólidos
UTC – Unidade de Triagem e Compostagem
UTH – Unidade de Triagem de Resíduos
Hospitalares
ETLP - Estação de Transbordo Lomba do
Pinheiro
Sistema sobrecarregado
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Projeto Construindo a Lomba do Futuro
1998-2008
Bacia do Arroio Taquara e entorno da Horta
Comunitária se localizam na FACE D do
diagnóstico do Projeto.
FACE D: Trata-se de área compreendida
entre Estrada João de Oliveira Remião,
Beco da Taquara, limite do Parque Saint’Hilaire e Beco Victorino Luiz de Fraga.

Metas e diretrizes para a Face D do zoneamento do Projeto (pág. 10):
metas
· Consolidação com ocupação intensiva e proteção ao patrimônio natural;
· Receber mais 15.672 hab. nos vazios
aptos à ocupação.

diretrizes
· Regularização das vilas existentes
por instituição da AEIS;
· Densidade com miscigenação que
represente apoio à habitação;
· Projeto do Parque Linear do Arroio
Taquara.

ocupação proposta: IA= 1,3 ; Altura máxima= 18m
Diretrizes debatidas e priorizadas pelos agentes sociais da região:
• Regularização das vilas existentes;
• Densidade com habitação coletiva;

PARQUE
SAINT’HILAIRE

MUSEU
COMUNITÁRIO

• Miscigenação que represente apoio à habitação, com maior diversidade urbana
em relação as áreas predominantemente residenciais (estímulo aos comércios
varejistas, prestação de serviços e fortalecimento de centralidades);
• Implementar nova centralidade como Centro de Urbanidade valorizando os espaços culturais existentes e potencializando outros, tais como, Parque Saint’Hilaire,
Centro Cultural , Museu Histórico;

BACIA DO
ARROIO TAQUARA

• Criar Parque Natural junto ao Corredor Faunístico;

HORTA

CENTRO
CULTURAL

• Viabilizar a reserva de áreas e construção de novas creches comunitárias;
PARQUE
LINEAR

• Desenvolver Projeto Urbanístico do Parque Linear, ao longo do Arroio Taquara,
tendo em vista promover a recuperação do curso d’água principal, integrada ao
programa de saneamento já em implantação, obedecendo as etapas definidas:
ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DO PARQUE LINEAR:

diagrama das diretrizes do Projeto
Construindo a Lomba do Futuro, na Bacia
do Arroio Taquara

1 • detalhar a proposta de zoneamento já elaborada pelo GPL para áreas
a serem incorporadas ao parque, bem como para as ligações viárias já
definidas;
2 • levar a discussão desta proposta nas comunidades e gravar como
diretriz no Plano Diretor Desenvolvimento Urbano Ambiental;
3 • desenvolver o projeto final de urbanização do parque para áreas que terão destinação pública, atendendo a carência de áreas de lazer e geração
de renda, esta última através do programa de agricultura urbana;
4 • desenvolver programa de reassentamento das casas em áreas de risco
junto ao arroio, para áreas mais apropriadas, através de ampla discussão
com os envolvidos;
5 • implementar programa de educação ambiental permanente associado
às diretrizes de preservação estabelecidas para o parque, tanto nas áreas
públicas quanto nas privadas;
• Buscar recursos para implementação das propostas através do OP e Financiamentos.
• Potencializar o espaço destinado ao Centro Cultural através daelaboração de
projeto de uso e recuperação das instalações existentes no local, visando propiciar
condições para as atividades culturais da região; busca de recursos para implementar as propostas, através do OP e financiamentos.
• Consolidação com ocupação intensiva e proteção ao patrimônio natural;
• Receber mais 10.961 habitantes nos vazios aptos à ocupação com habitação
coletiva.
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Demandas do Orçamento Participativo
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Ações do GT da Bacia do Arroio Taquara
O objetivo geral do grupo é promover a recuperação socioambiental do
Arroio Taquara a partir de um processo participativo e colaborativo, tendo como
estratégia de ação o conceito de parque linear.
ações elaboradas pelo GT
AÇÃO PRIORITÁRIA · Definir pontos específicos de intervenção. Mapear locais
onde há necessidade de intervenção mais urgentes (situações críticas quanto à esgoto, lixo e saúde). Identificar no mapa, com levantamento fotográfico,
diretrizes de ação e atores que podem executar. Caminhada diagnóstica.
AÇÃO PRIORITÁRIA · Criar COMISSÕES (grupos locais com lideranças definidas) em diferentes pontos da comunidade para trabalhar com o tema do
Taquara. Identificar os atores nas comunidades da região. Definir as prioridades
e situações urgentes nos diversos pontos.
AÇÃO PRIORITÁRIA · Promover mutirões mensais (articulados pelas diferentes COMISSÕES distribuídas pelo território da Bacia), articulando com escolas.
Mutirões abordam diferentes temas: lixo (limpeza, capacitação compostagem
etc); água (capacitação, debate, disseminação de alternativas etc); energia
(conscientização etc); regeneração (plantio de mudas etc)

Criar pequenos projetos que possam ser geridos pela comunidade. Identificar
os projetos existentes e engajar os grupos que já desenvolvem ações. Utilizar
grupos para capacitar a formação de outros.
Quanto à gestão, buscar a capacitação do Comitê Gestor de Desenvolvimento,
para este promover a elaboração do plano de melhorias previsto para região e
viabilizar as propostas.
Criar grupos alternativos de Educação Ambiental. Seguir independente de
apoio. Resgate e manutenção de projetos específicos nas escolas que fometem pesquisas e saberes locais. Observar a educação ambiental como
fortalecimento de vinculos intergeracionais. Levar crianças/comunidade para
conhecer outros lugares (inspiração).

2015-2017
Material em fase de elaboração.
Etapa 1: consolidação local, criação de rede
e diágnóstico inicial (METAS CURTO PRAZO)
Etapa 2: desenvolvimento de soluções e
monitoramento (METAS MÉDIO PRAZO)
Etapa 3: implementação de soluções e
monitoramento (METAS LONGO PRAZO)
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
(...)
3) Discutir projetos já desenvolvidos para
a recuperação do Arroio Taquara e avaliar
a adequabilidade das propostas prévias,
tendo em vista a situação atual verificada
(abrange etapa 1)
(...)
6) Integrar a comunidade local e escolas
da região em um processo contínuo de
aprendizagem sobre o território, tendo
em vista a corresponsabilização (abrange
etapas 1, 2 e 3)
7) Escutar demandas da comunidade local
com o objetivo de gerar ações técnicas e
educativas (abrange etapa 1)
8) Priorizar soluções para a restauração
ecológica que sejam de baixo custo, de
reduzido impacto e de fácil implementação,
possibilitando o envolvimento da comunidade em um processo de capacitação
(abrange etapa 2)
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SÍNTESE DO DIAGNÓSTICO

LIMITE M
UN ICIPAL

Parque
Saint’Hilaire

recorte 1
A

B
C

recorte 2
localização da Horta
Comunitária Lomba do Pinheiro

Arroio Taquara
Vegetação

D

Parque Linear L.C.630/2009
APAN
Parque Saint’Hilaire
Barreira do Parque S.H.
Urbanização regular
Urbanização precária
Urbanização rarefeita
Sítios
Praças
Reuniões das ass. comunitárias

MACROESCALA
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recorte 3

Principais problemas:
· carência de espaços públicos
· áreas com urbanização precária
· saneamento básico insuficiente
· malha urbana desconexa
Potencialidades:
· espaços coletivos junto à natureza
· associativismo da comunidade
· relação histórica do bairro com o
arroio
· demanda popular de criação de um
parque linear para o Arroio Taquara,
incluído na L.C. 630/2009
· potencial hidrológico
· abundância de fauna e flora nativos

praças existentes
Das quatro praças demarcadas pela PMPA na área da Bacia do Arroio Taquara, 3 possuem
campo de futebol e equipamento de pracinha infantil. A Praça 6108 é um terreno destinado a ser uma praça, porém atualmente não comporta nenhum equipamento, sendo
utilizada com estacionamento do Posto de Saúde ao lado.

barreira do parque saint’hilaire
A interface com o Parque Saint’Hilaire
configura-se como uma barreira, uma vez
que é segregado com muros de concreto
contíguos à Rua Dep. Adão Pretto, conhecida como Beco da Taquara.

A · Praça 6108

B · Praça Roseli N. S.

C · Campo de Futebol Sta. Helena

D · Praça sem nome

fonte: google street view

tipos de urbanização

fonte: apple maps

recorte 1
A parte norte da bacia
apresenta urbanização rarefeita, com sistema viário
tipo espinha de peixe.

recorte 2
A parte central da bacia possui urbanização
convencial e regular, com
malha urbana ortogonal.

recorte 3
A parte sul da bacia possui
urbanização precária, com
malha urbana desconexa e
aglomerados subnormais.
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SETOR 3
SETOR 2
PRAÇA 6108

A parte mais ao norte, no Setor 2, é a que
apresenta maior degradação da mata ciliar,
por ser também a área com ocupação mais
consolidada.
PRAÇA ROSELI
N. DA SILVA

Quatro pontes cruzam o Arroio neste trecho,
sendo o de maior conexão entre os tecidos
urbanos de ambas as margens.
A Praça Roseli N. da Silva é o único equipamento público nas margens do arroio. No
limite do bairro com o Parque Saint’Hilaire,
onde começa o Setor 3, há uma área designada como praça, porém sem infraestrutura.

localização da Horta
Comunitária Lomba do Pinheiro

Na parte do Setor 2 do Arroio próximo
ao lote de intervenção , onde situa-se
a Horta Comunitária, há maior disponibilidade de espaços não edificados,
sendo a área mais apta a receber
equipamentos do parque.
A mata ciliar encontra-se também
degradada, e na margem oposta à
Horta, casas ocupam a APP e esgoto é
depositado diretamente no córrego.

SETOR 2
SETOR 1

Principais problemas:
· degradação do arroio taquara
· arroio inacessível
· saneamento insuficiente
· ocupação da APP
· canalização subdimensionada
Potencialidades:
· espaços de lazer junto ao arroio
· agricultura urbana e conexão
com a horta comunitária
· saneamento ecológico
Arroio Taquara
APP
Área alagável
Vegetação
Parque Linear L.C.630/2009
Pontes
Edificações no lote de intervenção
Casas abaixo do nível da rede de esgoto
Casas dentro da APP
Áreas de acesso ao arroio
Áreas com mata preservada

MESOESCALA
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Um pequeno setor do arroio encontra-se canalizado em duto subterrâneo, o
que causa o extravasamento de seu leito em
dias de chuva intensa.
Neste sub-setor, a mata ciliar encontra-se
extremamente degradada e muitas moradias
não possuem conexão com a rede de esgoto.
O setor do Arroio Taquara junto à
nascente se caracteriza por um vale
acentuado, com vegetação localizada
no fundo dos lotes. A margem de 30
Arroio Taquara
metros da APP não está atendida.

APP

Em dois pontos, lotes não edificados
Área
permitem volumes
maisalagável
expressivos
de mata Vegetação
preservada na APP.

Alguns moradoresParque
salientam
a impor-L.C.630/2
Linear
tância da vegetação para a qualidade
Pontes
do ambiente urbano neste setor, pois
Edificações
no alote de in
o sombreamento
do arroio ajuda
amenizar
o odorabaixo
de esgoto.
Casas
do nível d

Casas dentro da APP
Áreas de acesso ao arro
Áreas com mata preser

A porção oeste da quadra é composta por sítios urbanos, grandes
lotes remanescentes do processo de
urbanização.

Ru
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A porção leste da quadra é composta
lotes urbanos convencionais, com
residências térreas unifamiliares.

Algumas casas
encontram-se abaixo
do nível da rede de
esgoto e despejam
seus resíduos diretamente no córrego.
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Junto à horta, há
uma área apta à
implantação de equipamento ou espaço
público.
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Em dois pontos é possível acessar o arroio
diretamente

live
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e
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Na testada do lote
de intervenção, há
dois equipamentos
públicos em situação
de abandono. O CEU
é uma construção não
finalizada, e o CAR foi
desativado e suas funções transferidas ao CRIP
(centro de relações institucionais e participativas).

miã
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1 · CEU: Centro de Artes e Esportes Unificados
2 · CAR: Centro Administrativo Regional (PMPA)
3 · Horta Comunitária Lomba do Pinheiro

2

Fundos de lote fazem a
interface com o Arroio na
margem leste, enquanto a margem oeste é
composta por grandes
lotes com caracterísiticas rurais e mata nativa
preservada.

SÍTIO
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Rua São

Pedro

O lote de intervenção é propriedade
municipal, e a horta situa-se em
uma área cedida para esta finalidade, conquistada por demanda
do Orçamento Participativo. Com
um grande volume de mata nativa
preservada, o lote conta com áreas
alagáveis e uma nascente.

4 · Campinho de futebol
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MICROESCALA

Principais problemas:
· abandono do CAR e da CEU
· acesso sem manutenção
· interface com o Arroio
Arroio Taquara
· invasões noturnas e
em finaisAPP
de semana

Área alagável

Potencialidades:
Vegetação
· fortalecimento da Horta enParque
Linear L.C.6
quanto espaço de coesão
social
· terreno de propriedade da
prefeitura com áreas aptas a
Equipamentos no lo
implantação de equipamentos

Edificações no lote
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Acesso à Horta Com

DEFINIÇÃO DE DIRETRIZES
MACROESCALA
Plano de recuperação ambiental e sistema de espaços coletivos para a Bacia do Arroio Taquara com ocupação
sustentável do território.

rede de espaços coletivos

articular uma
rede de espaços
coletivos que deem
suporte às relações
comunitárias existentes,
proporcionando o
fortalecimento dos
vínculos comunitários,
do associativismo e da
coesão social.

espaços abertos acolhedores

intervir nos espaços
abertos, sobretudo em
interstícios urbanos,
transformandoos em espaços
abertos acolhedores
e equipados,
proporcionando
melhoria do ambiente
urbano e bem estar da
população da bacia.

sistema de reservatórios de água

propor, junto aos
espaços abertos,
a implantação de
reservatórios de água
dimensionados para a
parcela da população a
ser atendida, servindo
como reserva à
sobrecarga da rede,
garantindo o acesso à
agua potável.

MESOESCALA
Proposta de Parque Linear, incorporando medidas de recuperação e valorização do recurso hídrico e de suas margens.

atendimento da demanda de
criação de parque linear

retomar a conexão
histórica do bairro com
o arroio, proporcionar
espaços de lazer e
de educação junto
à natureza e auxiliar
na preservação do
manancial.

recuperação do
talude degradado

implantação de medidas
de bioengenharia
paradiminuição da
erosão do talude
degradado, promovendo
ocupação sustentável
das margens do arroio.

recuperação da
mata ciliar

recuperação da
mata ciliar do arroio,
proporcionando
melhoria microclimática,
sombreamento do curso
d’água, estabilização
do talude e conforto
psicológico (biofilia).

MICROESCALA
Plano de ocupação do lote e projeto paisagístico de espaço aberto com conexão da Horta Comunitária ao Arroio Taquara.

espaço público com
equipamentos de lazer

projetar espaço
aberto que sirva
como projeto-âncora,
conectando a horta
com o arroio e
suprindo a carência
por espaços públicos
da região.
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diversidade de usos

propor programas com
variedade de horários
de funcionamento
e público alvo, para
animação da área
visando segurança
contra invasões e
roubos, uma das
principais ameaças à
horta.

ºº
reuso das edificações
existentes

incorporar as
edificações existentes
e atualmente
abandonadas
junto à testada
(a quadra e os pavilhões
do CEU e o galpão do
CAR), qualificando o
acesso ao lote.

sistema de drenagem
urbana natural

propor um sistema
de drenagem
urbana natural,
como por exemplo
biovaletas e jardins
de chuva, visando o
amortecimento da
vazão de chuvas,
recarga do lençol
freático e filtragem da
carga poluente difusa.

sistema de filtragem
em etapas

implantar sistema de
tratamento da água
com plantas filtrantes,
diminuindo o grau
de poluição do arroio
da nascente até sua
entrada no parque, de
modo a abastecer o
reservatório Lomba do
Sabão com água limpa.

paisagismo
produtivo
criar paisagens
com a finalidade de
produzir alimentos e
plantas terapêuticas,
proporcionando
segurança alimentar
e preservação dos
saberes rurais e
tradições, além de
saúde e bem estar.

uso de vegetação nativa

utilizar espécies
nativas, que estimulam
o desenvolvimento da
fauna e flora locais,
participam do equilíbrio
ecológico, apresentam
maior resistência às
condições climáticas
e demandam baixa
manutenção dos
espaços públicos.

rede de esgoto com
tratamento local

identificar as áreas sem
atendimento da rede
de esgoto sanitário e
propor a instalação de
sistemas de tratamento
local descentralizado,
diminuição da carga
poluente direta no Arroio
Taquara.

implementação de
espaços educativos

explorar o potencial
pedagógico da horta
e do parque linear,
valendo-se da existente
relação de cooperação
e trocas entre
instituições de ensino e
a horta comunitária.

corredores verdes

projetar corredores
verdes que realizem a
conexão das massas
vegetais da região,
viabilizando fluxos de
matéria e energia entre
habitats, favorecendo a
biodiversidade.

ecobarreiras para captação
dos resíduos sólidos

propor a instalação
de barreiras físicas
filtrantes para
captura e remoção
de resídulos sólidos
(lixo) depositados no
arroio, com possível
destinação para
reciclagem.

implementação de centros
de compostagem e reciclagem
incluir no programa
de ocupação do
lote equipamentos
para a gestão
local dos resíduos,
possibilitando
geração de renda
e compensando
a ineficiência do
sistema de coleta.

$
$

$

$

$

$$

$$
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“As ações comunitárias pautadas na ajuda
mútua e não na concorrência, agindo
localmente, promovem um efeito real de
mudança, que repercutem na economia
local, no trabalho, no consumo, no meio
natural, além de impor regras próprias e
de construir uma consciência coletiva
de poder de ação real no espaço e no
cotidiano urbano. “

“Os objetivos econômicos devem estar
subordinados às leis de funcionamento dos
sistemas naturais, sem perder de vista o
respeito à dignidade humana e a melhoria
da qualidade de vida das pessoas. O crescimento econômico é apenas um meio, não
um fim.” Alberto Acosta

VIABILIDADE DO PROJETO
A demanda por qualificação do ambiente urbano e recuperação do Arroio
Taquara existe há décadas, como comprovado pelo projeto Construindo a Lomba
do Futuro e pelos trabalhos do GT da Bacia do Arroio Taquara.
Foco de diversos estudos acadêmicos, a região conta com análises multidisciplinares e interesse de diversas instituições. Além disso, o repertório de processos participativos históricos na Lomba do Pinheiro demonstra o interesse da
comunidade em assumir os espaços de tomadas de decisão no planejamento e
na gestão do bairro. A existência da OUC proporciona um instrumento de financiamento para requalificações ou implantações e/ou ampliações das infra-estruturas
urbanas. Sendo assim, conclui-se que há demanda, há abundância de estudos, há
mobilização e há possibilidade de financiamento.
Atualmente, o maior entrave a um projeto urbanístico na Lomba do
Pinheiro se dá na esfera política, uma vez que o modelo atual de gestão da cidade
resiste em reconhecer valores sociais e ambientais como prioridades, sobretudo
por tratar-se de uma região periférica da cidade.

AGENTES ENVOLVIDOS
comunidade Moradores da Bacia do Arroio Taquara, participantes da Horta Comunitária Lomba
do Pinheiro e participantes do GT da Bacia do Arroio Taquara.

poder público A Prefeitura Municipal de Porto Alegre, por meio de seus departamentos e secretarias, tem como atribuição a oferta de serviços urbanos. No âmbito do saneamento
básico, DMAE, DEP e DMLU exercem prestações de serviços essenciais à requalificação da área. Em relação às questões habitacional e ambiental, DEMHAB e SMAM
seriam, respectivamente, os articuladores dos diversos interesses e demandas.

instituições As instituições de ensino, sobretudo as creches, apresentam papel fundamental na
construção da coesão social da região, servindo não apenas como espaços educativos, mas também servindo como espaço físico para encontros comunitários.
As unidades de atenção básicas de saúde, por meio dos agentes comunitários
atuantes em cada vila, estabelecem contato individualizado com cada família.
Com décadas de atuação na região, as instituições religiosas franciscanas da
Lomba do Pinheiro realizam diversos trabalhos de cunho social e comunitário.

iniciativa privada

Creches particulares possuem convênios com a prefeitura, atendendo parte da
demanda excedente por vagas e atuando na construção da rede comunitária junto
às creches públicas. O comércio local da Lomba do Pinheiro pode ser aliado em
iniciativas e participar com micro-financiamento de projetos de escala local.
O setor privado de grande capital tem atuado intensamente na Lomba do Pinheiro,
onde encontram-se dezenas de empreendimentos do tipo condomínios fechados
e conjuntos habitacionais Minha Casa Minha Vida. Embora estas tipologias, em
geral, ofereçam pouca qualidade ao seu entorno, podem proporcionar contrapartidas.

ASPECTOS TEMPORAIS

ASPECTOS ECONÔMICOS

As três escalas de interveção
pressupõem diferentes fases de implementação. Projetos na micro-escala são
mais imediatos, enquanto projetos para
a macro escala são de longo prazo.

A capacidade da proposta de se autossustentar economicamente é fundamental para a sua viabilidade. Deste modo, o projeto prevê equipamentos que possbilitem a geração de renda e o apoio mútuo, através de redes de trocas e serviços
entre os agentes envolvidos.
Muitas intervenções propostas para a área são serviços urbanos básicos
de responsabilidade da Prefeitura, sobretudo de saneamento básico. Estes serviços já são financiados por todos cidadãos, por meio do pagamento de impostos.
Para implementação de projetos específicos, há a possibilidade de financiamento por meio das contrapartidas da Operação Urbana Consorciada (para
projetos de grande escala e maior necessidade de investimento), de financiamento
local por fundos coletivos comunitários (para projetos de médio porte) ou até mesmo a execução por meio de mutirões, para intervenções rápidas e de pequeno porte.

Algumas demandas urgentes
são condicionantes para a existência
de toda proposta em si. O tratamento
do esgoto e retirada de lixo do Arroio,
por exemplo, são prioritários, pois
influenciam diretamente na qualidade
dos espaços adjacentes.
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ANEXOS
U1 · CENTRO HISTÓRICO
docentes: Clarice Oliveira, Lívia Piccinini,
Martina Lersch e Paulo Reyes
grupo: Camila Alberti, Marina Orlandi e
Vitória Spohr
Estudo de um setor do Centro Histórico, em
3 etapas: diagnóstico, desenvolvimento de
conceito e projeto paisagístico. A área de
estudo e intervenção abrange as Praças XV
e Otávio Rocha, além da Rua Otávio Rocha,
que conecta as duas praças.

U2 · LOTEAMENTO
PASSO DAS PEDRAS
docentes: Alice Rauber, Clarice Maraschin
e Julio Celso Vargas
grupo: Camille Piazza, Gabriel Zardo Oliva,
Fernando Martinez
Projeto de loteamento e normas de ocupação no bairro Passo das Pedras, Porto Alegre/RS. Enfoque na preservação ambiental
de duas nascentes presentes no terreno.

U3 · PLANO DE TAPES
docentes: João Rovati e Leandro Andrade
grupo: Camila Alberti, Carol Vasques, Lucie
Perrier
Conjunto de jornadas e projeto de melhorias para a cidade de Tapes/RS. Elaboração
de um modelo de processo participativo
para desenvolvimento de propostas de sistema de centralidades, reuso de patrimônio
industrial abandonado, estratégias de resiliência ambiental para áreas degradadas e
requalificação da orla.

ROMA TRE · PIGNETO
docentes: Simone Ombuen, Roberto
Gallia, Roberto D’Autilia (Università Degli
Studi Roma Tre)
grupo: Flavia Di Vincenzo, Francesca Palaferri, Francesca Testa
Projeto urbano dentro dos métodos
previstos pelo novo Plano Diretor de Roma:
requalificação urbanística; reutilização do
patrimônio ocioso; abordagens jurídicas
inovativas; equivalência urbanística; gestão
local dos direitos construtivos, realização de
serviços públicos com recursos de PPP.
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PORTFÓLIO

WORKSHOP ROMA 2013 · SUTRI
Projeto realizado no Workshop Internazionale di Architettura e Urbanistica Taller
Sutri, promovido pela Facoltà di Architettura de Università Roma Tre.
Proposta de intervenção para a cidade de
Sutri, visando criar uma conexão entre a
paisagem natural e a paisagem urbana. O
projeto prevê serviços e espaços públicos e
privados visando fornecer novos cenários,
nos quais se reencontra uma memória
histórica e se valoriza a paisagem.

WORKSHOP ROSÁRIO 2014
SALADILLO
Projeto realizado no Seminário Internacional de Arquitetura, Desenho da Paisagem
e Urbanismo promovido pela Facultad de
Arquitectura Planeamiento y Diseño de la
Universidad Nacional de Rosario.
Sob a temática “Habitar el Acuifero Guarani
y Aislados”, o projeto no bairro periférico do
Saladillo, em Rosário, aborda questões ambiental, ocupações irregulares, implantação
de equipamentos comunitários e requalificação dos espaços públicos.

WORKSHOP BARCELONA 2015
MONTMELÓ
Projeto realizado no Workshop Barcelona:
Velocitat en Montmeló, promovido pela
Escola Técnica Superior D’Arquitectura de
Barcelona da Universitat Politécnica de
Catalunya.
Desenvolvimento de Masterplan para a
cidade de Montmeló, cidade atravessada
por uma autopista de alta velocidade, com
reconversão de área industrial, implantação
de equipamentos públicos e comunitários,
incentivo ao turismo e valorização de zona
arqueológica.

WORKSHOP PORTO ALEGRE 2016
LITORAL NORTE
Projeto realizado no Workshop de Urbanismo Litoral Norte, promovido pelo Núcleo de
Tecnologia Urbana (NTU) da FA-UFRGS.
Estudo do Algomerado Urbano do Litoral
Norte no Rio Grande do Sul Organizado
ao redor do binômio sustentabilidade-resiliência, abordando três eixos temáticos:
interconexão entre cidades; uso do solo,
orla e centralidade; fragilidade ambiental
dos ecossistemas de transição montanhas-lagoas-dunas.
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P1 · CENTRO COMUNITÁRIO
SANTA MARIA GORETTI
docente: Benamy Turkienicz
Centro comunitário para o bairro Maria Goretti - com biblioteca, bar, salão de eventos
e salas de apoio - além do tratamento da
praça no seu entorno.

P2 · ARQUITETURAS DO
ACOLHIMENTO
docente: Fernando Fuão
Intervenção no Parque das Serpentes, parque/ateliê da artista plástica Cláudia Sperb.
O desenvolvimento do ateliê focou-se em
sensações e sentimentos que a arquitetura
pode causar no humano que a habita.

P3 · RESIDÊNCIAS URBANAS
NA CIDADE BAIXA
docentes: Cláudia Cabral e Maria Luiza
Sanvitto
dupla: Camila Alberti
Conjunto de residências em um terreno
hipotético de 50x50m com acesso pelas
ruas Lopo Golçalves e Joaquim Nabuco. O
programa consistia em casas com espaço
para trabalho, comércio e área pública.

P4 · INTERIORES
docente: Ana Carolina Pellegrini
Etapa 1: instalação de salas comerciais em
antiga casa e adição de anexo. Construção
seca.
Etapa 2: interior de apartamento no edifício
Jaguaribe. Grande área comum integrada,
separada através do uso de mobiliário e
painéis móveis.
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P5 · ESTAÇÃO MULTIMODAL FIERGS
docentes: Carlos Macchi, Sérgio Marques,
Betina Martau e Carlos Bahima
Estação Multimodal FIERGS, com terminal
de ônibus urbanos e metropolitanos, estação de metrô e centro comercial.

P7 · CASA BOSQUE
docentes: Carlos Bahima, Nicolás Palermo,
Sílvia Morel
grupo: Jean Michel Fortes dos Santos e
Rafael Berny
Protótipo de casa sustentável, pré-fabricada e modular, nos moldes do concurso internacional de habitações Solar Decathlon.

TÉCNICAS RETROSPECTIVAS · SALÃO
HOLLER
docente: Luisa Durán Rocca
grupo: Ingrid Pitta, Lucas Kirchner, Marina
Orlandi
Diagnóstico dos elementos de composição
da edificação e definição de um novo
programa e diretrizes para projeto de
restauro.

PAISAGISMO E MEIO AMBIENTE ·
FAMED
docente: Beatriz Fedrizzi
grupo: Raison Portela (agronomia), Julio
Antoniolli (agronomia), Samuel Trapp (agronomia)
Projeto paisagístico para o entorno da
Faculdade de Medicina / UFRGS.
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Currículo: ARQUITETURA E URBANISMO
Tabela 1
Ano / Semestre

Atividade de Ensino

Conceito

Situação

Créditos

2017/2

PROJETO ARQUITETÔNICO VII

B

Turma

A

Aprovado

10

2017/1

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO B

U

B

Aprovado

4

2017/1

PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA

A

A

Aprovado

4

2017/1

TÉCNICAS RETROSPECTIVAS

A

A

Aprovado

4

2017/1

CLIMATIZAÇÃO ARTIFICIAL - ARQUITETURA

U

B

Aprovado

2

2017/1

PAISAGISMO E MEIO AMBIENTE

U

A

Aprovado

2

2017/1

PRÁTICAS EM OBRA

E1

A

Aprovado

4

2016/2

ESTUDO DA VEGETAÇÃO

A

A

Aprovado

3

2016/2

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO A

U

B

Aprovado

4

2016/2

ACÚSTICA APLICADA

B

C

Aprovado

2

2016/2

URBANISMO III

B

A

Aprovado

7

2016/2

ECONOMIA E GESTÃO DA EDIFICAÇÃO

A

A

Aprovado

4

2016/1

TEORIA E ESTÉTICA DA ARQUITETURA II

B

A

Aprovado

2

2016/1

PROJETO ARQUITETÔNICO V

C

B

Aprovado

10

2016/1

URBANISMO II

B

B

Aprovado

7

2014/2

ESTRUTURAS DE AÇO E DE MADEIRA A

U

C

Aprovado

4

2014/2

TÉCNICAS DE EDIFICAÇÃO C

A

B

Aprovado

4

2014/1

PROJETO ARQUITETÔNICO IV

B

B

Aprovado

10

2014/1

URBANISMO I

B

A

Aprovado

6

2013/2

ANÁLISE DOS SISTEMAS ESTRUTURAIS

U

B

Aprovado

4

2013/2

ESTABILIDADE DAS EDIFICAÇÕES

U

C

Aprovado

4

2013/2

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS A

U

A

Aprovado

4

2013/2

HABITABILIDADE DAS EDIFICAÇÕES

A

B

Aprovado

4

2013/2

TÓPICOS ESPECIAIS EM URBANISMO I-C

U

A

Aprovado

2

2013/2

GERENCIAMENTO DA DRENAGEM URBANA

U

A

Aprovado

4

2013/1

TÉCNICAS DE EDIFICAÇÃO B

U

B

Aprovado

4

2013/1

ESTUDOS DE SOCIOLOGIA URBANA

U

A

Aprovado

4

2013/1

PROJETO ARQUITETÔNICO III

C

A

Aprovado

10

2013/1

TEORIAS SOBRE O ESPAÇO URBANO

A

A

Aprovado

4

2013/1

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS PREDIAIS A

B

B

Aprovado

2

2013/1

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS PREDIAIS B

A

C

Aprovado

2

2012/2

EVOLUÇÃO URBANA

B

B

Aprovado

6
4

2012/2

RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS PARA ARQUITETOS

A

B

Aprovado

2012/2

TÉCNICAS DE EDIFICAÇÃO A

U

A

Aprovado

4

2012/2

PROJETO ARQUITETÔNICO II

D

A

Aprovado

10

2012/2

DESENHO ARQUITETÔNICO III

C

A

Aprovado

3

2012/1

MECÂNICA PARA ARQUITETOS

A

B

Aprovado

4

2012/1

HISTÓRIA DA ARQUITETURA E DA ARTE III

A

C

Aprovado

2

2012/1

ARQUITETURA NO BRASIL

U

A

Aprovado

4

2012/1

TEORIA E ESTÉTICA DA ARQUITETURA I

A

A

Aprovado

2

2012/1

PROJETO ARQUITETÔNICO I

D

A

Aprovado

10

2012/1

DESENHO ARQUITETÔNICO II

B

B

Aprovado

3

2012/1

INFORMÁTICA APLICADA À ARQUITETURA II

B

A

Aprovado

3

2011/2

CÁLCULO E GEOMETRIA ANALÍTICA PARA ARQUITETOS

U

B

Aprovado

6

2011/2

HISTÓRIA DA ARQUITETURA E DA ARTE II

B

B

Aprovado

2

2011/2

LINGUAGENS GRÁFICAS II

C

A

Aprovado

3

2011/2

DESENHO ARQUITETÔNICO I

A

B

Aprovado

3

2011/2

INFORMÁTICA APLICADA À ARQUITETURA I

C

B

Aprovado

3

2011/2

INTRODUÇÃO AO PROJETO ARQUITETÔNICO II

C

A

Aprovado

9

2011/2

PRÁTICAS SOCIAIS NA ARQUITETURA E NO URBANISMO

A

B

Aprovado

2

2011/1

HISTÓRIA DA ARQUITETURA E DA ARTE I

B

B

Aprovado

2

2011/1

LINGUAGENS GRÁFICAS I

C

A

Aprovado

3

2011/1

GEOMETRIA DESCRITIVA APLICADA À ARQUITETURA

C

A

Aprovado

4

2011/1

MAQUETES

C

B

Aprovado

3

2011/1

TÉCNICAS DE REPRESENTAÇÃO ARQUITETÔNICA

B

A

Aprovado

3

2011/1

INTRODUÇÃO AO PROJETO ARQUITETÔNICO I

C

A

Aprovado

9

ATIVIDADES LIBERADAS
Ano / Semestre

40

Atividade de Ensino

Considera créditos

Créditos

2015/2

MORFOLOGIA E INFRAESTRUTURA URBANA (ARQ02213)

Sim

4

2015/2

PROJETO ARQUITETÔNICO VI (ARQ01016)

Sim

10

2015/2

LEGISLAÇÃO E EXERCÍCIO PROFISSIONAL NA ARQUITETURA (ARQ01017)

Sim

2

2015/2

URBANISMO IV (ARQ02006)

Sim

7
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