
Sistema de ESPAÇOS ABERTOS Lajeado
TEMA-PROBLEMA E JUSTIFICATIVA

 Em uma breve passagem pelos espaços 
abertos do município de Lajeado-RS é notória 
uma grande concentração de pessoas em deter-
minados locais, porém outros são totalmente 
desprezados. O centro da cidade é um atrativo 
para muitos durante o dia: calçadas são comple-
tamente consumidas pela multidão, o parque 
principal é altamente utilizado e o trânsito é 
intenso. Entretanto, nos bairros, a movimentação 
de pessoas é extremamente diferente. Logo, 
têm-se dois fatores: há população significativa e 
há espaços abertos disponíveis, contudo, ambos 
não estão conectados. Jacobs (2000) salienta 
que as áreas com maior diversidade de usos per-
manecem ativas e locais com uma atividade pre-
dominante não possuem circulação de indivíduos 
na maior parte do dia, ou então são tomados por 
pessoas que não dispõem de moradia e trabalho. 
 Observando o plano diretor presente do 
município polo do Vale do Taquari, nota-se essa 
separação de atividades. Sendo assim, segundo a 
afirmação de Jacobs (2000), encontrar-se-ia 
numerosos espaços vazios pela cidade. De fato, 
acontece, visto que as áreas abertas não estão 
inseridas em zonas diversificadas e nem pos-
suem equipamentos variados que as tornem 
atrativas. Além disso, não existe conectividade 
entre si. 

“[...] quanto mais você integrar 
as funções urbanas, quanto 
mais misturar renda, idade, 

mais humana a cidade ficará”.
Lerner (2010, p. 57)

 Outra questão considerável nesse planeja-
mento são as condições ambientais presentes no 
município. Lajeado já possui um jardim botânico, 
que preserva diversas espécies vegetais, assim 
como um plano de arborização, que orienta quais 
as melhores espécies a serem plantadas nos pas-
seios públicos e a sua manutenção. No entanto, 
não existe um plano que ordene uma integração 
ecológica desses espaços, que certamente são 

espaços abertos, tendo em vista, também, que a 
área central da cidade conta com uma boa parte 
alagável. 
 Corredores verdes são uma alternativa 
para gerar conexões entre os espaços abertos. 
Simultaneamente, contribuem para a manuten-
ção da diversidade ecológica entre outras fun-
ções.

“Projetos nessas escalas [munici-
pais, regionais], em sua maioria, 

definem objetivos amplos, como, por 
exemplo, a preservação da biodiver-

sidade, a conservação de recursos 
hídricos ou a preservação de espé-

cies específicas que atue nessas 
escalas de abrangência”. 
Souza (2012, p. 49-50)

 Nesse sentido, um sistema de espaços 
abertos torna-se importante, organizando a con-
centração de pessoas em locais adequados, con-
siderando os condicionantes ambientais. O pla-
nejamento a ser realizado deve ser mantido pelo 
governo municipal, apoiado de diversas leis e 
planos já existentes, como por exemplo, o Estatu-
to da Cidade, em que dispõe de instrumentos de 
ação sobre determinadas áreas, ou o Plano Dire-
tor de Desenvolvimento Integrado de Lajeado, 
que define as ocupações do solo e outras diretri-
zes gerais. Na questão ambiental, o município 
pode intervir apoiado na lei federal do código 
florestal. 
 Tentando abranger uma maior área da 
cidade e aliado a essas legislações, para efetiva-
ção do plano de espaços abertos, o governo tem a 
possibilidade, ainda, de estabelecer parcerias 
com entidades privadas que, de alguma maneira, 
conseguiam obter benefícios. Dessa forma, a 
população toda terá acesso a espaços adequados 
de lazer, em diferentes classes sociais e escalas 
municipais: vizinhança, bairro ou cidade. Dessa 
forma, este trabalho consiste em elaborar um 
sistema de espaços abertos públicos e privados 
para o território urbano de Lajeado, no âmbito de 
planejamento urbano e regional. 

OS ESPAÇOS ABERTOS

 Os espaços abertos são o elo de ligação de 
uma cidade. São os locais por onde as pessoas se 
deslocam, sentam, brincam, praticam esportes, 
esperam, se manifestam, convivem. Entre a casa 
e o trabalho, a escola, o comércio, existem as 
regiões de passagem e de confraternização. Logo, 
as pessoas demandam desses espaços e o con-
trário também é verdadeiro, visto que as áreas 
abertas carentes de usuários se revertem em 
pontos vulneráveis e desprotegidos. Certamente 
pretende-se que os espaços abertos aproximem 
as pessoas para si, mas são principalmente as 
próprias pessoas atraem umas às outras (LER-
NER, 2010). Por isso a necessidade de cativar o 
maior público possível. 

“[...] ajudar a trazer gente para 
rua, criar pontos de encontro e, 
principalmente, fazer com que 

cada função urbana catalise bem 
o encontro entre as pessoas”.

(LERNER, 2010, p. 45).

 A imagem de uma cidade pode estar rela-
cionada a fatores sociais, históricos. No entanto 
os elementos físicos, como vias, limites, bairros, 
pontos nodais e marcos, contribuem fortemente 
para a compreensão integral do espaço, ou seja, 
sua legibilidade (LYNCH, 1997). As vias são refe-
rência para muitos cidadãos, uma vez que são os 
principais canais de circulação. Estas também 
podem se transformar em limites, de acordo com 
sua hierarquia. Os bairros podem possuir uma 
característica única, seja economia ou cultural e 
por isso também são entendidos na imagem das 
pessoas. Pontos nodais e marcos são pontos de 
referência para a população.
 Ainda analisando a atitude das pessoas, 
além dos pontos de referência entendidos em 
escala municipal, é preciso verificar o fluxo 
destas e qual a sua posição socioeconômica. 
Jacobs (2000) destaca que a vida de um espaço 
aberto está diretamente relacionada à diversida-
de de usos das edificações adjacentes e da mistu-

ra de classes. Esse conjunto gera um ciclo de 
horários do uso do espaço aberto, seja ele uma 
praça ou uma calçada.
 Os parques de bairro genérico menciona-
dos por Jacobs (2000) podem ser bem recebidos 
quando bem instalados, do contrário, serão 
apenas um espaço vazio nos bairros. Nesse sen-
tido, em escala local, os bairros também precisam 
ter sua multiplicidade de atividades. Localizar a 
área central de cada bairro pode ser a chave para 
implantar equipamentos urbanos.

 "Um parque de bairro genérico, que 
esteja preso a qualquer tipo de 

inércia funcional de seu entorno, 
fica inexoravelmente vazio por boa 

parte do dia”.
(JACOBS, 2000, p. 108). 

 De acordo com Castello (2008), a Unidade 
Vizinhança, estudada pelo planejador-sociólogo 
Clarence Perry, estabelece uma comunidade em 
que possui os equipamentos urbanos básicos 
para o convívio humano. Para a organização de 
uma unidade com um raio entorno de 400 
metros, seis princípios básicos são definidos por 
Perry: a Escola; os Espaços Abertos; os Equipa-
mentos Comunitários; as Áreas Comerciais; os 
Limites; e as Vias Locais. Assim, o conceito de 
Unidade Vizinhança também está relacionado a 
diversidade e integração de funções em escala de 
bairro.
 A variedade de opções de lazer e recreação 
presente nos espaços de convivências está asso-
ciada aos tipos de frequentadores do local. As 
áreas abertas de uso genérico habitualmente são 
compostas por quatro elementos: complexidade, 
centralidade, isolação e delimitação espacial (JA-
COBS, 2000). Com base nessa constatação, 
Jacobs (2000) explica que a complexidade se dá 
pelo fato de atender diferentes públicos em dife-
rentes horários. Dessa forma, são necessários 
ambientes de descanso, de lazer, de brincadeiras, 
de proximidade com a natureza, de práticas 
esportivas, de passagem rápida, de encontros 
marcados, de leitura, entre outras alternativas. 
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OS CORREDORES VERDES

 Corredores verdes são espaços estratégicos 
de concentração de vegetação, distribuídos, usual-
mente, de forma linear. Há diversas funções para os 
corredores verdes, desde aspectos puramente eco-
lógicos até atividades relacionadas às ações huma-
nas. Sendo assim, eles podem auxiliar no convívio 
social, cultural e ambiental. 
 Contudo, em inserções urbanas, é preciso 
atentar à quantidade de usos para qual os corredo-
res verdes atenderão, pois, de acordo com Ahern 
apud Souza (2012), se a fusão de várias atividades 
afetar suas finalidades, então não há proveito dessa 
união. Isto significa que, em algumas situações, um 
propósito fortemente ambiental pode não se corre-
lacionar perfeitamente com práticas humanas de 
maior euforia, como exercícios esportivos, por 
exemplo. Souza (2012) afirma que geralmente 
essas circunstâncias ocorrem em áreas urbanas, 

logo, nesses locais, o planejamento é mais comple-
xo. Entretanto, “um corredor ripário [na margem do 
rio] em uma área urbana pode, ao mesmo tempo, 
auxiliar no controle de inundações, dar suporte a 
atividades de recreação e contribuir para a qualida-
de estética do espaço urbano” (SOUZA, 2012, p. 44). 
 O equilíbrio entre as funções dos corredores 
verdes é um dos objetivos de um bom planejamen-
to dos espaços abertos. Dessa maneira, Souza 
(2012) lista três finalidades: corredores para a vida 
selvagem, com forte intuito ambiental de proteção 
de espécies da fauna; corredores ripários, os quais 
são localizados às margens de rios e outras redes 
hidrológicas, sendo únicos e de extrema importân-
cia para a preservação ecológica terrestre e aquáti-
ca; e por fim, aspectos culturais de uso humano, 
onde há o convívio social e a interação de pessoas, 
além de educação ambiental e promoção da quali-
dade de vida. Sendo assim, é observado que os cor-
redores verdes não são, obrigatoriamente, parques 

lineares de uso público. Todavia, estes sempre 
podem ser caracterizados como corredores verdes, 
uma vez que contribuem para a biodiversidade e 
aspectos ecológicos.

REFERÊNCIAS

CASTELLO, Iára Regina. Bairros, loteamentos e condomínios: 
elementos para o projeto de novos territórios habitacionais. Porto 
Alegre: UFRGS, 2008.

JACOBS, Jane. Morte e vida de grandes cidades. Tradução de 
Carlos S. Mendes Rosa. São Paulo: Martins Fontes, 2000. 

LERNER, Jaime. Acupuntura Urbana. 4. ed. Rio de Janeiro: Record, 
2010.  

LYNCH, Kevin. A imagem da cidade. Tradução de Jefferson Luiz 
Camargo. São Paulo: Martins Fontes, 1997.  

SOUZA, Daniele Tubino P. de. Corredores Verdes: uma abordagem 
para o seu planejamento em municípios brasileiros de pequeno 
porte. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) – Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2012. 

265
HABITANTES

71.180
HABITANTES

LO
C

A
L

IZ
A

Ç
Ã

O
 G

E
G

R
Á

F
IC

A
fo

nt
e:

 C
en

so
 IB

G
E

,2
0

10
IN

F
O

R
M

A
Ç

Õ
E

S
 G

E
R

A
IS

 D
O

 M
U

N
IC

ÍP
IO

fo
nt

e:
 C

en
so

 IB
G

E
, 2

0
10

 e
 D

ad
os

 A
be

rt
os

 F
E

E
, 2

0
16 1 PESSOA         POSSUI            0,76 CARRO A CADA 100

PESSOAS

76
POSSUEM

CARRO

1 CARRO         TRANSPORTA       1,32 PESSOA 100 CARROS
TRANSPORTAM

132
PESSOAS

2000

Ano

hab/carro

0

0,50

1,00

1,50
1,57

1,32

2,26

2,00

2,50

2010 20202016

GRÁFICO COMPARITIVO DE PESSOAS POR CARRO ENTRE OS ANOS 2000 E 2016

265
HHHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABITANTES

71.180
HABITANTES

ZONA
URBANA

ZONA
RURAL

LO
C

A
L

IZ
A

Ç
Ã

O
 G

E
G

R
Á

F
IC

A
fo

nt
e:

 C
en

so
 IB

G
E

,2
0

10

BRASIL RS

VALE DO 
TAQUARI

BR 386

BR 386

LAJEADO

RS

PORTO
ALEGRE

VALE DO
TAQUARI

265
HABITANTES

71.180
HABITANTES



KARINA TAÍS KREIN

Trabalho de Conclusão de Curso II
Universidade do Vale do Taquari

Orient. Alice Rauber Gonçalves
Arquitetura e Urbanismo

2017B

02.12

Forquetinha

Santa Clara

do Sul

Arroio do Meio

Colinas

Estrela

Cruzeiro do Sul

REFERÊNCIAS PROJETUAIS

PLANO VERDE DE LISBOA

A capital de Portugal está localizada na parte 
oeste do país, à margem direita do rio Tejo e 
assim como em outros municípios em bordas de 
cursos d’água, Lisboa tem sua origem junto ao 
rio. O município possui duas estruturas nortea-
doras do espaço aberto: a Estrutura Ecológica 
Fundamental e a Estrutura Ecológica Integrada. A 
primeira considera a importância dos recursos 
hídricos presentes e a segunda, a intergração de 
espaços público e privados com o sistema úmido, 
com a finalidade de preservar a permeabilidade 
do solo, aprimorar o espaço público e garantir a 
qualidade ambiental. 

REDE VERDE DE HAMBURGO

A cidade de Hamburgo, no norte da Alemanha, 
preocupa-se com os espaços verdes desde o 
início do século XX, muito devido a sua inserção 
em superfícies hídricas. O município conta com 
três anéis verdes estrategicamente posicionados 
que são interligados por radiais. Nestas áreas 
verdes há parques e jardins em escala local e mu-
nicipal, integrando a paisagem e a história da 
cidade. As margens de determinados recursos 
hídricos são utilizadas nas radiais que conectam 
os anéis e também servem de circulação de pes-
soas. Aliado à rede de espaços abertos, o municí-
pio pretende conectar o sistema viário com trans-
porte coletivo e ciclovias, ambiciosamente 
excluindo a necessidade de automóveis em 20 
anos.

METODOLOGIA DE ANÁLISE

GEOPROCESSAMENTO

Como ferramenta de análise, foi utilizado um Siste-
ma de Informações Geográficas (SIG). Sendo assim, 
foram importados os dados do município para uma 
mesma base georreferenciada. Uma das vantagens 
de utilizar este recurso é apossibilidade de cruzar 
atributos e gerar mapas com novas informações.

ESCALAS DE ABORDAGEM

Para analisar a implantação dos espaços abertos 
existentes e para propor novos, foram adotas duas 
escalas de abordagem: regional/municipal e vizi-
nhança. Conforme Castello (2008), as praças de 
escala local devem possuir um raio de até 400m de 
abrangência. Já parques urbanos não possuem um 
limite, porém, para fins de análise da cobertura aten-
dida no território municipal, considerou-se 1600m. 
A autora indica algumas relações harmônicas com 
esses tipos de espaços abertos. Para as praças, a 
proximidade com escolas, habitações e centros de 
ações sociais é desejável. Reservas florestais, inti-
tuições de ensino e residências possuem boa relação 
com parques urbanos.

PARÂMETROS DE PLANEJAMENTO
Inseridos nessas escalas, foram considerados cinco 
critérios para o planejamento dos espaços abertos*:  
I. Quantidade; II. Distribuição; III. Qualidade; IV. 
Diversidade; e V. Conectividade. O primeiro trata-se 
de uma relação entre quantidade de habitantes e de 
espaços abertos disponíveis, havendo um equilíbrio 
entre ambos. Observando este fator, tem-se a forma 
como estes são distribuídos, analisando a aglomera-
ção de pessoas. O terceiro indica a qualidade do quê 
o local oferece. A diversidade de atividades também 
se apresenta como um fator que interfere na procura 
pelo espaço aberto, além dos diversos usos das edifi-
cações adjacentes. Por fim, o último diz respeito a 
interligação entre as determinadas áreas, cujo meio é 
por um local aberto, também de interesse desse 
estudo.

* Conceitos estabelecidos por meio de debates em grupo com a profes-
sora Alice Rauber Gonçalves na disciplina de Projeto Urbano III do curso 
de Arquitetura e Urbanismo da Universidade do Vale do Taquari.
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O mapa de densidade aponta que 
área central é justamente a área mais 
densa, além de alguns setores 
adjancentes também. Entretanto, 

também percebe-se  que alguns 
bairros de baixa renda pos-

suem espaços 
densos, como os 

bairros Santo 
A n t ô n i o , 
Jardim do 
cedro, con-

servas (ao 
Sul), Olarias, Santo 

André e Conservas (a Noro-
este). A informação deste 

mapa contribui para o planejamento 
da distribuição de espaços abertos e 
de infraestruturas, como rede de 
esgoto, água e energia.

As machas escuras apontam a maior 
porcentagem de crianças por censi-
tário. Assim, percebe-se um índice 
maior nos bairros de baixa renda. A 

informação da população jovem é 
fundamental para dispor os 

espaços abertos com 
atividades condi-

zentes essa 
faixa etária.

O primeiro perímetro urbano defini-
do surgiu no ínicio da década de 70, 
quando a cidade estava começando 
a receber novas instalações indus-

triais, comerciais e quando a 
rodovia federal foi implantada. 

Na década de 90, foi 
alterado esse 

p e r í m e t r o 
extendendo-
-se para 
oeste. Atual-

mente, a área 
compreendida na zona 

urbana ocupa mais de 90% 
do território Lajeadense. O 

perímetro urbano pode gerar conse-
quências no desenvolvimento da 
cidade e por esse motivo, influencia 
no planejamento de diversos planos 
setoriais.M

A
PA

S
 D

E
 D

A
D

O
S

 E
X

IS
T

E
N

T
E

S
 S

O
B

R
E

 L
A

JE
A

D
O fonte: Adaptado de Prefeitura Municipalde de Lajeado

A ocupação urbana inicia perpendi-
cular ao Rio Taquari, na cumeeira 
entre os arroios Engenho e Encanta-
do, justamente em uma área fora de 

alcance das cheias. A partir da 
década de 70, com o surgimen-

to da BR 386, a 
mancha urbana 

e s t e n d e u - s e 
no entorno da 
r o d o v i a . 
R e c e n t e -

mente, novos 
loteamentos vêm 

sendo realizados na área a 
oeste da ERS 130 e a sul da BR 

386, nos bairros Conventos , Bom 
Pastor, São Bento e Moinhos D’Água. 
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fonte: Adaptado de Prefeitura Municipalde de Lajeado

DISTRIBUIÇÃO 

A distribuição foi analisada de acordo 
com as escalas de abordagem pesqui-
sadas. Portanto, a partir dos mapea-
mentos de todos os parques e praças, 
verificou-se o raio de abrangência 
referente a cada tipo de espaço aberto.
Em relação aos parques, percebe-se a 
ausência de parques urbanos na zona 
noroeste da cidade, coincidentemente 

com a área de expansão urbana dos 
últimos anos (Mapa de Evolução da 
Ocupação Urbana e Mapa de Evolução 
do Perímetro Urbano). 
Sobre as praças, na escala de vizi-
nhança, é possível observar várias 
lacunas em que a população fica des-
provida de espaços abertos. Em áreas 
de ocupações recentes, é notório o 
afastamento e baixa quantidade de 
praças. O perímetro urbano vigente 

com diversas áreas de caráter rural, 
permite que estas sejam loteadas  dis-
persadamente e assim dificulta a dis-
tribuição desses espaços abertos.
Observa-se que a cidade possui 
metade do território abrangido por 
espaços abertos públicos. A maior 
área de carência é a noroeste, ou seja, 
a área em crescente expansão urbana. 
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QUANTIDADE

No país, a Sociedade Brasileira de 
Arborização (SBAU, 1996) sugere que  
a quantidade mínima de área verde 
por habitante seja de 15m²/hab na 
zona urbana. A capital do estado do 
Paraná,  atualmente, possui um índice 
de 64,5m²/hab, sendo considerado, 
nesta contagem, apenas maciços �ores-
tais acima de 100m². Para a cidade de 
Lajeado, foram computadas todas áreas 
verdes públicas, como praças, parques 
e o Jardim Botânico, além de maciços 
arbóreos presentes em Áreas de Preser-
vação Permanente (APPs), amparados 
pelo Código Florestal (Lei 12.651 de 12 
de maio de 2012).  Assim como em Curi-

tiba, não foram incluídas as superfícies 
de lagos e locais verdes privados fora de 
APPs. Portanto, para o município polo 
do Vale do Taquari, contabilizou-se 
44,3m²/hab, acima do recomendado 
pela SBAU. Contudo, o índice calculado 
apenas para áreas públicas, isto é, sem a

  Lajeado

vegetação das APPs, é de apenas 11,7 
m²/hab. Percebe-se que Lajeado preci-
sa oferecer à população mais acesso e 
contato com a natureza de forma públi-
ca, ou integrar os maciços arbóreos das 
APPs com os espaços abertos de uso 
comum.

  Curitiba
  fonte: www.curitiba.pr.gov.br
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O mapa de densidade ap
área central é justamente a 
densa, além de alguns 
adjancentes também. En

também percebe-se  que
bababababababababababababababababairros de baixa ren

suem
densos, 

bairro
A n t ô
Jard
cecececececececececedr

servas
Sul), Olarias,

André e Conservas 
eseseseseseseseste). A informaçã

mamamamamamamamamamamamapa contribui para o plan
da distribuição de espaços
de infraestruturas, como
esgoto, água e energia.

fonte: Adaptado de Censo IBGE, 2010
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fonte: Adaptado de Censo IBGE, 2010
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As machas escuras aponta
porcentagem de crianças po
tário. Assim, percebe-se u
maior nos bairros de baixa
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faixa 

fonte: Adaptado de Censo IBGE, 2010
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CONECTIVIDADE

A conectividade foi analisada a partir 
de dois princípios: Conexão Ecológica 
e Conexão de Pessoas. Para isso, 
foram mapeadas as barreiras físicas e 
naturais, pontos nodais, as linhas de 
transporte coletivo existente, as ciclo-
vias e ciclofaixas, além das as áreas de 
preservação.
Quanto ao aspecto ambiental, o muni-
cípio pode usufruir das Áreas de Pre-
servação Permanente (APPs) para 
possibilitar a conexão. Entretanto, 
atualmente, as APPs são repetida-
mente interrompidas. Também é visto 
que Lajeado não possui corredores 
verdes por meio de ruas e avenidas, 
impedindo uma continuidade ecolólo-
gica.
As ciclovias e ciclofaixas, atualmente, 
nem sempre possuem conexão o que 
dificulta a sua utilização. Além disso, 
existem algumas barreiras que dificul-
tam essa  passagem, como é o caso 
das rodovias. Sendo assim, é funda-
mental conectar essas zonas da 
cidade considerando os pontos 
nodais.
Apesar de os parques não possuírem 
um limite evidente de sua abrangên-
cia, por tratarem-se também de 
espaço aberto em escala regional, a 
acessibilidade de bairros carentes 
(Mapas de Renda IBGE) aos espaços 
existentes não é facilitada pelo siste-
ma de transporte coletivo), ou outros  
meios de locomoção, o que indica a 
necessidade de implantação de novos 
parques nestas áreas.
De modo geral, o município  não 
possui conexão dos seus espaços 
abertos, tanto ecologicamente quanto 
com o sistema viário.  Além disso, 
existem barreiras que segregam ainda 
mais essa interligação, como é o caso 
das rodovias presentes na cidade.

Conexão Ecológica

Conexão de Pessoas
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fonte: Adaptado de EMBRAPA

O mapa hipsométrico de Lajeado 
indica que a zona rural possui um 
relevo mais acentuado se compara-
do ao restante da cidade. Entretanto, 

isso não significa que a zona 
urbana é totalmente plana, pois 

o relevo interfere nos 
novos loteamen-

tos, uma vez 
que estes 
estão locali-
z a d o s 

distantes de 
áreas de cheias. A 

topografia também é um 
forte indicador no planeja-

mento das infraestruturas, como 
abastecimento de água, esgoto, 
entre outros.

Observa-se a presença de população 
idosa na área central da cidade, bem 
como em áreas de característica 
rural. Assim como a identificação de 

população jovem, localizar as con-
cetrações de pessoas acima 

dos 60 anos é essen-
cial para distri-

buir atividades 
relacionadas 
com essa 
faixa etária.

Com esse mapa, verifica-se que os 
bairros ao sul e a noroeste são onde 
a porcentagem de pessoas com 
renda baixa é maior. Essa informa-

ção é importante para identificar 
atuais dificuldades que a 

cidade pode estar 
enfrentando. 

Os recursos hídricos estão presentes 
em grande parte da cidade. O princi-
pal rio que banha Lajeado é o Taqua-
ri, situado a leste e o outro é o rio 

Forqueta, localizado ao norte. Há, 
também, os arroios Saraquá, 

Encantado, Engenho, 
Antas e Forqueti-

nha que pos-
suem forte 
influência no 
crescimento 

da cidade. 
Sendo assim, existe a 

possibilidade de cheias em 
determinadas epócas do ano. 

De modo geral, é possível afirmar 
que a hidrografia de Lajeado interfe-
re no planejamento de diversas 
áreas e precisa ser considerada em 
sistemas de espaços abertos.

ão 
em 

a 
de 

-
ma 

-
-
s 

as 
sa 

Com esse mapa, verifica-
bairros ao sul e a noroeste 
a porcentagem de pesso
renda baixa é maior. Essa 

ção é importante para id
atatatatatatatatatatuais dificuldades 

cidade pod
enfrenta

fonte: Adaptado de Censo IBGE, 2010

Menor porcentagem

Maior porcentagem

fonte: Adaptado de Censo IBGE, 2010
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Maior porcentagem

QUALIDADE

A qualidade do espaço aberto foi 
observada por dois aspectos: as con-
dições de acesso e o estado de conser-
vação dos mobiliários urbanos; e clas-
sificada em “bom” ou “ruim”. 
Quanto à acessibilidade, diversas 

praças não estão em plenas condições 
de uso devido falta de cuidado com a 
vegetação, além de não possuírem 
passeios e sinalização adequada. 
Referente aos equipamentos instala-
dos nestes espaços, em várias situa-
ções estes são encontrados em péssi-
mas condições de uso. Somando esses 

dois fatores, muitos espaços abertos  
que poderiam ser utilizados pela 
população, ficam vazios.
Analisando os espaços que precisam 
de manutenção, percebe-se que a 
maioria está situada em bairros de 
baixa renda e na periferia da cidade.

Praça no bairro Bom Pastor

fonte: Google Maps

Praça no bairro Olarias

fonte: da autora, 2017
Praça no bairro Planalto

fonte: da autora, 2017

DIVERSIDADE

De acordo com Castello (2008), a 
cidade deve ter espaços abertos que 
ofereçam diferentes tipos de ativida-
des. Assim, Jacobs (2000) também 
afirma que esses espaços se mantém 
vivos, pois atendem a várias deman-
das de diversos públicos. Portanto, 
classificou-se em: Esporte; Lazer; Cul-
tura; Infraestrutura; Clubes e Associa-
ções. Algumas praças e parques pos-
suem uso misto. 
Verifica-se uma grande quantidade de 
espaços esportivos, contudo destaca-
-se que estes são, em sua maioria, 
campos de futebol. Assim, há pouca 
variedade de modalidades. Também 
percebe-se pouca atividade cultural

Academia Pública no bairro Planalto

fonte: da autora, 2017

Parque Professor Theobaldo Dick

fonte: da autora, 2016

Pouca conexão viária

Pouca conexão ambiental

BR 386

fonte: da autora, 2017



KARINA TAÍS KREIN

Trabalho de Conclusão de Curso II
Universidade do Vale do Taquari

Orient. Alice Rauber Gonçalves
Arquitetura e Urbanismo

2017B

04.12

fonte: Adaptado de Prefeitura Municipal de Lajeado fonte: Adaptado de Prefeitura Municipal de Lajeado

fonte: Adaptado de Censo IBGE, 2010
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fonte: Adaptado de Censo IBGE, 2010
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fonte: Adaptado de Censo IBGE, 2010
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A área central e os bairros São Cris-
tóvão e Alto do Parque demonstram 
a maior concentração de domicílios 
com renda alta. Essa informação 

pode ser útil para averiguar deter-
minadas consequências que 

ocorrem na cidade. 
Áreas com 

potencial eco-
nômico pos-
s u e m 
te n d ê n c i a s 

de rápido 
d e s e n v o l v i m e n t o . 

Entretanto, se forem isola-
das, segregam socialmente a 

população.

As manchas escuras apresentam os 
setores censitários que mais pos-
suem domicílios com sistema de 
esgoto via fossa rudimentar. Isto 

significa que Lajeado ainda não 
possui um planejamento ade-

quado para essa infra-
estrutura urbana. 

O atual sistema 
nestes bairros 
pode com-
prometer a 

qualidade do 
espaço urbano e meio 

ambiente, além de não 
suportar o crescimento popu-

lacional e o adensamento.

Localizar as áreas de preservação 
permanente, no município, é essen-
cial para elaborar um sistema de 
espaços abertos. A partir dessa 

informação é possível planejar 
uma conexão ambiental entre 

as áreas verdes.

As áreas com maciços arbóreos 
auxiliam no planejamento de novos 
parques ou de uma rede verde para o 
município. Atualmente, no município 

encontram-se mais manchas no 
lado oeste da cidade e ao longo 

de alguns arroios. Na 
área central, há 

poucas áreas 
com maciços 
o que pode 
d i f i c u l t a r 

i n t e g r a ç ã o 
ecológica de fauna e 

flora.

A fossa séptica é uma solução indi-
vidual para áreas carentes de uma 
rede de esgoto. Sendo assim, é 
perceptível que a maioria da cidade, 

porém, principalmente, a área 
central é desprovida de um 

sistema adequado. 
Esse mapa, 

aliado ao de 
hipsometria, 
ao de recur-
sos hídricos 

e ao de densi-
dade, auxilia no plane-

jamento inicial de uma rede 
de esgoto.

Assim como na análise, foram calculados dois índices: 
um considerando o total e outro sem a área verde pre-
sente nas APPs. O índice total refere-se a uma finali-
dade de planejamento ecológico, enquanto que o outro 
tem a intenção de revelar apenas os espaços de total 
acesso público, isto é, sem restrição de atividades, 
diferente das APPs, que possuem uso protegido e 
reservado.

Novas praças: 97.630 m²
Novos parques: 176.535m²
Rede primária proposta: 5.426.963m²
APP com vegetação integrada aos espaços abertos: 
4.586.195m² 

Parques e praças existentes: 835.923m²
APP com vegetação arbórea: 2.328.946m²

Resultado parcial (parques, praças e rede primária): 
91m²/hab
Resultado total: 188m²/hab

A nova distribuição contempla áreas que eram caren-
tes de espaços abertos, adotando os raios de abran-
gência utilizados na análise de parques e praças exis-
tentes. Sendo assim, são abordadas ambas as escalas 
para a proposta de novos espaços – vizinhança e mu-
nicipal. O objetivo final, foi abranger o máximo do 
perímetro urbano.
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fonte: Adaptado de Censo IBGE, 2010
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Essa solução para o destino do 
esgoto, mesmo que não adequada, 
pode até existir em áreas interiora-
nas. Contudo, é surprendente verifi-

car que, em Lajeado, ainda há esse 
sistema na área central da 

cidade. Essa situação 
deve ser reverti-

da o mais breve 
possível, inte-
grando estes 
domicílios a 

uma rede de 
esgoto com tratamen-

to apropriado.

Conforme o mapa, as regiões colori-
das apresentam a porcentagem de 
domicílios com esgoto conectado a 
uma rede geral. Entretanto, atual-

mente, existe apenas um pequeno 
sistema implantado no bairro 

Moinhos (área circu-
lada no mapa). 

Portanto, os 
demais seto-
res censitá-
rios, infor-

mam que os 
domicílios estão liga-

dos a rede geral pluvial, o 
que não é recomendado.

do 

se 
 

o 

e 

es 
 

e 

Conforme o mapa, as regiõe
das apresentam a porcent
domicílios com esgoto co
uma rede geral. Entretan

mente, existe apenas um 
sisisisisistema implantado

Moinhos (á
lada n

Portan
dema
res 
rios

mam 
domicílios e

dos a rede geral
que não é recomend

fonte: Adaptado de Censo IBGE, 2010
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fonte: Adaptado de Prefeitura Municipal de Lajeado
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A proposta para os atuais espaços abertos sem condi-
ções de uso é torna-los atrativos, de modo que seja 
possível acessa-los e usufruir dos equipamentos 
neles instalados. Com essas melhorias, estes espaços 
atenderão a demanda do entorno imediato

Optou-se em distribuir usos culturais preferencial-
mente para a região noroeste da cidade, uma vez que 
esta é carente deste tipo de atividade.
Praças devem possuir, preferencialmente, ocupação 
mista, com duas atividades diferenciadas, no mínimo.

1 - Parque Saraquá: atividades esportivas, aquáticas e 
recreativas.
2 - Parque Ruschel: atividades esportivas e recreati-
vas.
3 - Parque Mirante do Vale: atividades esportivas rela-
cionadas à altura e atividades recreativas.
4 - Parque das Artes: atividades esportivas, culturais e 
recreativas relacionadas a várias artes (dança, música, 
artes marciais, pintura, teatro, arquitetura, gastrono-
mia, ...).
5 - Parque de Eventos Forqueta: atividades culturais 
de exposição, esportivas automobilísticas e recreati-
vas.
6 - Parque Leonel de Moura Brizola: atividades cultu-
rais de espetáculo, esportivas e recreativas.
7 - Extensão do atual Parque do Engenho: atividades 
culturais de espetáculo (pequeno porte), esportivas e 
recreativas .

Forquetinha

Santa Clara

do Sul

Arroio do Meio

Colinas

Estrela

Cruzeiro do Sul

Forquetinha

Santa Clara

do Sul

Arroio do Meio

Colinas

Estrela

Cruzeiro do Sul

Mapa DIVERSIDADE

Mapa QUALIDADE

fonte: Adaptado de Prefeitura Municipal de Lajeado

Lajeado possui 27 bairros 
na zona urbana e um distrito 
na zona rural. O mapa dos 
limites de bairros é essen-

cial para localizar as 
demais informações 

no município. 

O único meio de transporte coletivo,  
no município, é por meio de linhas de 
ônibus, que é composto por 147 
atualmente. Percebe-se a influência 

das vias centrais e das rodovias 
como articuladoras do sistema. 

Entretanto, não existe 
uma conexão 

entre bairros, o 
que pode 
c a u s a r 
dificuldades 

locomoção e 
assim, congestiona-

mentos e demora no 
percurso desejado. Para a 

conexão de espaços abertos com a 
população, é fundamental observar 
esse sistema.

O único meio de transporte
no município, é por meio de 
ônibus, que é composto
atualmente. Percebe-se a

das vias centrais e das 
cocococococococococococococococomo articuladoras do 

Entretanto, nã
uma 

entre 
que 
c a
difi

locomo
assim, con

mentos e dem
pepercurso desejado.

cocococonexão de espaços abert
população, é fundamental
esse sistema.

fonte: Adaptado de Prefeitura Municipal de Lajeado
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fonte: Adaptado de Prefeitura Municipal de Lajeado fonte: Adaptado de Prefeitura Municipal de Lajeado

fonte: Adaptado de Prefeitura Municipal de Lajeado

Em Lajeado, são várias as zonas 
em que é permitido um índice de 
aproveitamento (IA) elevado. 

Neste mapa, constam as áreas 
de IA entre 3 e 6 e observa-

-se uma grande 
mancha no mu-

nicípio. Con-
tudo, é pre-
ciso que o 
município 

tenha ciência da 
densidade populacio-

nal que este índice pode 
gerar. Sendo assim, é preciso 

ter cuidado elaborar qualquer 
plano setorial que dependa da 
quantidade de habitantes por 
uma certa área.

O índice de aproveitamento (IA) 
indicado, no mapa, é de 6 ou 
maior. Percebe-se a presença 

deste índice em áreas próxi-
mas das rodovias, ao longo 

das vias radiais (Av. 
Benjamin Cons-

tant e Av. 
S e n a d o r 
A l b e r t o 
Pasqualini) 

e na área cen-
tral. Entretanto, esse 

IA muito elevado pode 
gerar consequências negati-

vas quanto à densidade, fluxo de 
pessoas e veículos ao longo das 
avenidas e, ainda mais, na região 
central.

Visto que o município dispõe de um sistema precário de esgoto, 
contemplando apenas parte de um bairro, houve a necessidade 
de se prever espaços para um rede futura. Assim, foram levanta-
dos os dados de relevo, hidrografia (corpos receptores) e densi-
dade para que fosse planejado adequadamente os locais de Esta-
ção de Tratamento de Efluente (ETE).
Localizar o ponto de captação de água fluvial, para posterior 
consumo, é fundamental para que não seja projetada nenhuma 
ETE imediatamente antes no sentido do curso da água do rio 
Taquari.
Os pontos mais críticos são os da área central, onde já uma den-
sidade considerável, mas sem muito espaço para ETEs maiores. 
Com isso, nas áreas de cheias do arroio Saraquá é previsto um 
sistema de wetland, que além de não emitir odores e ser de fácil 
operação, mantém a continuidade da biodiversidade ecológica.

Função da Estrutura Fundamental ou Primária: Áreas de Preser-
vação Permanente:
- Reforçar a legislação do Código Florestal (lei 12.651 de 25 de 
maio de 2012), protegendo a mata ciliar dos arroios e rios.
- Incentivar o respeito pela diversidade de espécies da flora e da 
fauna.
- Conectar com espaços abertos e aproximar a população do 
ambiente natural.

Função da Estrutura Secundária: Vias com potencial para corre-
dores verdes:
- Interligar a Estrutura Fundamental.
- Controlar temperaturas extremas e melhorar a qualidade do ar.
- Melhorar a paisagem da cidade e proporcionar uma visual verde 
à população.
- Possibilitar rotas que estejam aliadas ao sistema cicloviário.
- Conectar com espaços abertos e aproximar a população do 
ambiente natural.

Mapa CONECTIVIDADE Forquetinha

Santa Clara

do Sul

Arroio do Meio

Colinas

Estrela

Cruzeiro do Sul

Forquetinha

Santa Clara

do Sul

Arroio do Meio

Colinas

Estrela

Cruzeiro do Sul

Conectar com espaços abertos e aproximar a população do 
ambiente natural.

Conectar com espaços abertos e aproximar a população do 
ambiente natural.

O sistema viário é composto por 
vias radiais, perimetriais e ruas 
de ligação. Contudo, segundo o 

Código de Trânsito Brasileiro 
(Lei 9.503 de 23 de setem-

bro de 1997), as vias 
são organiza-

das em Arte-
riais, Coleto-
ras e locais. 
A informa-

ção desse mapa 
influencia em vários 

aspectos, uma vez que 
organiza os fluxos da cidade. 

Compreender o sistema viário é 
fundamental para o planeja-
mento de corredores verdes e de 
um sistema cicloviário.

As ciclovias e ciclofaixas exis-
tentes são descontínuas em 
determinadas áreas, além de 

contemplar pouca extensão na 
cidade. Mapear o sistema 

cicloviário atual é 
essencial para 

p r o j e t a r 
novas faixas 
de uso do 
c i c l i s t a . 

Ainda é possível 
observar que há 

poucas ciclovias no muni-
cípio e várias ciclofaixas são 

mal dimensionadas, fazendo 
com que não haja tantos usuá-
rios do sistema.

Pré-lançamento de Sistema de Esgoto

Relevo

Hidrografia

Densidade
(hab/ha)

Wetland

Wetland

fonte: da autora, 2017
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fonte: Adaptado de Prefeitura Municipal de Lajeado

fonte: da autora, 2017

fonte: da autora, 2017

fonte: da autora, 2017

Em Lajeado, verifica-se poucas 
intituições com atividades cultu-
rais. Assim como instituiçoes de 
ensino e de saúde, estes equipa-

mentos urbanos podem iden-
tificar onde acontecem as 

principais movi-
mentações de 

cada bairro. 
Conforme a 
s i t u a ç ã o 

atual, obser-
va-se que o municí-

pio necessita de mais 
usos culturais, não apenas 

para enriquecer o conhecimento, 
o saber e a história, mas também 
para desenvolver centralidades 
locais e, consequentemente, 
circulação de pessoas.

O mapa fundo-figura sempre é 
importante para destacar a ocu-
pação da cidade, realçar o 

quanto de espaço cinza existe 
e até verificar as tipologias 

arquitetônicas adota-
das em cada 

região do 
m u ni c í p i o . 
Contrastar 
com os 

espaços abertos 
existentes, auxilia a 

compreender a proporção 
de verde presente em Lajea-

do.

Reconhecer os polos atratores 
na cidade é fundamental, uma 
que as pessoas deslocam-se até 

eles. Essa movimentação pode 
facilitar o planejamento de 

espaços abertos, pois 
os polos 

ajudam a 
manter os 
l o c a i s 
p ú b l i c o s 

vivos e o inverso 
também é válido. Em 

Lajeado, a área central é 
onde concetra-se a maioria 

de estabelecimentos, porém, ao 
longo das demais vias impor-
tantes, também há alguns equi-
pamentos que geram fluxos.

A identificação das intituições 
públicas de saúde é fundamen-
tal para dispor novos espaços 

abertos. Atualmente, percebe-
-se que não possui um equi-

pamento por bairro, e 
assim pode difi-

cultar o reco-
nhecimento 
das centra-
lidades de 

cada bairro e 
assim, correndo o 

risco de os espaços aber-
tos tornarem-se vazios boa 

parte do tempo.

As intituições de ensino pos-
suem relação direta com espa-
ços abertos, principalmente, na 

escala de vizinhança. Sendo 
assim, são essenciais para 

detectar os pontos 
centrais de cada 

bairro ou 
região. No 
m u ni c í pi o 
co n s ta ta -

-se que há uma 
abrangência na maio-

ria do território, tornando 
o entorno dessas instituições 

possível de instalar novos espa-
ços abertos ou manter os exis-
tentes vivos.

+

=

O CONCEITO e A ESTRATÉGIA

O conceito principal para a proposta é conectar os espaços 
abertos tanto para para as pessoas quanto para a biodiver-
sidade da fauna e da flora. Logo, projetou-se dois anéis que 
abrangem grande parte da cidade. O primeiro anel (em 
preto), utiliza o arroio Saraquá e Antas, além da margem 
dorio Taquari como principal meio de ligação dos espaços 
verdes. O anel secundário (em cinza) faz uma conexão per-
depndicular, enstendendo-se até a parte sul de Lajeado. 
Complementarmente a essa estratégia, criou-se uma rede 
secundária atrvés de uma malha ortogonal que interligasse 
os espaços abertos em uma escala menor.

DIAGRAMA DA REDE PRIMÁRIA

A estratégia para o anel primário foi utilizar as “sobras” das 
curvas dos recursos hídricos como meio de tornar uma 
ligação linear. São locais pouco prováveis de se consolidar 
uma malha urbana devido ao formato natural dos arroios. 

Curso natural do arroio.

Área pouco provável de loteamento.

Rede verde e parques lineares.

Santa Clara do Sul

Cruzeiro do Sul

Marques de Souza

Forquetinha
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DIRETRIZES DE PLANEJAMENTO:

- Melhorar a qualidade de vida da população.
- Buscar a integração social nas diversas regiões do municí-
pio.
- Estabelecer uma boa relação com o ambiente natural, 
garantindo a sustentabilidade/resiliência do ambiente 
antrópico.

OBJETIVOS:

- Oportunizar espaços abertos adequados de transição e 
contemplação.
- Conectar a população ao Meio Ambiente.
- Promover a biodiversidade por meio de corredores verdes.
- Estruturar a rede ecológica do município.
- Garantir a proporção adequada de espaços abertos para a 
população.
- Garantir o fácil acesso aos espaços abertos públicos.
- Manter os espaços abertos em perfeitas condições de uso.
- Oferecer diferentes atividades culturais, esportivas e 
recreativas para a população.
- Reservar espaços que garantam a infraestrutura para a 
cidade.
- Garantir permeabilidade do solo em locais favoráveis a 
inundações.

ESTATUTO DA CIDADE: VIABILIDADE DA IM-
PLANTAÇÃO DO SISTEMA.

Instrumentos de política urbana:
Imposto dobre a propriedade predial e territorial urbana 
(IPTU) Progressivo no Tempo: dá o direito de o governo mu-
nicipal intervir em lotes subutilizados, aumentando seu 
imposto, de maneira que incentive o uso daquele local.
Desapropriação com Pagamento em Títulos: após cinco 
anos consecutivos do IPTU progressivo, sem que o proprie-
tário tenha utilizado o lote, o município tem o direito de 
adquirir o terreno em troca das dívidas públicas.
Direito de Preempção: “confere ao Poder Público municipal 
preferência para aquisição de imóvel urbano objeto de alie-
nação onerosa entre particulares” (Estatuto da Cidade, 
2001). O artigo 26º define que esse direito sempre será 
exercido quando o governo municipal carecer de áreas para: 
espaços públicos de lazer e área verde; e conservação ou 
proteção de outras áreas de interesse ambiental.
Operações Urbanas Consorciadas: trata-se de um “conjunto 
de intervenções e medidas coordenadas pelo Poder Público 
municipal, com a participação dos proprietários, moradores, 
usuários permanentes e investidores privados, com o obje-
tivo de alcançar em uma área transformações urbanísticas 
estruturais, melhorias sociais e a valorização ambiental. ” 
(Estatuto da Cidade, 2001).
Outorga Onerosa do Direito de Construir: nos casos em que 
o proprietário de um lote queira contruir mais que o índice 
de aproveitamento permitido, o Poder Público pode cobrar 
um valor por isso e assim, arrecadar fundos para interven-
ções públicas.

A prioridade de implementação do sistema é a rede primá-
ria, uma vez que ela é fundamental para a conectividade am-
biental e para distribuição de uma rede de parques novos. 
Além disso, a aquisição dos lotes e das áreas de terra, para a 
viabilização da rede, pode ser feita por meio dos instrumen-
tos do Estatuto da Cidade e sem maiores dificuldades, visto 
que a maioria dos espaços é desocupado. Uma área de con-
flito, é a região próxima ao centro, onde existem habitações 
em áreas inundáveis.

Em um segundo momento, acontece a implantação de 
novas praças de bairro alidas ao sistema cicloviário. Assim, 
um elemento estimula o uso do outro, além de estarem 
conectados. O Direito de Preempção pode ser um instru-
mento útil, assim como outros que ajudem o governo muni-
cipal a conseguir recursos financeiros para efetivar a execu-
ção.

Por fim,  mas tão importante quanto as outras etapas, ocorre 
a implantação da rede secundária, que vem para completar o 
sistema. Esta pode ser concretizada com apoio do poder 
privado, por meio de Operações Urbanas Consorciadas.

Bairro São Cristóvão

fonte: da autora, 2017

Av. Sen. Albeto Pasqualini, bairros Americano e Florestal

fonte: da autora, 2017

Avenida Benjamin Constant (próximo à rodoviária)

fonte: da autora, 2017

BR 386 e acesso ao bairro Conventos

fonte: da autora, 2017

Parque Professor Theobaldo Dick

fonte: www.lajeado.rs.gov.br

Jardim Botânico de Lajeado

fonte: www.lajeado.rs.gov.br

Parque Histórico

fonte: www.lajeado.rs.gov.br

AMPLIAÇÃO DA REGIÃO ADJACENTE AO ARROIO SARAQUÁ

Estrela

Colinas

Arroio do Meio
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Sistema de Esgoto
Estações de Tratamento de Efluente (ETE)

Sistema de Esgoto
Wetlands

Transferir o aterro sanitário para outra cidade 
da região e transformar em um parque com 
vegetação de pequeno porte e colorida para 
contemplação.

Parques com atividade culturais, recreativas e 
esportivas.

Área de Preservação Permanente em lotes 
privados. Incentivar a proteção com IPTU verde.

Sistema Cicloviário

Rede Secundária

Espaços abertos existentes

Espaços abertos novos

Área de Preservação Permanente integrada aos 
parques

Cemitérios existentes
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CICLOVIAS

Neste trecho de Lajeado, a principal intenção do sistema cicloviário 
é facilitar o percurso no sentido leste-oeste e vice-versa, visto que 
existe um fluxo considerável dos bairros São Bento, Moinhos 
D’Água e do município de Santa Clara do Sul até a região central da 
cidade. Dessa forma, existem dois eixos que conectam essas áreas: 
um está relacionado com o sistema viário e o outro perpassa pela 
rede primária do sistema de espaços abertos. Além de ser um 
caminho de contemplação da paisagem, o ciclista não sentirá difi-
culdades de grandes desníveis ao longo do percurso, uma vez que 
a ciclovia encontra-se sempre próxima do arroio e, assim, manten-
do uma inclinação suave.

REDE SECUNDÁRIA

A rede verde secundária foi lançada de forma paralela ao atual 
sistema viário do município, de forma que não haja conflitos no 
dimensionamento das vias. Quando possível, o sistema cicloviário 
está relacionado aos corredores verdes para que as ciclovia seja 
um espaço ainda mais convidativo e assim, alcançar um número 
maior de usuários.

HABITAÇÕES A SEREM TRANSFERIDAS

Existem algumas moradias localizadas em áreas inundáveis e por 
esse motivo elas devem ser realocadas em outro espaço. Neste 
local está previsto a continuidade da rede primária, transformando 
o local em parques de uso comum.

DETALHAMENTO
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DETALHE

escala 1:2000
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escala 1:2000

Trabalho de Conclusão de Curso II
Universidade do Vale do Taquari

Orient. Alice Rauber Gonçalves
Arquitetura e Urbanismo

2017B

C

C

Sistema Cicloviário

Rede Secundária

Espaços abertos existentes

Espaços abertos novos

Área de Preservação Permanente integrada aos 
parques

Habitações a serem realocadas
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1- ARROIO SARAQUÁ 2 - INTERFACE COM A VIA

RUA ELEOLINO DOMINGOS ZAGONEL
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Rede Secundária com ciclovia
Escala 1:100
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2 - INTERFACE COM A VIA

RUA CARLOS SPOHR FILHO
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SÍNTESE

Sistema de ESPAÇOS ABERTOS Lajeado
TEMA-PROBLEMA E JUSTIFICATIVA

 Em uma breve passagem pelos espaços abertos 
do município de Lajeado-RS é notória uma grande con-
centração de pessoas em determinados locais, porém 
outros são totalmente desprezados. O centro da cidade 
é um atrativo para muitos durante o dia: calçadas são 
completamente consumidas pela multidão, o parque 
principal é altamente utilizado e o trânsito é intenso. 
Entretanto, nos bairros, a movimentação de pessoas é 
extremamente diferente. Logo, têm-se dois fatores: há 
população significativa e há espaços abertos disponí-
veis, contudo, ambos não estão conectados. Jacobs 
(2000) salienta que as áreas com maior diversidade de 
usos permanecem ativas e locais com uma atividade 
predominante não possuem circulação de indivíduos na 
maior parte do dia, ou então são tomados por pessoas 
que não dispõem de moradia e trabalho. 
 Nesse sentido, um sistema de espaços abertos 
torna-se importante, organizando a concentração de 
pessoas em locais adequados, considerando os condi-
cionantes ambientais. O planejamento a ser realizado 
deve ser mantido pelo governo municipal, apoiado de 
diversas leis e planos já existentes, como por exemplo, 
o Estatuto da Cidade, em que dispõe de instrumentos 
de ação sobre determinadas áreas, ou o Plano Diretor 
de Desenvolvimento Integrado de Lajeado, que define 
as ocupações do solo e outras diretrizes gerais. Na 
questão ambiental, o município pode intervir apoiado 
na lei federal do código florestal. 
 Tentando abranger uma maior área da cidade e 
aliado a essas legislações, para efetivação do plano de 
espaços abertos, o governo tem a possibilidade, ainda, 
de estabelecer parcerias com entidades privadas que, 
de alguma maneira, conseguiam obter benefícios. 
Dessa forma, a população toda terá acesso a espaços 
adequados de lazer, em diferentes classes sociais e 
escalas municipais: vizinhança, bairro ou cidade. Dessa 
forma, este trabalho consiste em elaborar um sistema 
de espaços abertos públicos e privados para o território 
urbano de Lajeado, no âmbito de planejamento urbano 
e regional. 

SIG Cruzamento de 
informações

Dados georreferenciados

Camadas com atributos

QUANTIDADE

DISTRIBUIÇÃO

QUALIDADE

DIVERSIDADE

CONECTIVIDADE

SISTEMA DE 
ESPAÇOS 
ABERTOS

400m

PRAÇAS

1600m

PARQUES

Escolas e creches

Habitações

Centro de ações 
sociais

Escolas e creches

Habitações

Reservas 9orestais

GEOPROCESSAMENTO

Mapas com novas informações

PARÂMETROS DE PLANEJAMENTO

ESCALAS DE ABORDAGEM

METODOLOGIA DE ANÁLISE

* Conceitos estabelecidos por meio de debates em grupo com a profes-
sora Alice Rauber Gonçalves na disciplina de Projeto Urbano III do 
curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade do Vale do Taquari.

+
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O CONCEITO e A ESTRATÉGIA
O conceito principal para a proposta é 
conectar os espaços abertos tanto para 
para as pessoas quanto para a biodiversi-
dade da fauna e da flora. Logo, projetou-
-se dois anéis que abrangem grande 
parte da cidade. O primeiro anel (em 
preto), utiliza o arroio Saraquá e Antas, 
além da margem dorio Taquari como 
principal meio de ligação dos espaços 
verdes. O anel secundário (em cinza) faz 
uma conexão perdepndicular, enstenden-
do-se até a parte sul de Lajeado. Comple-
mentarmente a essa estratégia, criou-se 
uma rede secundária atrvés de uma 
malha ortogonal que interligasse os 
espaços abertos em uma escala menor.

DIAGRAMA DA REDE PRIMÁRIA
A estratégia para o anel primário foi 
utilizar as “sobras” das curvas dos recur-
sos hídricos como meio de tornar uma 
ligação linear. São locais pouco prováveis 
de se consolidar uma malha urbana 
devido ao formato natural dos arroios. 

Curso natural do arroio.

Área pouco provável de loteamento.

Rede verde e parques lineares.

ESTATUTO DA CIDADE: VIABILIDADE 
DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA.

Instrumentos de política urbana:

Imposto dobre a propriedade predial e 
territorial urbana (IPTU) Progressivo no 
Tempo: dá o direito de o governo munici-
pal intervir em lotes subutilizados, 
aumentando seu imposto, de maneira que 
incentive o uso daquele local.

Desapropriação com Pagamento em 
Títulos: após cinco anos consecutivos do 
IPTU progressivo, sem que o proprietário 
tenha utilizado o lote, o município tem o 
direito de adquirir o terreno em troca das 
dívidas públicas.

Direito de Preempção: “confere ao Poder 
Público municipal preferência para aqui-
sição de imóvel urbano objeto de aliena-
ção onerosa entre particulares” (Estatuto 
da Cidade, 2001). O artigo 26º define que 
esse direito sempre será exercido quando 
o governo municipal carecer de áreas 
para: espaços públicos de lazer e área 
verde; e conservação ou proteção de 
outras áreas de interesse ambiental.

Operações Urbanas Consorciadas: trata-
-se de um “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 ambien-
tal. ” (Estatuto da Cidade, 2001).

Outorga Onerosa do Direito de Construir: 
nos casos em que o proprietário de um 
lote queira contruir mais que o índice de 
aproveitamento permitido, o Poder Públi-
co pode cobrar um valor por isso e assim, 
arrecadar fundos para intervenções 
públicas.

A prioridade de implementação do siste-
ma é a rede primária, uma vez que ela é 
fundamental para a conectividade 
ambiental e para distribuição de uma rede 
de parques novos. Além disso, a aquisição 
dos lotes e das áreas de terra, para a viabi-
lização da rede, pode ser feita por meio 
dos instrumentos do Estatuto da Cidade e 
sem maiores dificuldades, visto que a 
maioria dos espaços é desocupado. Uma 
área de conflito, é a região próxima ao 
centro, onde existem habitações em áreas 
inundáveis.

Em um segundo momento, acontece a 
implantação de novas praças de bairro 
alidas ao sistema cicloviário. Assim, um 
elemento estimula o uso do outro, além 
de estarem conectados. O Direito de 
Preempção pode ser um instrumento útil, 
assim como outros que ajudem o governo 
municipal a conseguir recursos financei-
ros para efetivar a execução.

Por fim,  mas tão importante quanto as 
outras etapas, ocorre a implantação da 
rede secundária, que vem para completar 
o sistema. Esta pode ser concretizada 
com apoio do poder privado, por meio de 
Operações Urbanas Consorciadas.

DIRETRIZES DE PLANEJAMENTO:

- Melhorar a qualidade de vida da população.
- Buscar a integração social nas diversas regiões do municí-
pio.
- Estabelecer uma boa relação com o ambiente natural, 
garantindo a sustentabilidade/resiliência do ambiente antró-
pico.

OBJETIVOS:

- Oportunizar espaços abertos adequados de transição e 
contemplação.
- Conectar a população ao Meio Ambiente.
- Promover a biodiversidade por meio de corredores verdes.
- Estruturar a rede ecológica do município.
- Garantir a proporção adequada de espaços abertos para a 
população.
- Garantir o fácil acesso aos espaços abertos públicos.
- Manter os espaços abertos em perfeitas condições de uso.
- Oferecer diferentes atividades culturais, esportivas e recre-
ativas para a população.
- Reservar espaços que garantam a infraestrutura para a 
cidade.
- Garantir permeabilidade do solo em locais favoráveis a 
inundações.

Transferir o aterro sanitário para outra cidade 
da região e transformar em um parque com 
vegetação de pequeno porte e colorida para 
contemplação.

Parques com atividade culturais, recreativas e 
esportivas.

Área de Preservação Permanente em lotes 
privados. Incentivar a proteção com IPTU 
verde.

Sistema de Esgoto
Estações de Tratamento de Efluente (ETE)

Sistema de Esgoto
Wetlands

Sistema Cicloviário

Rede Secundária

Espaços abertos existentes

Espaços abertos novos

Área de Preservação Permanente integrada 
aos parques

Cemitérios existentes

LEGENDA:
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