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Busca-se, com esse trabalho, a garantia do direito à cidade para todas e todos, levando em 
conta as diversas esferas de desigualdade que enfrentamos. A requalificação do Centro Histórico 
deve atender e almejar combater as desigualdes sociais, essencialmente no que tange o gênero. 
Ainda que tenhamos avançado em diversos temas, a cidade ainda é um ambiente hostil para as 
mulheres, principalmente as mulheres negras, LGBTQIA+ e pobres. 

A SESMart é um projeto de 
requalificação urbana que tem 
por objetivo preservar a 
história, a cultura e a 
identidade local. Os projetos de 
requalificação urbana tem por 
obejtivo também retomar e 
qualificar a vitalidade da área 
de estudo, buscando melhorar 
a qualidade de vida da 
comunidade.

O projeto está dividido em três escalas, sendo essas a Macro, Meso e Microescala. Na 
macroescala: novas zonas e mudança de alguns índices do plano diretor, reestruturação do 
sistema viário, incluindo os transportes cicloviário e coletivo, conexão e requalificação dos 
espaços abertos a fim de configurar um sistema integrado, bem como a implementação de três 
rotas de forma a trazer mais vitalidade para a área e reforçar a sua identidade. Na mesoescala: 
promover a educação social do público ao abordar temas referentes à igualdade de gênero, 
intervindo em equipamentos, vias, e infraestrutura, além de atentar às práticas sociais e à 
identidade da comunidade local. Na microescala: é composta por 2 ampliações, uma no 
cruzamento crítico da Rua Silva Jardim/Dr. Parobé com a Rua São Sebastião, e outra na passarela 
que adentra o Rio Taquari, fazendo um percurso entre a vegetação da Orla.

A área de estudo definida foi o Centro Histórico de Lajeado 
e a Orla do Rio Taquari. Lajeado está localizada à 117km de 
Porto Alegre, capital gaúcha, e é considerada cidade polo de 
comércio e serviços do Vale do Taquari. O centro histórico 
da cidade está às margens do Rio Taquari, grande curso 
natural pelo qual, no surgimento da cidade, chegavam 
embarcações de pessoas e mercadorias. O Rio tem grande 
conexão histórica com o Centro, mas com o desenvolvimento 
e avanço da cidade para além das margens, a população e 
o setor público foram, sutilmente, dando às costas para o 
rio e para a região histórica do bairro.

Lajeado Centro

Centro Histórico

Vale do Taquari
Lajeado Centro Rio Taquari

O medo das mulheres tem gênero, no sentido que se 

baseia em sentimentos de vulnerabilidade frente aos 

homens e está marcado pela ameaça de delitos 

relacionados com o sexo. O medo das mulheres, além 

disso, está espacializado. Suas percepções do perigo 

tem uma geografia específica e isso pode determinar 

os movimentos rotineiros das mulheres no espaço 

urbano.

Fran Tonkiss, 2005. Space, the City and Social Theory
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Diversidade e igualdade de gênero
As atividades propostas, em consonância com as existentes, trazem maior diversidade 
e complemental a identidade local. Desde jovens que frequentam O Centro Artístico, a 
empreendedores do Coworking, e moradores, a área se transforma num núcleo de 
diversidade no Centro Histórico, celebrando a democracia e almejando uma sociedade 
mais justa e inclusiva. A igualdade de gênero, reforçada pelo Monumento Manifesto, é 
pauta na Praça da Democracia e propõe à população a reflexão e ao poder público 
medidas para assegurar esse direito.

público infanto-juvenil
indústria
todos os públicos

mulheres e crianças
idosos e pauta de gênero

produtores e artesãos locais
patrimônio histórico
reconexão com o Rio

01

02

Inserido na Rota Gastronômica, 
propõe-se um Restaurante na 
Casa Born, trazendo mais 
movimento e, consequente-
mente, segurança, para a Orla. 
O Patrimônio é protagonista na 

requalificação, tornando-se o 
monumento da via. A Escola Gastronômica do SESC será 
alocada em um novo edifício, aos fundos do lote e com 
acesso principal pela Rua Doutor Parobé, em frente ao 
ExpoArt e ExpoFeira. O volume da nova edificação é 
composto por uma barra de 01 pavimento e uma torre 
de 03 pavimentos, além do térreo em pilotis.

09O volume proposto para a 
Biblioteca Comunitária e 
Coworking é um “L”, com uma 
barra de 01 pavimento alinhada 
aos edifícios existentes na 
calçada, na qual fica a 
biblioteca. A estratégia utilizada ao 
definir o volume é dar unidade ao eixo de visão do 
observador e evitar “resíduos” que podem comprometer 
a segurança da mulher na rua. A torre de 3 pavimentos 
é o espaço destinado às salas comerciais de coworking, 
com uma área de pilotis privada no térreo para área de 
eventos.

O Museu da Democracia é um 
equipamento  cultural definido 
para ser inserido na rota 
cultural, além de integrar o 
patrimônio inventariado. Por 
estar localizado em cota de 
cheias, o seu programa fixo se dá 
no segundo pavimento, sendo o térreo reservado para 
acervo transitório e, na pré-existência, um café. O 
estudo de fachada foi pensado de forma interativa e 
funcional, uma vez que os painéis translúcidos coloridos 
recebem iluminação à noite, tornando-o um ponto 
luminoso na rota cultural, bem como torna a área mais 
segura à noite devido à sua iluminação. A proposta 
apresenta diretrizes de alinhamento para a tipologia, de 
modo que o futuro projeto arquitetônico deva buscar 
linguagens que atentem para a relação com o 
patrimônio edificado. 

08O Centro Artístico Educacional 
Público, implementado na 
esquina da Rua Silva Jardim 
com a Rua João Abott, 
funcionará no contraturno 
escolar. O Centro conta com a 
Praça das Artes, espaço aberto 
público destinado a eventos 
artísticos, além de feirinhas ao ar livre. As vagas de 
estacionamento nas testadas do terreno são de 
embarque e desembarque no período letivo, podendo ser 
utilizadas para estacionamento nos horários de não 
funcionamento do centro. Para implantação do centro 
optou-se em manter a pré-existência, uma vez que 
apresenta área construída proporcional ao programa do 
projeto, além de evitar o desperdício de construção e 
manter a linguagem visual da área.

07O VOZ NATIVA: Memorial 
Indígena de Lajeado é um 
edifício destinado à 
preservação da memória do 
povo indígena e difusão dos 
conhecimentos dos povos 
nativos do Vale do Taquari. O 
memorial é uma parceria público-privado, entre 
Prefeitura e Universidade do Vale do Taquari, através do 
projeto de Extensão sobre os Kaingang. O edifício 
determinado para o equipamento é um dos patrimônios 
listados no Inventário de Patrimônio Histórico e Cultural 
do Rio Grande do Sul.

O Abrigo Âmago: para Mulheres 
e Crianças foi pensado como 
um equipamento “ninho”. Esse 
tem a função social de 
acolher mulheres e crianças 
que sofrem ou sofreram algum 

tipo de abuso, seja esse 
psicológico ou físico, de forma a garantir uma moradia 
temporária. O equipamento foi inserido em uma área 
predominantemente residencial para segurança das 
acolhidas. Sua volumetria é de 2 pavimentos na testada 
do terreno para garantir discrição dentre as demais 
residências, e possui 3 pavimentos acima do térreo, aos 
fundos terreno, onde estão as unidades habitacionais. 
Esse é público, com apoio da STHAS e CREAS.

O ExpoArt e ExpoFeira são 
equipamento públicos 
instalados nos pavilhões 
existentes na Rua Doutor 
Parobé. Com a requalificação 
dos pavilhões e do lote ao 

lado, o equipamento traz mais 
movimento para a área, além de qualificar a paisagem 
do, popularmente conhecido, “bairro praia”. A explanada 
ao lado do conjunto pode ser utilizada como feira ao ar 
livre, como também um CineRua, com telão aos fundos 
do lote, longe de ruídos.

0303

O Hostel Diversidad, alocado no 
segundo pavimento da 
pré-existência, foi pensado 
para trazer movimento de 
pessoas para o local, além de 
ser lar temporário para 

diferentes culturas e povos. No 
térreo, propõe-se um pub e restaurante, garantindo 
atendimento nos turnos diurno e noturno. O calçadão de 
frente para a pré-existência garante um espaço ao ar 
livre para permitir o funcionamento do estabelecimento 
mesmo em cenários pandêmicos.

0404

O Centro Comercial é alocado 
na pré-existência em frente à 
Praça da Democracia. No 
térreo, propõem-se usos de 
comércio varejista, além de 
cafés e restaurantes, 

incentivando a movimentação de 
pessoas e tornando-o uma extensão da praça. 
Buscando equidade nas oportunidades, propõe-se uma 
parceria entre Prefeitura e proprietário para desconto 
em IPTU ao fornecer 30% das salas para mulheres 
negras, 20% para mulheres brancas.

0505
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PERSPECTIVA FRONTAL MONUMENTO MANIFESTO FEMINISTA    |    sem escala

Concreto moldado in loco
pigmentado de rosa com
iluminadores compactos de LED

Mensagem projetada

Praça das Artes10 Mirante11 Escadaria e deck12 Belvedere A.Woman13 Calçadão14 Praça da Democracia15 Passarela Origens16
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Essencialmente, as intervenções urbanas são realizadas para a comuidade do local que receberá essa 
intervenção. Entretanto, além de atender à comunidade diversa e plural da área, busca-se com esse 
trabalho, a garantia do direito à cidade para todas e todos, levando em conta as diversas esferas de 
desigualdade que enfrentamos. Considerando o contexto da sociedade brasileira e do Vale do Taquari, seria 
adequado definir que a requalificação do Centro Histórico deve atender e almejar combater as desigualdes 
sociais, essencialmente no que tange o gênero. Ainda que tenhamos avançado em diversos temas, a cidade 
ainda é um ambiente hostil para as mulheres, principalmente as mulheres negras, LGBTQIA+ e pobres. 
Tendo em vista que esse é um problema estrutural da sociedade, espera-se requalificar a área do Centro 
Histórico e da Orla atentando às ameaças para esse público, sejam essas ameaças à segurança ou 
crescimento pessoal e profissional. Um projeto urbano atende à cidade, e a cidade deve atender e atentar 
para aqueles que mais necessitam de forma a garantir que todos e todas tenham o seu espaço no meio 
urbano.

A SESMart é um projeto de intervenção de requalificação urbana, que tem por objetivo preservar a história, 
a cultura e a identidade local. Os projetos de requalificação urbana tem por obejtivo também retomar e 
qualificar a vitalidade da área de estudo, buscando melhorar a qualidade de vida da comunidade.

O projeto de requalificação do Centro Histórico e da Orla está dividido em três escalas, sendo essas a 
Macro, Meso e Microescala. Em um primeiro momento, realiza-se o estudo da área de forma a reconher as 
potencialidades, fraquezas e diretrizes determinantes. Com a análise, é possível definir a Matriz FOFA e, a 
partir disso, elencar as estratégias para a intervenção. 
Na macroescala inicia-se com a proposta de novas zonas e mudança de alguns índices do plano diretor, 
reestruturação do sistema viário, incluindo os transportes cicloviário e coletivo, conexão e requalificação dos 
espaços abertos a fim de configurar um sistema integrado, bem como a implementação de três rotas de 
forma a trazer mais vitalidade para a área e reforçar a sua identidade.
Na mesoescala, busca-se promover a educação social do público ao abordar temas referentes à igualdade 
de gênero, intervindo em equipamentos, vias, e infraestrutura, além de atentar às práticas sociais e à 
identidade da comunidade local. Ainda, traçar estratégias de forma a pensar uma cidade segura e inclusiva, 
tornando o espaço mais democrático ao requalificar espaços abertos e oportunizar o crescimento pessoal 
e profissional das populações que sofrem com processos de desigualdade social. 
A microescala é composta por 2 ampliações, uma no cruzamento crítico da Rua Silva Jardim/Dr. Parobé com 
a Rua São Sebastião, e outra na passarela que adentra o Rio Taquari, fazendo um percurso entre a 
vegetação da Orla. Nessas ampliações pode-se observar as definições de pavimentação, iluminação, 
mobiliário urbano e vegetação. Na segunda microescala pode-se observar também a estrutura utilizada na 
Passarela Origens.

A área de estudo definida para a intervenção urbana foi o Centro Histórico de Lajeado e a Orla do Rio 
Taquari. Lajeado é uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, no Vale do Taquari, e é a cidade polo de 
comércio e serviços do vale. Está localizada na porção centro-oeste do estado, à 117km de Porto Alegre, 
capital gaúcha. O centro histórico da cidade está às margens do Rio Taquari, grande curso natural pelo qual, 
no surgimento da cidade, chegavam embarcações de pessoas e mercadorias. O Rio tem grande conexão 
histórica com o Centro, mas com o desenvolvimento e avanço da cidade para além das margens, a 
população e o setor público foram, sutilmente, dando às costas para o rio e para a região histórica do 
bairro.
Para analisar o contexto não somente do centro histórico, definiu-se como macroescala o bairro Centro, 
estudando as dinâmicas sociais e condicionantes legais em sua totalidade. As meso e microescala são 
definidas da área do Centro Histórico e Orla do Rio Taquari.

S E S M ART

EM
PR
EE
ND
ED
OR
IS
M
O

SE
GU
RA
NÇ
A 
PÚ
BL
IC
A

SU
ST

EN
TA

BI
LI
DA
DE

M
OV

IM
EN
TO

 F
EM
IN
IS
TA

AR
TE

Para honrar as lajes que 
originaram o nome da cidade, 
optou-se por uma escala de 
tons terrosos e quentes, 
trazendo aconchego e sensação 
de pertencimento que 
representam o conceito do 
projeto.

Os três tons de cores frias 
representam as belezas naturais 
da área, retratando os arroios e 
o Rio Taquaei com azul, e as 
vegetações com verde.
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[1] duas esferas 
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significado de 
c o n t i n u i d a d e 
cíclica

[2] introdução do 
movimento da 
água

[3] recorte das 
esferas = “S” de 
SESMart

[4] rotação do 
“S” para 
relembrar  o 
movimento das 
águas

[5] alargamento 
e ajuste do 
símbolo

[6] adaptação 
do “S” para se 
desfazer como 
ondas e 
utilização de 2 
cores das 
extremidades da 
paleta

[7] acréscimo de 
6 esferas que 
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cada eixo 
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Rua Bento Gonçalves

Av. Benjamin Constant
Av. Sen. Alberto Pasqualini

Rio Taquari

Rua Júlio de Castilhos

Se a vida, como disse Vinícius de Morais, é a arte do 

encontro, a cidade é o cenário desse encontro - encontro 

das pessoas, espaço das trocas que alimentam a centelha 

criativa do gênio humano.

LERNER, 2013; In: GEHL, 2013, p. XII

“ “

O medo das mulheres tem gênero, no sentido que se baseia em 

sentimentos de vulnerabilidade frente aos homens e está marcado 

pela ameaça de delitos relacionados com o sexo. O medo das 

mulheres, além disso, está espacializado. Suas percepções do 

perigo tem uma geografia específica e isso pode determinar os 

movimentos rotineiros das mulheres no espaço urbano.

Fran Tonkiss, 2005. Space, the City and Social Theory

“ “A suposição de que o gênero é simplesmente outro componente 

neutro que pode ser integrado nas tradições de planejamento 

existentes é altamente problemática”

Carolin Moser

“ “

Primeiro, modelamos as cidades e então elas nos modelam.

Jan Gehl, Cidades para pessoas, 2013.“

“



ESTRELA

02

01

03

04

05

08

06
07

03

12

11

13

14

15

16

09

10

17

18

BR 386

RS 13
0

Rio Taquari

Arroio Saraquá

Arroio do Engenho

Arroio Encantado

Arroio do Engenho
canalizado

120m

Perímetro Centro

MACROESCALA  |  o bairro centro

A CIDADE   |   Lajeado
A formação do núcleo urbano de Lajeado, em razão da localização do 
porto e do engenho, surgiu às margens do Rio Taquari e do Arroio do 
Engenho, onde se desenvolveu o Centro da cidade (SCHIERHOLT, 1993; 
MÜLLER, 1976). Em 1891 emancipou-se de Estrela, da qual era o segundo 
distrito, e a partir de Lajeado originaram-se os municípios de Guaporé, 
Encantado, Arroio do Meio, Cruzeiro do Sul, Boqueirão do Leão, 
Progresso, Santa Clara do Sul, Sério, Marques de Souza, Forquetinha e 
Canudos do Vale. 
Com um território de 91,314 km², Lajeado possui uma população 
estimada em 85.033 (IBGE, 2020), e foi classificada em 2º lugar no 
ranking estadual e em 6º no ranking nacional do Índice FIRJAN de 
Desenvolvimento Municipal (IFDM, 2016), que analisa o desenvolvimento 
socioeconômico em três áreas: Educação, Saúde e Emprego&Renda.  
Atualmente é considerada a cidade polo de comércio e serviços do Vale 
do Taquari, com a 5ª PIB da microregião (IBGE, 2010), além de abrigar 
grandes indústrias e a Universidade do Vale do Taquari - Univates. 
Desempenha também um importante papel na conexão com as cidades 
vizinhas e demais municípios da microrregião, uma vez que no seu 
território passam as rodovias RSC-130 E BR-386.
Ao analisarmos o mapa de densidades por bairros, percebe-se que o 
Centro é um dos cinco bairros mais povoados da cidade, com mais de 
3.500 habitantes por km².
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Macroescala     |     escala: 1/75.000
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01. Parque Professor Theobaldo Dick
Fonte: Google Maps fotos (2019)

02. Companhia de Alimentos Minuano
Fonte: Jornal do Comércio (2020)

03. Hospital Bruno Born (HBB)
Fonte: HBB (2019)

04. Prefeitura Municipal de Lajeado
Fonte: Rádio Independente (2019)

05. Casa de Cultura
Fonte: CIC Vale do Taquari (sem data)

06. Colégio Madre Bárbara
Fonte: Muram Arquitetura (2018)

07. Praça da Matriz
Fonte: Autora (2020)

08. Colégio Estadual Presidente Castelo
Branco Fonte: Rádio Independente (2017)

09. Colégio Evangélico Alberto 
Torres (CEAT) Fonte: Donadussi (2013) 

10. Loja Havan (em  construção)
Fonte: Google Maps (2020)

11. Vidraçaria Lajeadense
Fonte: Lajeadense (sem data)

12. Clube Tiro e Caça (CTC)
Fonte: Rádio Independente (2020)

13. Parque do Engenho
Fonte: Rádio Independente (2019)

14. Bebidas Fruki S.A.
Fonte: Bebidas Fruki (sem data)

15. Parque do Imigrante
Fonte: Rádio Independente (2018)

16. Parque Histórico Municipal
Fonte: CIC Vale do Taquari (sem data)

17. Shopping Lajeado
Fonte: Shopping Lajeado (sem data)

18. Universidade do Vale do Taquari - 
Univates Fonte: Folha Popular (2020)
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Espaços Abertos

PATRIMÔNIO HISTÓRICO CULTURAL
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Fundo figura Hierarquia viária

O mapa fundo figura auxilia na identificação do grão das edificações, bem como das 
áreas mais densificadas. No centro de Lajeado pode-se observar que a região em rosa 
(01) possui edificações menores e vazios mais evidentes nas quadras, a qual também 
possui moradias mais simples, reflexo das característica da área mais afetada pelas 
cheias. Em azul (02) observam-se quadras mais densas e com edificações maiores, 
estando nessa área localizados os edifícios mais novos e a área mais movimentada. 
As áreas com vazios maiores (centro à esquerda e canto inferior direito) comportam 
o Parque dos Dick e a área do novo Parque Municipal, respectivamente. 

O Centro possui 5 espaços abertos, dos quais o “Parque dos Dick” (01) é o maior e 
com diversas zonas e equipamentos, sendo muito utilizado pelo população. Há também 
a Praça da Matriz, que recebe o Arte na Praça e outros eventos, bem como outras 2 
praças que dispõem de equipamentos mas que, atualmente, não são muito utilizadas. 
Próximo à orla está sendo construído o novo Parque Municipal, que promete fazer uma 
maior integração com a Orla. De acordo com o PDM (2006), no Centro ainda tem-se 
outros 5 lotes destinados à área verde, e ao analisar o raio de caminhabilidade entre 
os espaços, percebe-se que não há deficiência de área pública existente. Apesar de 
possuir um quantitativo bom de espaços, esses não possuem conexão entre si.

O levantamento das edificações foi realizado com o auxílio do estudo de Pretto (2011) acerca do Inventário do Patrimônio Cultural do Rio Grande do Sul de 1992. No Centro 
Histórico de Lajeado o único imóvel tombado como patrimônio histórico é a Casa de Cultura, localizada em frente à Praça da Matriz. No levantamento aponta-se os imóveis 
listados no inventário, bem como alguns definidos pela autora como possíveis imóveis a serem listados. Os critérios de escolha para inclusão no Inventário foram definidos 
por meio da localização (proximidade aos imóveis listados), configurando uma área de patrimônio histórico cultural, bem como as características arquitetônicas observadas em 
fachada. As datas dos imóveis foram estimadas considerando a localização e características, comparando essas com as datas dos imóveis inventariados. 

As edificações mais altas no Centro estão localizadas na área 01, em torno das vias 
Av. Benjamin Constant, Rua Júlio de Castilhos, Rua Bento Gonçalves, além das vias 
locais paralelas a essas. Por outro lado, as edificações mais próximas da escala 
humana ficam nas áreas com maior predominância de residências unifamiliares, às 
margens do bairro. Na Orla, atualmente, também é possível observar que as poucas 
edificações existentes são, em sua maioria, de 1 ou 2 pavimentos, com exceção de 
dois edifícios, localizados na esquina entre a Rua Júlio de Castilhos e a Osvaldo 
Aranha.

Uma vez que o Centro está na Zona 01 do Plano Diretor Municipal (2019), pode e possui 
uma variedade no uso do solo. Ao analisarmos o levantamento, observa-se que ao 
longo das três vias mais importantes (Av. Benjamin Constant, Rua Júlio de Castilhos e 
Rua Bento Gonçalves) está concentrada a zona comercial e de serviço, que comporta 
edificações de comércio varejista, bem como uma rede de serviços que variam desde 
atendimento à saúde, postos de combustível a serviços em entidades públicas. 
Percebe-se também que as edificações de uso exclusivo residencial estão alocadas 
nas extremidades, além de algumas edificações abandonas e sem uso próximo à orla.

De acordo com o Plano Diretor Municipal (LEI Nº 036, 2019), em vigor desde Agosto de 
2020, as vias em rosa escuro são classificadas como perimetrais e radias, 
denominadas pela autora como arteriais. As vias em rosa são classificadas como vias 
de ligação, ou coletoras, dentre as quais a VIA 01 foi executada no ano de 2020 para 
o novo parque municipal, e a VIA 02 possui projeção de uma nova ponte de ligação 
entre Lajeado e Estrela. As demais vias, de acordo com o PDM (2019), são classificadas 
como locais, mas algumas foram identificadas como coletoras, pela autora, por sua 
importância nas dinâmicas de mobilidade, como a relação com o transporte coletivo.

A infraestrutura cicloviária presente no Centro passa por vias importantes que fazem 
conexão com outros bairros, mas atualmente não possui um circuito fechado, de 
forma que dificulda a mobilidade por meio de bicicletas. Destaca-se também que a 
única via com ciclovia é a Rua Osvaldo Aranha, na Orla do Rio Taquari. Em relação ao 
transporte público, percebe-se que independente do bairro destino, as rotas 
concentram-se nas Av. Alberto Pasqualini, Av. Benjamin Constant e Rua João Abott. As 
duas últimas são estão entre as três vias longitudinais mais importantes do Centro, 
e nelas concentram-se as principais paradas de ônibus.

Os polos atratores de maior influência no Centro são o Hospital Bruno Born (média de 
1.254 atendimentos diários), instituições de ensino como CMB (976 alunos), CEAT (1.159) 
e Castelinho (984), além das Rua Júlio de Castilhos, Rua Bento Gonçalves e Av. 
Benjamin Constant, que concentram diversos equipamentos de comércio e serviço. 
Ademais, o Parque dos Dick também atrai diversas pessoas, principalmente na área 
esportiva aos fins de semana. Alguns equipamentos definem a animação urbana diurna 
como a Praça da Matriz, além dos bares e do SESC; para a animação noturna, 
destaca-se algumas bares e casas noturnas, bem espalhados pelo bairro.

É por meio da preservação que se garante o registro, a existência e se 
proporciona às futuras gerações um encontro com a sua própria história. 

PRETTO, 2011, p. 116-117
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Pode-se observar a presença de cursos d’água perenes e intermitentes que, conforme 
o Código Florestal Brasileiro (2012), necessitam de 30m de APP para cursos de até 10m 
de largura (Arroio do Engenho e Arroio Encantado), 50m de APP para cursos entre 10 
e 50m (Arroio Saraquá) e 200m de APP para cursos entre 200 e 600m (Rio Taquari). 
Devido às nascentes que “abraçam” o Centro, 53% da totalidade do bairro está em 
área alagável, abaixo da cota 27 (Plano Diretor Municipal de Lajeado, 2019), o que afeta 
um número considerável de moradias, tornando o local insalubre. A parte canalizada 
do Arroio do Engenho, na Av. Décio Martins Costa, agrava a situação das cheias.

Enchente de 2020 em Lajeado: 27,39m (a maior em 64 anos) Vistas aéreas do Centro Antiga indústria na Orla Antiga indústria na Orla
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ANÁLISE E DIAGNÓSTICO DA ÁREA DE INTERVENÇÃO
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O

MAPA SÍNTESE ATUAL

MATRIZ FOFA

DIRETRIZES E CRITÉRIOS DE INTERVENÇÃO
O QUÊ?

qual o objetivo?
COMO? (diretrizes)

ZONEAMENTO

Caráter Histórico Uso especial para o Centro Histórico com 
índices diferentes (Zona Cultural)

Uso especial para lotes destinados a 
áreas verdes de acordo com o PDM

Uso especial para áreas de cheias com 
ajuste de índices (TP e TO)

Instalar paraciclos e bicicletários em alguns pontos na 
rota de mobilidade

Valorização de coletivos e práticas sociais com eventos  
no cronograma municipal (parceria com a SECEL) em 

espaços públicos: praças e parques

Fechamento de vias para o “Dia da Deriva”: evento 
guiado pelo Centro Histórico (evento trimestral) para 

aproximação da história e cultura locais

Preservação e inclusão de edificações históricas no 
inventário do RS

Criar rota com programas e eventos voltados à história 
e cultura locais de forma a valorizar o patrimônio

- -

- -

- -

- -

- -

Equipamentos noturnos entre os equipamentos 
existentes para compor a rota

Equipamentos de apoio (sanitários, fraldários, bebedouros 
e demais mobiliários que sejam necessários para bem 
estar da população) e atratores (totens informativos, 

intervenções artísticas) para atrair público

Habitação de interesse social no centro para realocação 
de famílias com moradias em cotas mais críticas 

Estabelecer a utilização de pavimentação permeável 
nas vias em áreas alagáveis

Incluir ciclovias/ciclofaixas para completar os circuitos, 
e melhorar infraestrutura cicloviária existente

Criar rota boêmia que conecta os equipamentos 
noturnos existentes, trazendo mais animação noturna e 

mais segurança para os espaços públicos

Criar corredores verdes em vias estratégias, 
preferencialmente com infraestrutura cicloviária para 

integração dos espaços abertos

Diversidades de usos para maior animação urbana; 
Valorização da mulher nos espaços públicos com totens 

informativos de mulheres históricas; sanitários e 
trocadores públicos; “cotas” para feiras, eventos...

Ajustar gabarito das calçadas para passeios mais largos, 
com rampas acessíveis, iluminação e mobiliário urbano; 

implementação das Ruas Completas

MACRO
MESO

Polos atratores 
noturnos

OPORTUNIDADES
como estimular?

FORÇAS
como manter?

FRAQUEZAS
como minimizar?

AMEAÇAS
como evitar?

A área do centro, atualmente, apresenta a maior concentração de usos, abrigando 
desde instituições de ensino, clínicas de saúde e comércio e serviço que atraem um 
grande número de pessoas para a localidade, até residências. Para compreensão das 
potencialidades e problemáticas do cenário atual do bairro, optou-se em separar a 
análise em tópicos que irão auxiliar na definição da matriz FOFA para a proposta.

MOBILIDADE E HIERARQUIA VIÁRIA
O centro também tem um papel importante na mobilidade da cidade, uma vez que 
passam diversas rotas do transporte público pelas vias Av. Benjamin Constant e Rua 
João Abott, que levam aos demais bairros da cidade. Além disso, apresenta também 
algumas potencialidades referentes à mobilidade sustentável por meio da bicicleta, 
considerando que 11 vias do bairro possuem infraestrutura cicloviária, ainda que de 
forma precária e inefetiva. Na Orla observa-se a abertura de uma nova via, que 
conectará a Rua Osvaldo Aranha com a Bento Rosa, o que resultará na mudança das 
dinâmicas da orla, trazendo mais animação urbana para a área. 

ANIMAÇÃO URBANA E POLOS ATRATORES
Nas 3 principais vias do Centro também observam-se zonas de animação urbana 
diurna, que se concentram mais ao centro do bairro, próximo aos polos atratores como 
o Hospital Bruno Born (HBB), alguns supermercados e escolas. As zonas de animação 
noturna estão segregadas, estando situadas junto aos bares e casas noturnas, mas 
que atraem maior público nos fins de semana. Ainda pode-se observar uma 
concentração no entorno da Praça de Matriz, que abriga a Casa de Cultura, alguns 
polos atratores, além de estar na zona identificada como histórica/cultural.

HISTÓRIA E CULTURA
Por se tratar do bairro no qual a cidade surgiu, apresenta também algumas edificações 
e espaços que tem potencial turístico histórico, de forma a incentivar a reconexão da 
comunidade com a sua história, além de atrair pessoas de outras cidades. Pode-se 
observar que há uma concentração dessas edificações no entorno da Praça da Matriz 
e ao longo da Rua Silva Jardim, criando assim uma zona com potencial histórico 
cultural no bairro.

ÁREAS ALAGÁVEIS
Sendo cercado por cursos d’água como o Rio Taquari, Arroio do Engenho, Arroio 
Encantado e Arroio Saraquá, o centro é protagonista de enchentes recorrentes. Devido 
a sua topografia predominantemente plana na área do centro histórico, cerca de 53% 
da totalidade do bairro está em área alagável, comprometendo a qualidade de vida da 
população e das edificações que estão situadas abaixo da cota 27. No ano de 2020 
também foi possível presenciar a maior cheia em 64 anos na cidade de Lajeado, que 
atingiu o marco de 27,39m.

ESPAÇOS ABERTOS        SISTEMA INTEGRADO DE ESPAÇOS ABERTOS
Em relação aos espaços abertos, o Centro é berço do maior e mais importante parque 
da cidade, o popularmente chamado “Parque dos Dick”. Esse possui espaços de 
contemplação como a Lagoa Dick, zona esportiva com quadras ao ar livre, pista de 
caminhada e ginásio, além de espaço para eventos na Concha Acústica. Além do 
parque, identifica-se outros espaços como a Praça da Matriz, Praça Moreira César e 
Praça Gaspar Silveira Martins, que apesar de possuírem potencialidades e qualidades, 
não estão conectados, de forma que não criam uma rede de espaços abertos, mas 
sim espaços individualizados no tecido urbano.

ALTURAS
As alturas das edificações são bem definidas, sendo mais baixas nas proximidades 
do Rio e no centro histórico; e conforme avança-se para o norte do bairro, em direção 
ao bairro Florestal e ao longo das vias Av. Benjamin Constant, Rua Júlio de Castilhos 
e Rua Bento Gonçalves, as edificações apresentam um porte mais alto.

De acordo com o Plano Diretor Municipal (2019), aprovado em 2020, o bairro Centro é 
classificado como Zona 1 (Z1), “caracterizada pela diversidade de usos, de alta 
densidade, indutoras de desenvolvimento com aproveitamento da infraestrutura 
existente” (PDM, 2019, p. 17). À oeste, a partir da Rua General Osório, classifica-se 
como Zona 2 (Z2), que difere da Z1 por ser de média e alta densidade; bem como o 
Parque dos Dick compõe a Área Especial (AE).
O plano traz algumas observações como: 
- Prédios de uso misto e comerciais: permitido acréscimo de 0,50 no índice de 
aproveitamento (IA);
- Prédios de uso misto: permitido acréscimo de até 2 vezes a área comercial do 
térreo, desde que essa seja de até 0,50 do IA;
- Z1: nas quadras ao longo das Av. Benjamin Constant, Rua Júlio de Castilhos e Bento 
Gonçalves é perimitido o uso de 100% de subsolo em prédios mistos e comerciais, 
desde que haja compensação da permeabilidade;
- Na Rua Bento Gonçalves, para prédios de uso misto e comercial o recuo frontal será 
de 2m.
   

ANÁLISE
A taxa de permeabilidade (TP), de 10% na Z1, é baixa para áreas alagáveis, as quais 
são equivalentes à 53% da área territorial do bairro. O Centro Histórico, em especial a 
Orla, poderia ser uma zona com índices diferentes, que não incentivem a alta 
densidade e alturas elevadas, de forma a bloquear a paisagem cultural da região. O 
plano não prevê um tratamento especial para edificações históricas e/ou incentivo à 
preservação das mesmas.

A Matriz FOFA, ou SWOT (em inglês Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats), 
é uma ferramenta de planejamento estratégico utilizada para identificar as Forças, 
Oportunidades, Fraquezas e Ameaças de uma empresa, ou nesse caso, de uma área 
que receberá algum tipo de intervenção. A FOFA da SESMart surgiu a partir das 
análises previamente apresentadas, juntamente com as potencialidades e 
problemáticas identificadas no Centro.
A partir da FOFA escolheu-se dois objetivos de cada critério para definir as diretrizes 
e, asism, determinar o programa para a proposta e a sua escala de atuação: macro, 
meso ou microescala.

Apesar de definir dois objetivos de cada critério, percebe-se que os demais citados nos critérios aparecem de fomra complementar nas intervenções definidas para cada objetivo. O critério para a definição de quais objetivos seriam implementados foi a 
identidade almejada para a área, em que se observa o Caráter Histórico, os polos atratores noturnos, o sistema integrado de espaços abertos e a democratização da cidade. Todos esses objetivos tem como sua essência a transformação de uma área, 
atualmente invisibilizada, em um exemplo de espaço público inclusivo, seguro e que reflita um futuro mais humano e igualitário na sociedade. Em relação às fraquezas e ameças, os objetivos mais marcantes para a área norteiam a definição das diretrizes, 
ainda que não impeça os demais objetivos de complementarem esses.
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PLANO DIRETOR MUNICIPAL (2019)
TABELA DE ÍNDICES

ZONA 2

ZONA 1

USOS ÍNDICE DE
APROVEITAMENTO (IA) 

TAXA DE
OCUPAÇÃO (TO)

ZO
NE

AM
EN
TO
 PL

AN
O D

IRET
OR 

MUN
ICIPA

L (20
19)

H 1, 2 e 3 / BR / CA 
/ CC / CD / CR / CV 
/ C / E / EC / GC / 
S 1, 2, 3 e 4 / SA 1, 
2 e 3 / SC / T / I 1, 

2 e 3 / Tr / DG 
Classes 1 até 520 Kg  

HABITAÇÃO
- H1: habitação unifamiliar
- H2: habitação multifamiliar
- H3: transitória, hotéis, motéis, apart-hotéis
COMÉRCIO
- CC: COMÉRCIO COTIDIANO (estabelecimentos com venda 
de produtos alimentícios, farmácias, tabacarias)
- CV: COMÉRCIO VAREJISTA (venda direta ao consumidor 
de bens de uso ocasional e escepcional, tecidos, 
calçados, confecções, eletrodomésticos)
- CA: COMÉRCIO ATACADISTA (abastecimento de CV, 
centros comerciais, centros de CA, centros de 
distribuição, depósitos e shoppings centers)
SERVIÇOS
- S1: SERVIÇOS PESSOAIS/PROFISSIONAIS NÃO INCÔMODOS 
(salão de beleza, costureira, pet, academia, lavanderia, 

escritórios, estética clínica)
- S2: Reparação de artigos de pequeno porte, 
eletroeletônicos e similares
- S3: Serviços de manutenção pesada
- S4: Serviços para animais
SERVIÇOS DE SAÚDE
- SA1: Laboratórios, clínicas, ambulatórios, consultórios
- SA2: Casas de passagem, orfanato, asilo, centros de 
convivência
- SA3: Hospitais, clínicas com internação
INDÚSTRIA
- I1: Indústria de baixo impacto ambiental
- I2: Indústria de médio impacto ambiental
- I3: Indústria de alto impacto ambiental

- Br: Bares/Restaurantes
- C: Cemitério/crematório
- CD: Casas de diversão
- CR: Clubes/atividades recreativas
- DG: Depósitos de gás
- E: Estabelecimentos de ensino
- EC: Equipamentos culturais
- GC: Garagens coletivas
- Serviços de comunicação
- T: Templos
- Tr: Transportadoras

1,5 para I 1, 2 e 3 e 
Tr

4,5 para os demais

1,5 para I 1, 2 e 3 e 
Tr

3,0 para os demais

RECUO DE JARDIM
(RC) 

4,0 para H 1, 2 e 3
ISENTO para os demais

4,0

80%

75%

10%

12,5%

TAXA DE
PERMEABILIDADE (TP) ALTURA (H)

LIVRE

ZONA 1

ZONA 2

ZONA 3

ÁREA ESPECIAL

H

Polos atratores de +900 pessoas/dia

Vias Arteriais

Polos atratores de até 600 pessoas/dia

Polos atratores de até 300 pessoas/dia

Animação Urbana: diurna

Animação Urbana: noturna

Centro Histórico

Zona de predominância de patrimônios históricos

Parque Professor Theobaldo Dick

Novo Parque Municipal

Orla denominada pela autora como
Parque Linear

Lotes destinados à área verde conforme 
o PDM (2006)
Praça da Matriz

Praça Gaspar Silveira Martins

Praça Moreira César

Campo de futebol

Via Arterial projetada (em execução)

Perímetro Centro

LEGENDA

PONTOS

LINHAS

ZONAS

Vias Coletoras

Infraestrutura cicloviária

Principais paradas de ônibus

Sentido das vias

Hospital Bruno Born

Zona predominantemente residencial

Patrimônio Tombado: Casa de Cultura

Perímetro de tombamento da Casa de Cultura
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Av. Benjamin Constant
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Rua General Osório
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03

02

ANÁLISE E DIAGNÓSTICO DA ÁREA DE INTERVENÇÃO

Caráter Histórico

Localidade

Infraestrutura cicloviária

Engajamento popular

Zonas de animação urbana diurna

Espaços abertos
Diversidade de usos

Polos atratores
noturnos

Porto dos Bruder
Orla do Rio Taquari

Imóveis abandonados

Sistema integrado de espaços abertos
Belvederes na Orla Vias potenciais para

implementar Ruas Completas

Democratização da cidade e
equidade de gêneroSmart Cities (Pro_move Lajeado)

Interesse do
poder público Rotas de 

mobilidade

Valorização da história e cultura

Áreas alagáveis
Desvalorização do patrimônio, 

história e cultura local

Infraestrutura 
cicloviária precária

Priorização do 
automóvel ao invés 
de pedestres e 

ciclistas

Algumas pessoas em 
vulnerabilidade social

Insegurança nos espaços públicos

Pouca diversidade de usos na Orla

Gentrificação

Verticalização na Orla

Aumento da insegurança

Resistência da população para “mudanças”

Conservadorismo do poder privado para priorizar 
carros ao invés de ciclistas e pedestres

Alta impermeabilidade do solo em 
áreas alagáveis

Perda de identidade local

Sistema integrado de 
espaços abertos

Democratização da 
cidade e equidade 

de gênero

Áreas alagáveis

Infraestrutura 
cicloviária precária

Perda da identidade 
local

Resistência da 
população para 
“mudanças”

ESCALA EQUIPAMENTOS ESCALA SISTEMA VIÁRIO ESCALA

MACRO
MESO
MICRO

MESO
MICRO

MESO
MICRO

MESO
MICRO

MESO
MICRO

MICRO MICRO

MICRO

MICRO

MACRO
MESO

MACRO
MESO

MACRO
MESO
MICRO

MACRO
MESO
MICRO

Tomada de decisões junto à população com oficinas 
participativas, educação patrimonial e cultural com 
programas em parceria com associação de bairro

Assembléias públicas para mostrar o avanço com a 
implementação do “Ruas Completas” para comerciantes 

e população mais resistente à ideia
MICRO MICRO

MESO

MACRO
MESO

MACROF

A

F
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(IA)
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(TO)Equivalente à 
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Indústria)
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Misto

2,0

RECUO DE JARDIM (RC)
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ISENTO*
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Empena cega: 
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(TP)

ALTURA
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4 PAVS.

2,5
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Rua Bento Gonçalves

Rua General Osório

Rua sem nome

Zona Histórica e Cultural

A Rota Gastronômica acontece ao longo da Orla e abrange 8 equipamentos, dos quais 
3 são existentes (1 deles o Belvedere Aldino Aloísio Gallas, que receberá feiras ao ar 
livre) e 6 propostos, dos quais 2 serão grandes atratores (um em cada extremidade 
da rota). O Centro Gastronômico reúne diversos restaurantes que intercalam horários 
de funcionamento, atendendo assim, em todos dias da semana e em horários diurnos 
e noturnos. A Feira tem o intuito de divulgar negócios de mulheres empreendedoras 
da região, unindo culinária e a igualdade de gênero. A Rota Boêmia acontece, 
principalmente, ao longo da Rua Bento Gonçalves, e se trata de usos e temáticas que 
são inseridas na proposta a partir do entendimento de que cabe ao poder público, por 
meio de estratégias de incentivo, valorizar as temáticas aqui abordadas, como a 
questão de gênero e racial, conforme demostrando nas estratégias de viabilidade 
(prancha IX).

As vias escolhidas para implementar os corredores verdes coincidem com as vias que 
compõe o circuito cicloviário, combinando as duas estratégias ao trazer mais qualidade 
de vida e ambientação da paisagem natural do centro. Com a renaturalização do Arroio 
do Engenho espera-se unir o Parque do Engenho com a Praça Ambiental, formando um 
eixo de educação e proteção ambiental.

As novas zonas buscam diminuir os índices de aproveitamento, taxa de ocupação e 
taxa de permeabilidade de acordo com o contexto local: áreas alagáveis e paisagem 
cultural predominantemente baixa no Centro Histórico. Além disso, propõem-se também 
ZEIS em alguns lotes do centro, de forma a incluir essa zona que, não é abordada em 
nenhuma localidade do município, e realocar residências na cota 19.

Rotas Boêmia e Gastronômica

Fonte: PDM (2019) adaptado pela autora (2020) Fonte: da autora (2020)

PROPOSTA   |   MACROESCALA
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H

Zona 2
Zona 1

Área
Especial

Predominância de residências em
cotas 19 e 20

Perímetro de tombamento do IPHAE
com altura controlada das edificações

Infraestrutura cicloviária e Mobilidade Espaços abertos e Corredores Verdes

A infraestrutura cicloviária existente, apesar de abranger diversas vias, é precária e em 
muitas delas a pintura não recebeu manutenção, de modo que essa não é mais 
identificável. Isso posto, optou-se por não incluir a Rua Bento Gonçalves no circuito 
cicloviário, e propôs-se a inclusão da nova via que conecta com a Av. Décio Martins 
Costa e com a Orla. Considerando o perfil viário das Av. Benjamin Constant e a Av. 
Sen. Alberto Pasqualini, propôs-se a instalação de ciclovias, bem como na Av. Décio 
Martins Costa e a existente na Rua Osvaldo Aranha. As demais vias recebem 
ciclofaixas, que são intervenções mais rápidas e que não requerem grande 
investimento do poder público. Com o intuito de priorizar e qualificar o transporte 
público, as vias mais importantes nas rotas desse transporte recebem faixa exclusiva 
de ônibus, a qual é de uso exclusivo do transporte das 06h00min às 20h00min em 
dias de semana, e das 08h00min às 17h00min em fins de semana. São as vias: Rua 
João Abott, Av. Senador Alberto Pasqualini e Av. Benjamin Constant.

Fonte: Prefeitura Municipal (sem data), adaptado pela autora (2020)
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Clube Tiro e Caça (CTC) - privado
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Ciclovia existente
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Zona 30 proposta

Faixa exclusiva
de ônibus

Corredores Verdes
LEGENDA

Renaturalização do Arroio do Engenho

Parque Esportivo e Cultural

Rota Boêmia

Rota Gastronômica

Bar Temático

Centro Gastronômico da Orla

ZEIS
Zona Comercial

Zona Especial
Histórica-Ambiental

ZONAS PROPOSTAS

ZONAS DO PDM (2019)

*Edificações com fachada ativa estão isentas de recuo de jardim.

Raio de Caminhabilidade

Rota Cultural

Mapa Síntese da Proposta

Na Praça da Matriz, coração do Centro Histórico, inicia-se a Rota Cultural, onde 
acontece a Feira Artística-Cultural, na qual expõem-se trabalhos de artistas da região. 
A Casa de Cultural e a Igreja da Matriz são os marcos do entorno da Praça, e a rota 
se estende desde a Praça da Matriz, passando pela Praça Juntas até a Praça da 
Democracia. Com a Rua Silva Jardim como protagonista da rota, propôs-se 
equipamentos culturais públicos e privados, caracterizando a área como um eixo 
cultural. A marcação da via como rota será por meio de pinturas e os equipamentos 
serão destacados com intervenções nas fachadas. Na via também está previsto o 
Carnaval de Rua com o Bloco Juntas no Rolê, em parceria com a SECEL, saindo da 
Praça Juntas e finalizando na Orla. Além disso, a rota adentra o Rio com pinturas de 
marcos históricos da cidade e da Orla.
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Mercado Público de Lajeado 2
Escola Gastronômica SESC e

Restaurante Casa Born 3
Restaurante Vegano
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Restaurante Quilombola 5
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Mirante e Restaurante
dos Bruder 7

1
POP: Bar das

Mina 2
Ponto 24/7 3

Parque Linear da Orla

Praça Gastronômica
Praça Juntas
Praça da Democracia
Praça Comunitária

Praça Ambiental
Praça da Matriz

Parque Esportivo e Cultural (PÚBLICO) 01
Parque Professor Theobaldo Dick + Lote público
Existente

*REQUALIFICADO* *QUALIFICADA*

*IMPLEMENTAR*

*IMPLEMENTAR*

*IMPLEMENTAR*

*REQUALIFICAR*

Na área norte da Rua Santos Filho:
- Sanitários Públicos  A: 60m² 
- Anfiteatro  A: 200m²
- Explanada Cultural  A: 500m²

Proposto

Belvederes + Rua Osvaldo Aranha (1,2km)

02 04 06

07

08

05

03

Parque Linear da Orla (PÚBLICO)

Praça Ambiental (SEMI-PÚBLICO)
Lotes públicos na Av. Décio Martins Costa
A: 9.090 m²

- Centro de Educação Ambiental
A: 1.000m²
- Sanitários públicos  A: 60m²

Praça da Matriz  A:6.850m²

Praça da Matriz (PÚBLICO)

Praça Gastronômica (PÚBLICO)
Novo Parque Municipal A: 16.850m²

Praça Gaspar Silveira Martins      A: 977m²

- Chafariz         A: 30m²

Praça Juntas (PÚBLICO)

Praça da Democracia
Praça Moreira César     A: 1.531m²

Lote público  A: 1.940m² 
Praça Comunitária (PÚBLICO)

Proposto
Existente

Proposto

- Sanitários públicos
A: 60m²
- Coreto A: 70m²

Existente

- Iluminação
- Cabine SOS

Proposto

*REQUALIFICAR*

- Academia ao ar livre   A: 60m²
- Playground
Proposto

Existente

- Ginásio poliesportivo A: 3.370m²
- 02 quadras vôlei de areia A: 1.223m²
- 01 campo futebol  A: 5.623m²
- 01 campo futebol 7 A: 2.790m²
- 01 campo futebol areia A: 1.208m²
- 01 pista de caminhada 520m
- 01 pista de Skate  A: 990m²
- 01 quadra basquete 3x3 A: 190m²
- 01 quadra basquete A: 580m²
- Concha acústica  A: 285m²
- Lanchonete  A: 110m²
- Sanitários  A: 55m²
- Academia ao ar livre A: 175m²
- Playground  A: 3.451m²
- Estacionamento  A: 4.267m²+ na via
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- Intervenção artística: monumento itinerante representando 
personalidades femininas
- Empodera: aulas abertas à comunidade sobre feminismo e 
empreendedorismo
- Adaptação da iluminação e do mobiliário para maior segurança
- Playground        A: 40m²

*REQUALIFICAR*

- Belderes (3)       A: 200m² cada
Existente

Proposto
- Readequação dos passeios para priorização do 
pedestre e ciclista
- Rota Gastronômica
- Playground          A: 40m²
- Mirantes           03 unid.
- Bicicletário           02 unid.
- Paraciclo          02 unid.
- Mobiliário urbano e iluminação
- Totens informativos
- Ponto de leitura          03 unid.
- Esportes aquáticos

TEIA: Centro de Cultura, Educação, Economia
Criativa e Empoderamento Feminino
A construída: 2.018,90m²
A praça: 2.091m²
A terreno: 3.420,30m²

2

Centro Artístico Educacional Público
A: 2780m² 

Esquina Rua João Abott e Rua Silva Jardim
A: 3.165m²        (Público-Cooperativa)
Contraturno e noturno

3

- Auditório (500 pessoas)     A: 900m²
- Salas de música (6)     A: 360m²
- Salas de dança (6)     A: 600m²
- Salas de artes plásticas (6)     A: 360m²
- Restaurante/Cantina     A: 150m²
- Sanitários e Vestiários     A: 80m²
- Administrativo      A: 80m²
- Área Técnica      A: 100m²
- Salas comeciais (3)     A: 150m² 
- Praça das Artes      A: 965m²

VOZ Nativa: Memorial Indígena de Lajeado
A: 146m² 

Rua Silva Jardim, n 276   
(Público / parceria Univates)

5

- Exposição          A: 40m²
- Sanitários      A: 30m²
- Administrativo      A: 20m²
- Área Técnica      A: 25m²
- Loja Arte Indígena      A: 25m²

Museu da Democracia   A: 790m²
Rua Silva Jardim, n 364 e lote ao lado
A: 1.027m²                     (Público)

6

PRÉ-EXISTÊNCIA      A: 180m²
- Exposição Permanente         A: 100m²
- Sanitários      A: 20m²
- Área Técnica      A: 20m²
- Administrativo      A: 40m²
LOTE        A: 847m²
- Foyer       A: 100m²
- Café       A: 80m²
- Livraria       A: 40m²
- Exposição Transitória      A: 200m²
- Sanitários      A: 50m²
- Acervo       A: 60m²
- Área Técnica      A: 80m²
- Pátio       A: 300m²

Hostel e Pub/Restaurante       A: 1.160m²7
Esquina Rua Silva Jardim e Rua São Sebastião, n 
431
TÉRREO        A: 570m²
- Pub e Restaurante      A: 270m²
- Acesso Hostel       A: 30m²
- Área Técnica Hostel     A: 50m²
- Residência Proprietário     A: 220m²
2º PAVIMENTO       A: 590m²
- Quartos Hostel      A: 400m²
- Área Técnica       A: 80m²
- Área de Convivência Hostel     A: 110m²

Pavilhões ExpoART e ExpoFeira   A: 1.118m²
Explanada CineRua     A: 460m²

9

Pavilhões Rua Doutor Parobé
- Pavilhão ExpoART      A: 594m²
- Pavilhão ExpoFeira      A: 594m²
- Recepção ao ar livre          A: 132m²
- Explanada CineRua      A: 464m²

Centro Comercial    A: 1.531m²8
Antiga Bombrik         (Público / Privado)
TÉRREO
- Área Técnica      A: 70m²
- Sala comercial social
(trabalhos de artesãs da região)     A: 225m²
- Sala comercial 01      A: 155m²
- Sala comercial 02      A: 175m²
- Sala comercial 03      A: 142m²
- Sala comercial 04      A: 142m²
- Café Bistrô (térreo + mezanino)     A: 222m²

Abrigo Âmago: para Mulheres e Crianças
A: 1.531m²

10

Os sentidos da história11

BARRA       A: 368m²
- Hall       A: 20m²
- Administrativo      A: 90m²
- Sala assistência social (03)     A: 60m²
- Ambulatório (02)       A: 40m²
- Brinquedoteca      A: 40m²
- Sala comercial (02)          A: 40m²
- Hotel PET      A: 60m²
- Área Técnica      A: 144m²
TORRE        A: 750m²
-  Área coberta (térreo)     A: 74m²
-  Quartos e circulação     A: 562m²
- Área de Convivência          A: 96m²
- Área permeável      A: 214m²

Passarela do rio com pinturas no piso com os 
marcos históricos de Lajeado e da Orla

Galpões na Rua Silva Jardim     (Cooperativa)
- Ateliês                     
- Auditório                    
- Salas atendimento médico     
- Salas de teatro, dança e terapias 
- Acolhimento infantil     
- Administrativo          
- Área Técnica        
- Praça       

Biblioteca Comunitária e Coworking
A construída: 534m²
A terreno: 504,80m²

4

(Público - privado)
- Sala comercial da Biblioteca Comunitária
A: 100m²
- Área técnica       A: 20m²
- Torre Coworking       A: 324m²
- Área coberta       A: 90m²
- Área permeável      A: 291m²

COLLAB: Complexo Criativo e Colaborativo
A: 3.772m²

Lotes em frente à Praça da Matriz  (Privado/ 
parceria com Univates e Prefeitura Municipal)

1

COMERCIAL:
- Salas comerciais        A: 790m²
CORPORATIVO: 
- Salas coworking          A: 800m²
- Salas alguel ou compra     A: 550m²
CULTURAL:
- Auditório           A: 360m²
CRIATIVO:
- Laboratórios         A: 720m²
SERVIÇO:
- Administrativo                 A: 276m²
- Área técnica      A: 276m²
- Estacionamento      35 vagas

Proposto
- Horta comunitária  A: 160m²
- Pomar comunitário  A: 220m²
- Playground  A: 60m²
- Loja produtos naturais A: 60m²
- Livraria + Café  A: 60m²
- Mobiliário urbano e iluminação

- Inclusão da via peatonal
- Readequação dos acessos à praça com rampas
- Readequação do playground para crianças com 
necessidades especiais
- Eventos voltados à diversidade dos moradores do 
bairro

Proposto

- Área para foodtrucks   A: 500m²
- Gramado para atividades ao ar livre  A: 2.000m²
- Estandes para Feira Gastronômica  100 unid.
- Playground    A: 2.000m²
- Ponto 24/7    A: 200m²
- Sanitários públicos    A: 60m²

- Bicicletário   01 unid.
- Paraciclo   02 unid.
- Mobiliário urbano e iluminação

A
Hotel B

SESC Lajeado C
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Ciclofaixa existente

Infraestrutura não adotada
Bidirecional (cicloviário)

Unidirecional (cicloviário)

Ciclofaixa proposta
Ciclovia existente
Ciclovia proposta

Zona 30 proposta

Zona 2
Zona 1

Espaços abertos

ZEIS
Zona Comercial

Zona Especial Histórica e Ambiental
ZONEAMENTO PROPOST0

ZONAS DO PDM (2019)

Rota Boêmia

Rota Gastronômica

COLLAB: Complexo Criativo e Colaborativo

Casa de Cultura

LEGENDA

Rota Cultural

Bar Temático

Centro Gastronômico da Orla 11

1

Mercado Público de Lajeado 12
Escola Gastronômica SESC e

Restaurante Casa Born 13
Restaurante Vegano 14

Restaurante Quilombola 15
Feira culinária: eventos de

imersão cultural 16

Mirante dos Bruder:
Culinária Holística e frutos do mar 17

1
POP: Bar das Mina 2

Ponto 24/7 3

Parque do Engenho
Clube Tiro e Caça

(CTC) - privado

Corredores Verdes
Renaturalização do Arroio do Engenho

Raio de Caminhabilidade

TEIA: Centro de Cultura, Educação, Economia
Criativa e Empoderamento Feminino 2

Centro Artístico Educacional Público 3
Biblioteca Comunitária e Coworking 4

VOZ Nativa: Memorial Indígena de Lajeado 5
Museu da Democracia 6

Hostel Diversidad e Pub e
Restaurante Latino 7

Centro Comercial 8
Pavilhões ExpoART e ExpoFEIRA 9

Abrigo Âmago 10

01

02

Existente

Existente

Parque do Engenho

01

02

01

02

01
02

11

Fonte: da autora (2020)



Espaço que dê vontade para o publico utilizar 

- "ruas vivas" - para atrair mais pessoas. Lojas 

ou bares abertos para sentir que tem alguém 

"nos observando" e não estamos ali sozinhos. 

Espaços comunitários, hortas, restaurantes, 

lojas.

ANÔNIMA   |   mulher

Questionário: Segurança no Centro Histórico de Lajeado/RS: 
enfoque nos espaços abertos e na Orla do Rio Taquari, realizado 
na etapa I do TCC (101 respostas de mulheres, 26 respostas de 
homens)

“EE“ “
,  

“

Iluminação de qualidade durante a 

noite, estabelecimentos abertos em 

diversos horários poderia levar o 

publico da cidade até este, gerando 

assim, movimento oportuno para o 

espaço publico permanecer.

ANÔNIMA   |   mulher

“II“ “

Acho que a promoção de eventos nesses locais ajuda a 

desmistificar a áurea de "perigo". Por exemplo, quando a 

prefeitura decide fazer a Feira do Livro na Praça da Matriz, 

é algo importante para trazer a população pra esse espaço. 

A mesma coisa com a feira do A.Woman Ocupa na Orla do 

Taquari, são ações que impactam no longo prazo mas 

começam a ressignificar os espaços.

ANÔNIMA   |   mulher

“AA“ “
Acredito que movimentos feministas e 

eventos nestes locais com assuntos 

que abordam a segurança da mulher 

em espaços públicos possam ser úteis 

para que estas mulheres se sintam 

seguras nestes espaços e possam 

começar ou voltar a frequentar.

ANÔNIMA   |   mulher

“AA“ “

Universidade do Vale do Taquari - Univates
Trabalho de Conclusão de Curso II  - Arquitetura e Urbanismo
Orientador   |   Marcelo Arioli Heck
Acadêmica   |   Bruna Zanoni Ruthner
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A desigualdade no acesso às oportunidades de emprego e renda de acordo com o gênero e a raça influencia 
diretamente as dinâmicas sociais nos espaços públicos, além de intervir no modo como enxergamos a 
sociedade. De acordo com a pesquisa elaborada pelo ITDP Brasil, no período de 1995 a 2015, o homem branco 
está na hierarquia mais alta de acesso às oportunidades de emprego e renda, seguido das mulheres 
brancas, então por homens negros, e por fim pelas mulheres negras. Essa desigualdade coloca a mulher 
negra em uma situação mais vulnerável, tanto no âmbito familiar, quanto no social, tendo menos acesso a 
diversas atividades. Constituindo principalmante vagas na área de serviços, as mulheres negras possuem 
uma renda mais reduzida, além de possuir dupla jornada na maioria dos casos. No ano de 2015 a renda da 
trabalhadora doméstica negra, de acordo com ITDP Brasil (2018, p. 15), “correspondia a 88% do valor do salário 
mínimo, e 84% da renda média das trabalhadoras domésticas brancas”.
Com o Mapa de Violência 2015: Homicídio em Mulheres no Brasil (2015) foi possível observar a dimensão 
dentro do gênero, que evidencia a maior vulnerabilidade da mulher negra no país. No período entre 2003 e 
2013, o feminicídio de mulheres brancas caiu de 3,6 para 3,2 a cada 100 mil, o que equivale a 11,9%. O cenário 
das mulheres negras, entretanto, agravou, passando de 4,5 em 2003 para 5,4 em 2013. Esse aumento de 
19,5% no período de 10 anos pode estar relacionado ao acesso às oportunidades de emprego e renda, no 
qual a mulher negra está na posição mais vulnerável. 
Além disso, a segurança nos espaços públicos reflete o comportamento de desigualdade de gênero 
institucionalizada na sociedade. Segundo a pesquisa do ITDP Brasil (2018) na região metropolitana de Recife, 
cerca de 86% das mulheres foram assediadas no espaço público, 44% no transporte público e 80% por 
algum agente de segurança pública. Pode-se destacar também os comportamentos adotados pela 
população feminina para se proteger de situações de constrangimento ou perigo, que incluem desde evitar 
locais com iluminação inadequada, mudar as rotas, até evitar espaços abertos, principalmente à noite.
Identificando essas desigualdades, é possível planejar as cidades para que políticas públicas atendam às 
necessidades de gênero e raça, tornando os espaços públicos mais seguros e democráticos. Essa 
perspectiva vai de encontro com a Agenda 2030 da ONU, atendendo o Objetivo de Desenvolvimento 
Sustentável 5: Igualdade de Gênero.

A desigualdade nounião entre as mulheres apoiada na empatia e companheirismo que busca alcançar 
e manter relacionamento e atitudes positivas entre elas. Dessa forma, as mulheres se juntam e se 
apoiam sem julgamentos a favor da igualdade de gêneros        ódio ou aversão às mulheres 
fdsgdgdgdsgsgdfgfd  um homem dedica seu tempo para explicar algo que é óbvio para a mulher,  
como se ela não tivesse a capacidade de entender. Nesse cenário o homem acha que ele sabe muito 
mais que a mulher e que precisa “ensiná-la”                   é o homicídio cometido contra mulheres 
que é motivado por violência doméstica ou discriminação de gênero sfhdsdifudshf         caracte-
riza-se pela menor velocidade com que as mulheres ascendem na carreira, o que resulta em baixa 
participação de mulheres nos cargos comando das organizações e, consequentemente, nas altas 
esferas do poder, do prestígio e das remunerações     homem interrompe várias 
vezes a mulher, de maneira desnecessária, não permitindo que ela consiga prosseguir com seu 
raciocínio e concluir sua frase FDSG              quando numa conversa o homem leva a mulher a 
pensar que enlouqueceu ou que ela está enganada sobre um assunto      quando o 
homem se apropria da mesma idéia já expressada ou realizada anteriormente por uma mulher, levando 
os créditos por ela     banalização da imagem da mulher, ou seja: a aparência das 
mulheres importa mais do que todos os outros aspectos que as definem enquanto indivíduos

O objetivo 5 da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU), visa alcançar a igualdade de gênero e 
empoderar todas as mulheres e meninas. Com ênfase no combate à violência cont ra as mulheres, física ou verbal, 
recorrente de comportamentos ainda socialmente aceitos, além de oportunizar segurança para 
todas e todos cidadãos no espaço urbano e a conscientização de valorização da vida 
feminina.

ACABAR COM TODAS AS FORMAS DE DISCRIMINAÇÃO CONTRA TODAS AS MULHERES E 
MENINAS EM TODA PARTE

Art
e 
de
 C
ris
tia
na
 C

ou
ce
iro

PRA QUÊ
MULHER?

QUEM MULHER?

ONDE MULHER?

QUAL MULHER?

RESPEITO À MULHER?

AM
EA

ÇA

FONTE: IBGE
(estimativa 2020)

51,2% da
população
é feminina 21.

89
4

R$ 694,00Renda média da trabalhadora doméstica negra (1995-2015)

R$ 788,00Salário mínimo (1995-2015)

R$ 824,00Renda média da trabalhadora doméstica branca (1995-2015)
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OS INDICADORES DE VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES NO RIO GRANDO SUL APRESENTADOS SÃO REFERENTES ÀS DENÚNCIAS REGISTRADAS, SEM CONSIDERAR A SUBNOTIFICAÇÃO 
DOS CASOS, MUITO RECORRENTE EM SITUAÇÕES DE VIOLÊNCIA E ABUSO DOMÉSTICOS.

RIO 
GRANDE 
DO SUL

RETRATO DAS DESIGUALDADES
DE GÊNERO E RAÇA

Elaborado pelo ITDP Brasil com dados 
do Retrato das desigualdades de 

gênero e raça – 1995 a 2015.

FONTE: ITDP Brasil (2018, p. 13), 
adaptado pela autora (2020).

FONTE: ITDP Brasil (2018, p. 87), adaptado pela autora (2020).

FONTE: Mapa de Violência 2015: homicídio de mulheres no Brasil (2015, p. 31), adaptado pela autora (2020). FONTE: ITDP Brasil (2018, p. 87-88), adaptado pela autora (2020).

MULHER E O ESPAÇO PÚBLICO: medidas de prevenção

A DESIGULADADE DE RENDA DA TRABALHADORA DOMÉSTICA NEGRA

FEMINICÍDIO EM MULHERES BRANCAS A CADA 100 MIL 
ENTRE 2003 E 2013 Fazer um caminho diferente do usual      55%

Evitar parques ou áreas mal iluminadas     52%

Ligar ou enviar mensagem para alguém confirmando estar bem   48%

Solicitar a compannhia de outra pessoa     44%

Desistir de ir a um evento social       18%

Evitar o transporte público        17%
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?

!

O que falta nos espaços públicos 
do Centro para você se sentir 
segura e frequentá-los

?
Tem mais alguma coisa em relação à segurança da mulher 
nos espaços públicos do Centro Histórico de Lajeado, que não 
foi abordado nesse formulário, que você gostaria de ressaltar

os pontos mais assinalados 
pelas mulheres foram a 
iluminação dos espaços, 

movimentação de pessoas e 
diversidade de usos

Acredito que sejam relativamente seguros pois Lajeado é 

uma cidade com baixo índice de violência, porém é 

importante observar o risco agregado que a cultura 

machista impõe às mulheres em qualquer local.

ANÔNIMO   |   homem

“AA“ “

Não. Na verdade não são 

seguros para ninguém.

ANÔNIMO   |   homem

“NN“

“

Depende do horário, da mesma 

forma que para os homens.

ANÔNIMO   |   homem

“DD“

“?

!

!

Você acredita que esses 
espaços são seguros para as 
mulheres frequentarem

!
ESTRATÉGIAS DE
  URBANISMO NA 
 PERSPECTIVA
      DE GÊNERO

a maioria dos participantes não acreditam que os 
espaços são seguros, mas alguns homens ainda 

não compreendem que os perigos para as 
mulheres vão além de assaltos, estando expostas 
também a perigos relacionados ao gênero, como o 

assédio e estupro 

!
os pontos mais 
assinalados pelas 
mulheres foram a 
apropriação dos 

espaços e eventos 
culturais 

promovendo a 
segurança da 

mulher, além de 
rondas policiais

OBJETIVO 5: IGUALDADE DE GÊNERO

SORORIDADE

MISOGINIA

FEMINICÍDIO

MANSPLAINING

MANTERRUPTING

GASLIGHTING
BROPRIATING

OBJETIFICAÇÃO

TETO DE VIDRO

GARANTIR A PARTICIPAÇÃO PLENA E EFETIVA DAS MULHERES E A IGUALDADE DE 
OPORTUNIDADES PARA A LIDERANÇA EM TODOS OS NÍVEIS DE TOMADA DE DECISÃO NA 
VIDA POLÍTICA, ECONÔMICA E PÚBLICA

5.5

5.1

OB
STÁ

CULO
S EM PERCURSOS

Obstáculos em percursos são problemáticas 
para todos os públicos. Entretanto, para 
alguns públicos pode ser fator determinante 
para mudar de rota, como no caso de 
pessoas com deficiência ou mães com 
carrinhos de bebê. Embora não seja um fator 
de periculosidade, modifica e atrapalha as 
dinâmicas urbanas, tornando o espaço 
antidemocrático.

OB
STR

UÇÃ
O DA VISÃO

Qualquer elemento que forneça um “abrigo” 
para alguém se esconder oferece perigo às 
mulheres, principalemente por essas serem, 
normalmente, alvos mais fáceis. Quando for 
necessário um mobiliário ou haja um edifício 
que propicia essa situação, uma alternativa 
é a instalação de iluminação com sensor de 
presença, pois além de alertar, ilumina a 
passagem.

Espaços gradeados, principalmente espaços 
públicos, geram a sensação de obstrução da 
passagem, e consequentemente, são 
obstáculos em possíveis rotas de fuga. 
Desse modo, obriga a mulher a mudar de 
trajeto ou fazer um percurso mais longo, o 
que, dependendo da situação da qual está 
querendo escapar, pode ser um fator 
determinante.

FAC
HAD

A AT
IVA

ILU
MIN

AÇÃ
O ADEQUADA

SEG
REG

AÇÃO
 COM GRADES

A iluminação adequada é um dos elementos 
mais importantes à noite. Uma rua ou 
espaço mal iluminado provavelmente vai ser 
ignorado, tornando-o mais perigoso ainda 
uma vez que não atrai a movimentação de 
pessoas. É importante também evitar 
iluminação que ofusque a visão da 
observadora, de forma a não perceber algum 
elemento ou pessoa.

Segundo Jacobs (1961), os “olhos da rua” são 
o que a tornam mais segura, para todas as 
usuárias. Assim, fachadas ativas, além de 
proporcionar a sensação de que estamos 
sendo observadas, trazem maior 
movimentação para o espaço. Muros não 
atraem a atenção de pessoas, janelas e 
vitrines, sim.

O urbanismo que não leva em conta a diversidade de 
gênero, raça, classe e a identidade do seu povo, priva o 
direito de pertencimento não somente aos espaços 
públicos, mas à sociedade. Nesse sentido, a SESMart 
aborda a perspectiva de gênero na requalificação do 
Centro Histórico e da Orla do Rio Taquari, transformando 
essa área de grande diversidade inclusiva para todas e 
todos. Para isso, optou-se por seguir algumas 
estratégias, principalmente ao que tange a 
movimentação de pessoas, posicionando equipamentos 
e diversificando os usos do solo. Além disso, atentar 
aos mobiliários e iluminação, com o objetivo de evitar 
pontos perigosos que possam trazer desconfoto às 
caminhantes.

OP
ORT

UNIZ
AR O PROTAGONISMO FEMININO

O espaço urbano, além de permitir que as 
mulheres o frequentem, deve oportunizar o 
seu protagonismo. Feiras e eventos com 
“cotas” para colocar a mulher na posição de 
poder empoderam não somente as 
beneficiadas, mas também a sociedade que 
caminha para uma igualdade de gênero 
efetiva.

DIV
ERS

IDAD
E DE USOS E HORÁRIOS

Áreas com diversidade de usos do solo e de 
horários de funcionamento tendem a ser 
mais seguros por atraírem diferentes 
públicos em diferentes turnos. Com isso, a 
movimentação urbana aumenta e torna mais 
improvável que a mulher seja colocada à uma 
situação de perigo.

A M
ULH

ER N
EGRA NA CIDADE

As mulheres negras são as últimas no 
gráfico de oportunidades, o que demonstra o 
abismo não somente no gênero, mas 
também na raça. Isso posto, deve-se pensar 
em políticas públicas em que as mulheres 
negras sejam protagonistas. Isso pode ser 
aplicável com, por exemplo, vagas sociais e 
raciais em cursos profissionalizantes.

FEMINICÍDIO EM MULHERES NEGRAS A CADA 100 MIL 
ENTRE 2003 E 2013

4,5

2003 2013

5,4
19,5%
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sem largura para
passagem
de carrinho

percurso mais curto e rápido
percurso mais longo e lentoesconderijo

MISTO

COMERCIALINSTITUCIONAL
ÁREA VERDE

RESIDENCIAL

buraco
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Perfis Viários   |   Esc.: 1.250

EQUIPAMENTOS   |   sem escala

Alturas

01 RUA JOÃO ABOTT - EXISTENTE 02 RUA JOÃO ABOTT - EXISTENTE 03 RUA SÃO SEBASTIÃO - EXISTENTE 04 RUA SILVA JARDIM - EXISTENTE 05 RUA SILVA JARDIM - EXISTENTE 06 RUA SEM NOME - EXISTENTE
renomeada: RUA CARMEM REGINA por ser a 
primeira e única prefeita de Lajeado

07 RUA OSVALDO ARANHA - EXISTENTE

PROPOSTA   |   MESOESCALA

 O Centro Artístico Educacional Público, 
implementado na esquina da Rua Silva Jardim com a Rua 
João Abott, funcionará no contraturno escolar. O Centro 
conta com a Praça das Artes, espaço aberto público 
destinado a eventos artísticos, além de feirinhas ao ar 
livre. As vagas de estacionamento nas testadas do 
terreno são de embarque e desembarque no período 
letivo, podendo ser utilizadas para estacionamento nos 
horários de não funcionamento do centro. Para 
implantação do centro optou-se em manter a 
pré-existência, uma vez que apresenta área construída 
proporcional ao programa do projeto, além de evitar o 
desperdício de construção e manter a linguagem visual 
da área.

 O Hostel Diversid, alocado no segundo pavimento da 
pré-existência foi pensado para trazer movimento de pessoas 
para o local, além de ser lar temporário para diferentes culturas 
e povos. No térreo, propõe-se um pub e restaurante, 
garantindo atendimento nos turnos diurno e noturno. O 
calçadão de frente para a pré-existência garante um espaço 
ao ar livre para garantir o funcionamento do estabelecimento 
mesmo em cenários pandêmicos que o distanciamento é um 
fator importante de segurança.

 A cidade de Lajeado possui um abrigo, mas que atualmente 
atende 12 municípios, não tendo o espaço físico necessário para o 
público. Com isso, o Abrigo Âmago: para Mulheres e Crianças foi 
pensado como um equipamento “ninho”. Esse tem a função social de 
acolher mulheres e crianças que sofrem ou sofreram algum tipo de 
abuso, seja esse psicológico ou físico, de forma a garantir uma 
moradia temporária. O equipamento foi inserido em uma área 
predominantemente residencial para segurança das acolhidas. Sua 
volumetria é de 2 pavimentos na testada do terreno para garantir 
discrição dentre as demais residências, e possui 3 pavimentos acima 
do térreo, aos fundos terreno, onde estão as unidades habitacionais. 
O equipamento é público, com apoio da STHAS (Secretaria de Trabalho, 
Habitação e Assistência Social) e CREAS (Centro de Referência 
Especializado de Assistência Social).

 O ExpoArt e ExpoFeira são equipamento públicos instalados nos 
pavilhões existentes na Rua Doutor Parobé. Com uma requalificação dos 
pavilhões e do lote ao lado, o equipamento traz mais movimento para a 
área, além de qualificar a paisagem do, popularmente conhecido, 
“bairro praia”. A explanada ao lado do conjunto pode ser utilizada 
como feira ao ar livre, como também um CineRua, com telão 
aos fundos do lote, longe de ruídos.

Demolir  |  Requalificar  |  Implementar
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As edificações presentes na 
mesoescala são, em sua maioria, de 02 
pavimentos, seguidas de edificações de 01 pavimento. Nessa área 
identificou-se a presença de um edifício com 05 pavimentos, o qual destoa 
do seu entorno. Com a proposta de adequar o novo Plano Diretor Municipal 
(2019), busca-se limitar a Taxa de Ocupação e a Altura para que se 
mantenham as identidade e paisagem local.

Para melhor distribuição dos 
equipamentos na área, considerando a localização 
em relação às pré-existências e em conjunto com as rotas Cultural 
e Gastronômica, optou-se pela demolição de 03 residências precárias na Rua 
Barão de Santo Ângelo, além do pavilhão aos fundos da Casa Born, atualmente 
utilizado como uma igreja. Para requalificação, selecionou-se 07 
edificações/lotes existentes, sendo que entre essas, 04 receberão uma 
edificação ou espaço aberto para complementar o programa. Os lotes 
demarcados para implementação de equipamentos são, atualmente, utilizados 
como bolsões de estacionamento. Somente um dos equipamentos será 
proposto em um terreno completamente livre.

As edificações 
ou lotes em que 
os equipamentos 
são propostos 
estão, em grande 
parte, mal utilizados ou 
com usos que não trazem vitalidade para a área. 
Ao exemplo disso, temos a Casa Born, patrimônio abandonado na Rua Osvaldo 
Aranha; outros dois patrimônios, na Rua Silva Jardim, além de alguns lotes que 
atualmente estão recebendo a função de bolsões de estacionamento.

Uso: Proposto Equipamentos públicos X privados
Privado

Público

Espaços Abertos e Fluxos
Praça da Democracia
Belvedere A.Woman
Escadaria+deck
Praça das Artes

Explanada CineRua
Passarela Origens

Propõem-se a requalificação da 
Praça Moreira César, denominada Praça da 
Democracia, tornando-a acessível e repaginando a distribuição dos 
caminhos no belvedere, denominado nesta proposta Belvedere A.Woman. Além 
desses, propõe-se a reativação da escadaria da Orla com a instalação de um 
deck. Como outra forma de proporcionar o contato com o Rio Taquari, 
projetou-se uma passarela que leva as pessoas em um percurso pelas árvores 
da orla, a qual conta com patamares em diferentes níveis que possibilita sua 
utilização mesmo com as alterações de níveis do rio. Ademais, a 
implementação de uma área pública ao lado da ExpoArt e ExpoFeira, destinado 
a exposições e eventos; a Praça das Artes, em frente ao Centro Educacional 
Artístico Público; e o Mirante na Orla, no eixo da Rua João Abott.

Considerando o 
caráter cultural 
almejado para a 
área, propôs-se 
d i v e r s o s 
equipamentos institucionais, de 
forma a movimentar e valorizar a identidade do 
Centro Histórico. Além desses, alguns equipamentos de 
comércio e serviço para incentivar a economia local e oportunizar vivências 
distintas na região. Dentre os três lotes que atualemente são utilizados para 
estacionamento, 2 receberão um espaço aberto.

Dentre os 10 
equipamentos 
propostos, 4 são 
essencialmente de uso privado. O edifício 
de Coworking é de uso privado, entretanto, por meio de 
parceria público-privada, o pavimento térreo será destinado para a biblioteca 
comunitária. O Centro Artístico Educacional Público é de uso público, ainda que 
possua salas comerciais de uso privado para auxiliar na manutenção do 
equipamento. Os 4 equipamentos restantes são de uso público.
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Uso: Atual

Definição da mesoescala

Usos dos equipamentos

A ampliação da mesoescala engloba as vias: Rua Osvaldo 
Aranha, Rua Silva Jardim, Rua João Abott, Rua São 
Sebastião e Rua Doutor Parobé. Essa área foi definida a 
partir dos seguintes critérios:
- É composta por 2 rotas: cultural e gastronômica;
- Possui um cruzamento que coloca em risco a 
população e que necessita de reformulação;
- Possui espaço aberto com potencial para 
requalificação;
- Possui equipamentos em potencial para intervenção, 
alguns são Patrimônio Edificado;
- Proximidade com a Orla;
- Caráter histórico da Rua Silva Jardim.

Institucional

Sem UsoServiço

Residencial
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 O Centro Comercial é alocado na pré-existência em 
frente à Praça da Democracia. No térreo, propõem-se usos de 
comércio varejista, além de cafés e restaurantes, incentivando 
a movimentação de pessoas e tornando-o uma extensão da 
praça. Buscando equidade nas oportunidades, propõe-se uma 
parceria entre Prefeitura e proprietário para desconto em IPTU 
ao fornecer 30% das salas para mulheres negras, 20% para 
mulheres brancas. No segundo pavimento, por outro lado, 
incentiva-se serviços, limitando mais o seu acesso ao público. 

 O VOZ NATIVA: Memorial Indígena de Lajeado é um 
edifício destinado à preservação da memória do povo indígena 
e difusão dos conhecimentos dos povos nativos do Vale do 
Taquari. O memorial é uma parceria público-privado, entre 
Prefeitura e Universidade do Vale do Taquari, através do projeto 
de Extensão sobre os Kaingang. O edifício determinado para o 
equipamento é um dos patrimônios listados no Inventário de 
Patrimônio Histórico e Cultural do Rio Grande do Sul.

 O volume proposto para a Biblioteca Comunitária 
e Coworking é um “L”, com uma barra de 01 pavimento 
alinhada aos edifícios existentes na calçada, na qual fica 
a biblioteca. A estratégia utilizada ao definir o volume é 
dar unidade ao eixo de visão do observador e evitar 
“resíduos” que podem comprometer a segurança da 
mulher na rua. A torre de 3 pavimentos é o espaço 
destinado às salas comerciais de coworking, com uma 
área de pilotis privada no térreo para área de eventos.

 O Museu da Democracia é um equipamento  cultural 
definido para ser inserido na rota cultural, além de integrar o 
patrimônio inventariado. Por estar localizado em cota de 
cheias, o seu programa fixo se dá no segundo pavimento, 
sendo o térreo reservado para acervo transitório e, na 
pré-existência, um café. O estudo de fachada foi pensado de 
forma interativa e funcional, uma vez que os painéis 
translúcidos coloridos recebem iluminação à noite, tornando-o 
um ponto luminoso na rota cultural, bem como torna a área 
mais segura à noite devido à sua iluminação. A proposta 
apresenta diretrizes de alinhamento para a tipologia, de modo 
que o futuro projeto arquitetônico deva buscar linguagens que 
atentem para a relação com o patrimônio edificado. 

 Inserido na Rota Gastronômica, propõe-se um Restaurante na Casa 
Born, trazendo mais movimento e, consequentemente, segurança, para a 
Orla. O Patrimônio é protagonista na requalificação, tornando-o monumento 
da via. A Escola Gastronômica do SESC será alocada em um novo edifício, 
aos fundos do lote e com acesso principal pela Rua Doutor Parobé, em 
frente ao ExpoArt e ExpoFeira. O volume da nova edificação é composto 
por uma barra de 01 pavimento, pela qual acontece o acesso, e uma torre 
de 03 pavimentos, além do térreo em pilotis. A altura no Centro Histório, 
conforme proposto para o Plano Diretor, é limitada em 04 pavimentos, de 
forma a não prejudicar a identidade da área e a sua skyline.
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01 RUA JOÃO ABOTT - PROPOSTO 02 RUA JOÃO ABOTT - PROPOSTO 03 RUA SÃO SEBASTIÃO - PROPOSTO
urbanismo tático com o passeio no nível da rua 
para redução de custos uma vez que a via pea-
tonal está ao lado

04 RUA SILVA JARDIM - PROPOSTO 05 RUA SILVA JARDIM - PROPOSTO
faixa de rolamento mais larga para passagem 
de ônibus

06 RUA SEM NOME - PROPOSTO
renomeada: RUA CARMEM REGINA por ser a 
primeira e única prefeita de Lajeado

07 RUA OSVALDO ARANHA - PROPOSTO

PROPOSTA   |   MESOESCALA

CO
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Cheias
COTA 20 COTA 22

COTA 24 COTA 26

As cheias do Rio Taquari 
são ocorrências anuais na 
cidade de Lajeado. De 
acordo com o Moraes et al 
(2018), no intervalo de 1,5 
anos, o rio atinge a cota 
20, e a cada 4 anos, a 
cota 24. No nível 20m, dois 
patamares da Passarela 
Origens se tornam 
inacessíveis, e quando 
chega ao nível 26, 
somente o primeiro 
patamar pode ser 
acessado, com uma 
diferente de 15cm para o 
nível da água. Para a 
utilização de forma segura 
da passarela, o 
monitoramento do nível 
deve ser mantido a cada 
hora e interditar os 
patamares mais baixos.

Hostel Diversidad e
Pub/Restaurante Latino

Centro Artístico Educacional Público

Biblioteca Comunitária
e Coworking

VOZ Nativa:
Memorial Indígena

de Lajeado

ExpoFeira e ExpoArt
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As atividades propostas, em consonância com as existentes, trazem maior 
diversidade e complemental a identidade local. Desde jovens que frequentam O 
Centro Artístico, a empreendedores do Coworking, e moradores, a área se 
transforma num núcleo de diversidade no Centro Histórico, celebrando a democracia 
e almejando uma sociedade mais justa e inclusiva. A igualdade de gênero, reforçada 
pelo Monumento Manifesto, é pauta na Praça da Democracia e propõe à população 
a reflexão e ao poder público medidas para assegurar esse direito.
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Na mesoescala as Rota Cultural e Rota Gastronômica são protagonistas, 
sendo as vias por quais essas passam, Rua Silva Jardim e Rua Osvaldo 
Aranha, foco na instalação dos novos equipamentos. Propõem-se 10 
novos equipamentos, públicos e privados, na área do Centro Histórico. O 
ajuste dos perfis viários foi realizado partindo do seu ponto crítico e 
mantendo um dos passeios, a fim de preservar a infraestrutura 
existente. Como extensão do eixo da via peatonal, ao lado da Praça da 
Democracia, propõem-se uma passarela que adentra o Rio Taquari, 
passando entre a vegetação da Orla, e propondo diversos patamares em 
níveis distintos. 

O Belvedere Aldino Aloísio Gallas, nomeado Belvedere A.Woman, foi palco 
do primeiro A.Woman Ocupa, em 2020, evento idealizado pelo Coletivo 
Juntas. Esse visou a promoção das artesãs locais, fortalecendo o 
comércio local e trazendo a população feminina para a Orla, atualmente 
malvista pelas mulheres por ser um ambiente perigoso.

A antiga escadaria da Orla é requalificada e instala-se um deck para aproximação da população com o 
Rio Taquari, além de ser local para embarque em veículos aquáticos. O eixo da Rua João Abott encaminha 
a pedestre para o Mirante instalado na Orla. Devido à presença de vegetação densa nas margens do Rio 
que obstruem a visual, o Mirante eleva o campo de visão da observadora, levando-a 0,70m acima do 
nível da via. A visual para o Rio Taquari e para o Porto de Estrela formam o cenário.

Todas a ruas foram pensadas a partir da perspectiva da 
pedestre, além da questão de gênero, promovendo espaços 
públicos mais seguros para as mulheres e, 
consequentemente, mais seguros para todos. Na Rua 
Osvaldo Aranha, aumenou-se o passeio ao retirar o 
estacionamento e manteve-se algumas vagas de 
embarque e desembarque.



PROPOSTA   |   MESOESCALA

Estratégias de Viabilidade

Universidade do Vale do Taquari - Univates
Trabalho de Conclusão de Curso II  - Arquitetura e Urbanismo
Orientador   |   Marcelo Arioli Heck
Acadêmica   |   Bruna Zanoni Ruthner

cs
IX

Corte BB   |   Esc.: 1.500

Cronograma de Implementação

Corte AA   |   Esc.: 1.500

Como pode-se observar, as edificações do Centro 
Histórico e da Orla são baixas, predominantemente 
de até 2 pavimentos. A altura das edificações 
influencia diretamente na skyline da área, além de 
proporcionar uma escala humana almejada para o 
projeto. Percebe-se também o desnível da Rua 
Osvaldo Aranha em relação ao Rio Taquari, e como 
estratégia de aproximação da população com a 
água, reativou-se a escadaria existente, 
adicionando um deck para contemplação ou 
embarque em veículos aquáticos. 

O projeto de requalificação do Centro Histórico e da Orla do Rio Taquari se configura como uma 
Operação Urbana Consorciada (OUC), que tem como área de abrangência a macroescala. Como 
forma de viabilizar a requalificação, utiliza-se instrumentos do Estatuto das Cidades, e outros 
inspirados no Plano Diretor Estratégico de São Paulo. O Direito de Preempção é, segundo o 
Estatuto das Cidades, o instrumento que garante ao poder público preferência sobre um lote 
ou edificação quando esse estiver à venda. No projeto, esse instrumento pode ser utilizado 
para os lotes privados que foram destinados para a implementação de equipamentos públicos 
à médio e longo prazo (listados nos diagramas 2 e 3). Para a construção dos equipamentos 
estimados à curto prazo, utiliza-se a Desapropriação, sendo esse um instrumento para 
decisões mais eminentes. Um dos instrumentos mais utilizados em OUCs é a Outorga Onerosa, 
que consiste na compra de índices ou bens em troca de um valor ou serviço que o setor 
público determinará. Para isso, estabelece-se que o índice de aproveitamento da Zona Comercial 
(atualmente 2,5) pode ser acrescido em até 20%, passando a ser 3*. O valor arrecadado da 
venda desses índices sendo destinado ao Fundo da OUC. Além disso, para auxiliar na realocação 
das famílias situadas em áres de cheias, com a OUC, 25% dos recursos arrecadados com a 
venda de potencial construtivo serão aplicados nas Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS). 
Para os lotes ou edificações que não cumprem a sua função social, será aplicado o IPTU 
Progressivo no Tempo, sendo seus valores arrecados destinados ao Fundo da OUC. 
Outra forma de arrecadar verba é por meio da atualização da planta de valores. Segundo o 
secretário da Fazenda de Lajeado, Guilherme Cé (INDEPENDENTE, 2020**), a planta de Lajeado 
não sofreu nenhuma alteração desde 2011, o que resulta nos valores de IPTU desatualizados. 
Assim sendo, propõe-se a atualização da planta de valores a cada 2 anos no bairro Centro. 
Sabe-se, entretanto, que isso pode resultar na gentrificação da área, principalmente no Centro 
Histórico e Orla. Considerando a realidade do público da área e a fim de evitar o fenômeno, 
sugere-se o congelamento da planta de valores somente no perímetro do Centro Histórico.
Para incentivar a preservação dos patrimônios arquitetônicos e urbanísticos da área, após a sua 
inclusão no Inventário de Patrimônio Histórico e Artístico do Rio Grande do Sul, o poder público 
disponibiliza a redução do IPTU. Para a execução do Restaurante Casa Born, na Rua Osvaldo 
Aranha (já requalificada), se fará uso desse incentivo a fim de preservar a paisagem cultural 
da via ao passo que se dá uso à edificação atualmente abandonada. O restaurante pode, ainda, 
estabeler uma parceria com o SESC para especializações dos alunos como forma de mão de 

obra.
Outro instrumento são as Parcerias Público-Privadas, as quais poderão ser utilizadas para a 
construção do edifício da Biblioteca Comunitária e Coworking, em que o investidor receberia o 
lote e em troca destinaria o seu pavimento térreo na testada do terreno para a instalação da 
biblioteca e realizaria a obra dessa. Para a execução da explanada CineRua e ExpoArt e 
ExpoFeira, nos pavilhões que serão requalificados em frente à Escola Gastronômica do SESC,  
propõe-se uma parceria para que o SESC realize as obras dos equipamentos e em troca, 
receberá o lote destinado à Escola Gastronômica. 
Um instrumento que poderá ser utilizado para os equipamentos culturais, como o Memorial 
Indígena e o Museu da Democracia, é a Lei Rouanet, em que pessoas físicas destinam 6% do 
seu Imposto de Renda, enquanto pessoas jurídicas podem destinar até 4%. Parcerias 
público-privadas podem entrar juntamente com a Lei Rouanet, viabilizando, por exemplo, o 
Museu da Democracia, que terá um valor mais elevado que o Memorial. Para o Memorial, 
espera-se conseguir também apoio da Fundação Nacional do Índio - FUNAI e da Secretaria da 
Cultura, Esporte e Lazer de Lajeado - SECEL. 
Em relação à mobilidade urbana, sugere-se que 20% do Fundo da OUC, seja destinado à custos 
com mobilidade urbana, assim como o lucro do Estacionamento Rotativo do Centro. Com esse 
recurso serão feitas melhorias na infraestrutura cicloviária, conectando o circuito; 
implementação das faixas exclusivas de transporte público e melhorias nas paradas de ônibus; 
além da requalificação dos passeios públicos garantindo acessibilidade à todas e todos. 
Ainda, sugere-se a criação do Fundo Municipal de Parques e Praças, o qual consiste na 
arrecadação de recursos para a requalificação de espaços públicos, tornando o Sistema 
Integrado de Espaços Abertos do Centro algo exequível. De forma a exercer a democracia 
inclusive na construção desses espaços, propõe-se que para cada real doado por cidadão ou 
empresa, o poder público deve doar o dobro para o Fundo. Além disso, 20% do Fundo da OUC 
será destinado ao sistema integrado de espaços abertos, dando preferência aos espaços 
presentes na Mesoescala.eitasdee
Para incentivar a utilização da fachada ativa, implementar a Isenção Fiscal, a qual garante 
desconto no IPTU por 5 anos para as fachadas que cumpram o papel social, na área do Centro 
Histórico. Nas demais áreas do bairro, as edificações que adotarem as fachadas ativas e locais 
de fruição pública, recebem aumento de 20% no índice de aproveitameto. Às edificações com 

empenas cegas que não realizarem requalificação nessas, pagarão uma taxa para 
iluminação pública do trecho da empena, a fim de minimizar a periculosidade no percurso. 
Por fim, para garantir a Igualdade de Gênero e causas sociais como pauta nas políticas 
públicas, define-se que 20% do fundo da OUC será destinado para projetos e programas 
com essas pautas. Algumas medidas a serem financiadas:
- Cotas para mulheres na ExpoArt e ExpoFeira, sendo destinado 50% das vagas nos 
estandes para mulheres, com metade dessas para mulheres negras e indígenas;
- Palestras sobre a igualdade de gênero abertas ao público;
- Programas educacionais relacionados às causas;
- Financiamento de campanhas políticas de mulheres;
- Cursos profissionalizantes para mulheres em parceria com SENAI, SENAC e SESC;
- Auxílio nos custos do Abrigo Âmago.
*com exceção de imóveis em áreas alagáveis, na zona de patrimônios ou na Rua Osvaldo Aranha.
**https://independente.com.br/confira-o-que-voce-precisa-saber-sobre-o-iptu-de-lajeado/. Acesso em: 10 dez 2020.

FUNDO DA OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA

CURTO PRAZO 4 ANOS MÉDIO PRAZO 8 ANOS LONGO PRAZO 12 ANOS

- Criação dos fundos (Fundo da OUC, Fundo Municipal de Parques e Praças e Fundo de 
Mobilidade Urbana);
- Alteração de zonas e índices previstos para o Plano Diretor Municipal com a introdução dos 
instrumentos previstos para arrecadação de verbas;
- Inclusão das edificações listadas como patrimônio no Inventário de Patrimônio Histórico e 
Artístico do Rio Grande do Sul;
- Criação das rotas Cultural, Gastronômica e Bôemia (até a Praça da Matriz);
- Reestruturação e conexão do sistema cicloviário (inicialmente executar as ciclovias como 
ciclofaixas) e distribuição de paraciclos e bicicletários Bicivates no Centro Histórico;
- Implementação das faixas exclusivas de transporte coletivo na Rua João Abott, Av. Benjamin 
Constant e Av. Sen. Alberto Pasqualini;
- Requalificação dos passeios públicos com urbanismo tático e readequação dos perfis viários 
nas vias: Av. Benjamin Constant, Rua Silva Jardim/Doutor Parobé e Rua Osvaldo Aranha;
- Restauração da escadaria com a inclusão do deck (A);
- Requalificação da Praça da Democracia (B);
- Realização do Programa habitancional de emergência acampanhado de um trabalho técinco 
social com as famílias para a construção das unidades habitacionais;
- Execução dos equipamentos: Voz Nativa Memorial Indígena (1), Escola Gastronômica do SESC 
e Restaurante Casa Born (2), Explanada CineRua, ExpoArt e ExpoFeira (3), Centro Comercial (4), 
Hostel Diversidad e Pub/Restaurante Latino (5).

- Criação de 50% dos corredores verdes para estruturar o Sistema Integrado de Espaços 
Abertos;
- Execução dos mirantes previstos (C) e do primeiro patamar da Passarela Origens (D);
- Requalificação da Praça Juntas (E), Praça da Matriz (F) e Parque Esportivo e Cultural (G);
- Execução dos espaços abertos: Praça Comunitária (H) e Praça Gastronômica (I);
- Realocação de das famílias residentes em cotas 19 a 21m para as ZEIS determinadas no 
bairro;
- Execução conforme projeto da infraestrutura cicloviária, com transformação das ciclofaixas 
nas ciclovias previstas, e distribuição de paraciclos e bicicletários Bicivates no restante do 
bairro;
- Requalificação dos passeios públicos com infraestrutura definitiva nas vias: Av. Benjamin 
Constant, Rua Silva Jardim/Doutor Parobé e Rua Osvaldo Aranha;
- Readequação dos perfis viários com urbanismo tático nas vias: Av. Sen. Alberto Pasqualini, 
Av. Décio Martins Costa, Rua Saldanha Marinho e Rua Santos Filho;
- Criação de calendário cultural para o Centro Histórico com debates, oficinas e financiamento 
de projetos com a pauta de igualdade de gênero;
- Implementação dos equipamentos: Centro Gastronômico da Orla (6), TEIA (7), COLLAB (8), 
Restaurante Quilombola (9) e Restaurante Vegano (10), Centro Educacional Artístico Público e 
Praça das Artes (11) e Biblioteca Comunitária e Coworking (12).

- Execução dos 50% restantes dos corredores verdes para estruturar o Sistema Integrado de 
Espaços Abertos;
- Extensão da Rota Boêmia até a Rua Osvaldo Aranha;
- Execução dos demais patamares da Passarela Origens (J);
- Execução do Parque Ambiental (K) com a renaturalização do Arroio do Engenho e construção 
do Centro de Educação Ambiental (13);
- Realocação das famílias residentes em cotas 22m a 24m para as ZEIS determinadas no 
bairro;
- Readequação dos perfis viários com infraestrutura definitiva nas vias: Av. Sen. Alberto 
Pasqualini, Av. Décio Martins Costa, Rua Saldanha Marinho e Rua Santos Filho;
- Implementação dos equipamentos: Abrigo Âmago (14), Mercado Público de Lajeado (15), Museu 
da Democracia (16), Feira Culinária (17), Mirante e Restaurante dos Bruder (18), Bar temático (19), 
Bar das Minas (20) e Ponto 24/7 (21);
- Realizar a pesquisa de segurança pública para mulheres no Centro Histórico e na Orla, 
considerando as melhorias realizadas e traçar diretrizes para aprimorar os pontos mais críticos 
que ainda não foram solucionados.

OUTORGA ONEROSSA
IPTU PROGRESSIVO NO TEMPO

ATUALIZAÇÃO PLANTA DE VALORES
PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA

LEI ROUANET

DOS RECURSOS ARRECADADOS
SÃO DESTINADOS A
PROJETOS DE IGUALDADE DE
GÊNERO E CAUSAS SOCIAIS

20%

DOS RECURSOS ARRECADADOS
SÃO DESTINADOS A
MOBILIDADE URBANA20%

DOS RECURSOS ARRECADADOS
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INTEGRADO DE ESPAÇOS ABERTOS20%
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Ampliação 01 na mesoescala  |   sem escala Diagrama de iluminação   |   sem escala Diagrama de vegetação   |   sem escala

PROPOSTA   |   MICROESCALA

Concreto moldado in loco, cor natural, com juntas de dilação a cada 3m, ideal para as faixas 
adjacentes ao piso tátil

Luminária Wide Doble Altura 9/5, poste em aço carbono galvanizado. Luminária em alumínio 
extrudado 6060 T6, cor Plata Mate, com ângulo de luminosidade 75º, dispostos a cada 27m. 
Luminária na altura 9m: 4 módulos de LED, 100W; luminária na altura 5m: 2 módulos de LED, 
50W - Fornecedor: Escofet

LEGENDA PAVIMENTAÇÃO

LEGENDA ILUMINAÇÃO

LEGENDA MOBILIÁRIO

LEGENDA VEGETAÇÃO

A ampliação 01 da microescala consiste no cruzamento das vias Rua Silva Jardim/Rua Doutor Parobé e Rua São Sebastião. Nesse, foi proposta uma rotatória para readequação dos fluxos, além da requalificação da Praça da Democracia e dos passeios. Intervindo com a pavimentação, mobiliário urbano 
e iluminação pública, espera-se promover um espaço democrático, inclusivo e seguro para todas e todos. Os passeios são dividivos em 3 faixas: de circulação, de infraestrutura e aproximação com o lote. A primeira possui 2,3m de largura, considerando 0,30m para o piso tátil e 1,00m de circulação 
para cada lado. A faixa de infraestrutura pode ser de 0,70m, 0,90m e 1,80m, dependendo da largura total disponível no passeio. Já a faixa de aproximação ao lote possui medidas variáveis, sendo o valor remanescente das demais faixas.

Ampliação 01   |   Esc.: 1/150

Corte A Ampliação 01   |   Esc.: 1/150

01

01

02

03

04

05

06

07

08

10

14

15

12
12

16

09

11

13

06

Piso tátil de alerta, ladrilho hidráulico, 0,30m X 0,30m, cor vermelho, ref.: 43A - Fornecedor: 
Mosaicos Amazonas

03

Piso tátil direcional, ladrilho hidráulico, 0,30m X 0,30m, cor amarelo, ref.: 40A - Fornecedor: 
Mosaicos Amazonas

02

Piso intertravado de concreto retangular, 10x10x20cm, cor natural, ref.: MP0408 - Fornecedor:
MultiBloco 

04

Piso intertravado de concreto retangular, 10x10x20cm, cor grafite, ref.: MP0408 - Fornecedor:
MultiBloco 

05

Concreto moldado in loco pigmentado (RGB: 209,156,199) com juntas de dilatação a cada 3m06

Seixo Rio Claro Médio e Rio Claro Pequeno - Fornecedor: Pedras Rossler 08

Concreto moldado in loco pigmentado (RGB: 209,156,199) com juntas de dilatação a cada 3m,
com iluminadores compactos de LED e cabos de fibra ótica (efeito estrelado) 36mm cada - 
Fornecedor: Fasa

07

Piso-grama em concreto cor natural, placa 33x33x8cm - Fornecedor: Pedras Rossler 09

Pisante cimentício amadeirado, 120x40x5cm, com espaçamento de 25cm entre cada placa - 
Fornecedor: Pedras Rossler

10

Meio-fio de concreto tipo 45, cor natural, 80x12x45cm - Fornecedor: FCK Pré-moldados14

Piso emborrachado drenante de pneu reciclado para playground, 2 camadas, espessura de 10cm
para atenuar quedas de até 2,4m de altura, cor Cinza - Fornecedor: PisoLeve 

11

Pavimentação piso paralelepípedo de basalto cinza - existente15

Piso em concreto moldado in loco, cor natural - existente13

Pavimentação asfáltica - existente16

Grama Axonopus compressus Beauv, conhecida por São Carlos, alta resistência às intempéries12

01

Luminária Wide Simple 5, poste em aço carbono galvanizado. Luminária em alumínio extrudado, 
cor Plata Mate, com ângulo de luminosidade 75º, dispostos a cada 7m. Luminária na altura 5m: 
2 módulos de LED, 50W - Fornecedor: Escofet

02

Spot Balizador LED de jardim de alumínio, de embutir, 7W, cor: 3000-3500K (branco quente), 
IP67 à prova d’agua, diâmetro: 9,5cm, diâmetro do furo: 7,5cm, ângulo de luminosidade 90º 
- Fornecedor: SustentaLED

04

Luminária com instalação aérea independente da iluminação com instalação subterrânea, 
prevista para períodos de cheias: 
Luminária Wide Aplique 5, poste em aço carbono galvanizado. Luminária em alumínio extrudado, 
cor Plata Mate, com ângulo de luminosidade 75º, dispostos a cada 10m. Luminária na altura 5m: 
2 módulos de LED, 50W - Fornecedor: Escofet

Banco curvo moldado in loco de concreto, acabamento cor natural, L=60cm H=50cm

03

01

04

02

03

01

Banco meia-lua moldado in loco de concreto, acabamento cor natural, L=60cm H=50cm, com 
borda inferior recuada para aplicação de fita LED. Fita LED Ultraintensidade, 72W, à prova d’água, 
cor Branco Quente - Fornecedor: Iluminim

02

Banco SOC de concreto, diâmetro: 60cm, acabamento em cor BL.Blanco, H=45cm, com borda 
inferior recuada para aplicação de fita LED. Fita LED, cor 3000K (branco quente) - Fornecedor: 
Escofet

03

Banco SOC de concreto, diâmetro: 90cm, acabamento em cor BL.Blanco, H=45cm, com borda 
inferior recuada para aplicação de fita LED. Fita LED, cor 3000K (branco quente) - Fornecedor: 
Escofet

04

Banco SOC, em concreto, diâmetro: 120cm, acabamento em cor BL.Blanco, H=45cm, com borda 
inferior recuada para aplicação de fita LED. Fita LED, cor 3000K (branco quente) - Fornecedor: 
Escofet

05

Banco/balizador PUSH, em concreto, diâmetro: 30cm, acabamento em cor BL.Blanco, H=40cm, 
com borda inferior de 3cm - Fornecedor: Escofet

06

Cadeira NANTES, assento em concreto UHPC cor Gris, pernas e braço em aço inoxidável AISI 
316L, L=64,2cm P=66cm H=45cm - Fornecedor: Escofet (fixada em uma corrente que 
possibilita a movimentação pelo espaço)

07

Mesa NANTES, em concreto UHPC, cor Gris, diâmetro: 1,00m, H=70cm - Fornecedor: Escofet 
(fixada com pinos e argamassa no pavimento)

08

Totem informativo, estrutura em aço galvanizado, com tela metálica vazada, 60x10x140cm17

Paraciclo em concreto moldado in loco, cor natural, com encaixe para bicicleta e gancho
para travamento, 4 vagas, L=300cm P=60cm H=45cm

09

Banco ZUERA, em concreto armado, acabamento cor BL.Blanco, 200x70x42cm (sem fixação)
- Fornecedor: Escofet 
Banco ZUERA, em concreto armado, acabamento cor BL.Blanco, 200x70x42cm com encosto 
em madeira Pino Nórdico e braço em aço inoxidável (sem fixação) - Fornecedor: Escofet 
Banco ZUERA, em concreto armado, acabamento cor BL.Blanco, 200x70x42cm com encosto 
em madeira Pino Nórdico (sem fixação) - Fornecedor: Escofet 

10

11

12

Lixeira Morella Bin Lit, em aço zincado, diâmetro 35cm H=87cm, cor Prata texturizada - 
Fornecedor: Escofet (fixada com parafusos no pavimento) 

13

Balizador Coda Bollard, em concreto úmido fundido, diâm. inferior=20,8cm diâm. 
superior=11cm H=1,40m - Fornecedor: Marshalls (fixação 30cm abaixo do nível da via)
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16

Rede Tenda, fios de algodão, cor T344A, 2,20x1,45m, resiste até 140kg - Fornecedor: Isaac 
Redes (pendurada em hastes de madeira fixadas no solo, com angulação interna de 100º)

14

Monumento Manifesto Feminista: base em concreto, oca para armazenamento de projetor, 
diâm.: 80cm, H=40cm, haste metálica com coração em acrílico com LED vermelho. Placa 
de acríico em torno do coração com mensagens projetadas, Htotal= 2,40m
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Árvore Bauhinia variegata, conhecida como Pata-de-Vaca, floresce em: jun-jul (6-10m)01

Árvore Handroanthus heptaphyllus, conhecida como Ipê Rosa, caducifólia (até 35m)02

Árvore existente03

Gramínea de escovilhões, Pennisetum alopecuroides (até 90 cm) - resistente às intempéries 
da natureza e às cheias

04

Arbusto Dietes Iridioides, Moréia Branca, floresce em: out-mar (até 60 cm)05
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Ângulo de luminosidade da luminária
Fonte: Escofet
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PROPOSTA   |   MICROESCALA
Detalhamento mobiliário: banco meia-lua   |   sem escala Monumento Manifesto Feminista  |   sem escala

Assento em concreto armado, acabamento liso, cor natural, com aplicação 
de camada impermeabilizante. Fixado nas bases laterais com parafusos 
soldados. i: 2% direção de dentro para a pingadeira de 2cm

PERSPECTIVA FRONTAL    |    sem escala PERSPECTIVA EXPLODIDA PARTE DE TRÁS    |    sem escalaPERSPECTIVA EXPLODIDA    |    sem escala

Fonte Blindada à prova d’água 12V 60W IP67, bivolt - Fornecedor: Mundo Mix LED

Fita LED SMD 5050 Ultraintensidade, 72W, à prova d’água, cor Branco Quente
Fornecedor: Iluminim

A forma semi-circular do banco Meia-Lua remete ao banco SOC, da Escofet, e sua materialidade 
segue na mesma linha: concreto liso, cor natural. O seu núcleo é oco, onde fica a fonte da fita 
LED. As peças são fixadas por parafusos soldados, e as peças laterais são fixadas no pavimento 
com pinos.

O Monumento Manifesto Feminista, localizado na Praça da Democracia, propõe um espaço de debate, 
protesto e representatividade no Centro Histórico. O conceito para o monumento parte da ideia de que os 
espaços públicos são o coração da cidade, onde todas e todos devem poder vivenciar livremente, sem 
discriminação ou atentado à sua integridade. Para isso, propõe-se uma base em concreto, semelhante ao 
mobiliário proposto, que possui no seu interior projetores que podem ser utilizados para refletir mensagens 
no monumento. As mensagens são enviadas pela população por meio de redes sociais com a 
“#cidadedelas”. O coração de polietileno de cor vermelha está fixado por um perfi metálico cromado e é 
iluminado por uma lâmpada de LED. A cúpula ao redor da base é composta por 4 módulos curvos de acrílico, 
com dimensões 72x200cm, na qual se projetam as imagens dos projetores. A fixação dos módulos é feita 
por meio de 4 perfis tubulares metálicos, que prendem na base de concreto e que vão até o topo, onde 
uma placa circular de acrílico faz o fechamamento do cilindro, preservando o interior do monumento contra 
insetos e intempéries naturais.

Projetor elétrico

Módulo curvo de acrílico 8mm, com
dimensões 72x200cm, na qual

se projetam as imagens

Tampa da base em concreto armado
com acabamento impermeabilizante e furo

para passagem da projeção

Perfil metálico cromado com
soquete para lâmpada com

encaixe para o coração H=60cm

Coração de polietileno de cor
vermelha com lâmpada LED bulbo

E27, 4,5W, cor branco quente

Perfil tubular metálico cromado
3x3x200cm

Porta curva
em aço escovado

com fechadura

Fundação para fixação do
monumento no solo

Perfil tubular metálico cromado 3x3x85cm

Placa circular de acrílico com diâmetro
92cm, fixada com parafuso nos perfis

tubulares com aplicação de silicone
no parafuso

2,00m

0,60m

0,03m

0,37m

0,03m

0,20m

0,46m

Concreto moldado in loco
pigmentado de rosa com
iluminadores compactos de LED

Mensagem projetada

Referência para o piso: Orla do Guaíba - POA/RS

Modelagem: Jeferson Leidemer e autora
Pós-produção: autora (2020)
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Corte B Ampliação 02   |   Esc.: 1/150

Diagrama de iluminação   |   sem escala Diagrama de vegetação   |   sem escala

A ampliação 02 da microescala consiste na transição de dois espaços: a Praça da 
Democracia e a Orla. A via peatonal convida a população a se encaminhar para o Rio 
Taquari, chegando à Passarela Origens. A passarela, com percurso entre as árvores e 
com diversos patamares, é o ponto final da Rota Cultural e aborda a história dos 
povos indígenas Kaingang. Essa imersão é simbolizada pelo monumento proposto, 
enquanto a moldura da memória convida as pessoas a apreciarem o rio e a observar 
fotos do espaço em outros tempos. A estrutura da passarela é mista, sendo pilares 
e laje em concreto e as vigas metálicas. A malha estrutural definida é de 3m (módulo 
A) e 2m (B), com sub-malha de 1,5m (C).

Concreto moldado in loco, cor natural, com juntas de dilação a cada 3m, ideal
para as faixas adjacentes ao piso tátil

Luminária Wide Doble Altura 9/5, poste em aço carbono galvanizado. Luminária 
em alumínio extrudado, cor Plata Mate, com ângulo de luminosidade 75º, 
dispostos a cada 27m. Luminária na altura 9m: 4 módulos de LED, 100W; 
luminária na altura 5m: 2 módulos de LED, 50W - Fornecedor: Escofet

LEGENDA PAVIMENTAÇÃO

LEGENDA ILUMINAÇÃO

LEGENDA MOBILIÁRIO

01

Piso tátil de alerta, ladrilho hidráulico, 0,30m X 0,30m, cor vermelho, ref.: 
43A - Fornecedor: Mosaicos Amazonas

03

Piso tátil direcional, ladrilho hidráulico, 0,30m X 0,30m, cor amarelo, ref.: 
40A - Fornecedor: Mosaicos Amazonas

02

Piso intertravado de concreto retangular, 10x10x20cm, cor natural, ref.: MP0408
- Fornecedor: MultiBloco 

04

Piso intertravado de concreto retangular, 10x10x20cm, cor grafite, ref.: MP0408
- Fornecedor: MultiBloco 

05

Concreto moldado in loco pigmentado (RGB: 209,156,199) com juntas de dilatação 
a cada 3m

06

Seixo Rio Claro Médio e Rio Claro Pequeno - Fornecedor: Pedras Rossler 08

Concreto moldado in loco pigmentado (RGB: 209,156,199) com juntas de dilatação 
a cada 3m, com iluminadores compactos de LED e cabos de fibra ótica (efeito 
estrelado) 36mm cada - Fornecedor: Fasa

Pedra ardósia branca tipo Portuguesa, tamanho variado entre 4 e 7cm - 
Fornecedor: Pedras Rossler

07

Concreto drenante moldado in loco, cor natural, juntas de dilatação a cada 6m 
- Fornecedor: Crete

09

Pisante cimentício amadeirado, 120x40x5cm, com espaçamento de 25cm entre
cada placa - Fornecedor: Pedras Rossler

10

Meio-fio de concreto tipo 45, cor natural, 80x12x45cm - Fornecedor: FCK 
Pré-moldados

14

Piso emborrachado drenante de pneu reciclado para playground, 2 camadas, 
espessura de 10cm para atenuar quedas de até 2,4m de altura, cor Cinza - 
Fornecedor: PisoLeve 

11

Pavimentação piso paralelepípedo de basalto cinza - existente15

Piso cerâmico da edificação, 40x40cm - existente13

Pavimentação asfáltica - existente16

17

Grama Axonopus compressus Beauv, conhecida por São Carlos, alta resistência 
às intempéries

12

01

Luminária Wide Simple 5, poste em aço carbono galvanizado. Luminária em 
alumínio extrudado, cor Plata Mate, com ângulo de luminosidade 75º, 
dispostos a cada 7m. Luminária na altura 5m: 2 módulos de LED, 50W - 
Fornecedor: Escofet

02

Spot Balizador LED de jardim de alumínio, de embutir, 7W, cor: 3000K (branco 
quente), à prova d’agua, diâmetro: 9,5cm, diâmetro do furo: 7,5cm, ângulo de 
luminosidade 90º - Fornecedor: SustentaLED

04

Varal de lâmpadas personalizado, 10,50m de comprimento, espaçamento de
40cm entre lâmpadas - Fornecedor: Luz de Corda. Lâmpada LED bulbo E27, 4,5W, 
cor branco quente - Fornecedor: Philips. Coluna de perfil circular, diâmetro 
20cm, H=5m, acabamento em tinta hidrofugante, cor cinza chumbo.

03

01

Banco meia-lua moldado in loco de concreto, acabamento cor natural, L=60cm 
H=50cm, com borda inferior recuada para aplicação de fita LED. Fita LED 
SMD 5050 Ultraintensidade, 72W, à prova d’água, cor Branco Quente - 
Fornecedor: Iluminim

Banco “L” moldado in loco de concreto, acabamento cor natural, L=60cm 
C=245cm H=50cm, com borda inferior recuada para aplicação de fita LED. Fita LED 
SMD 5050 Ultraintensidade, 72W, à prova d’água, cor Branco Quente - 
Fornecedor: Iluminim

02

Banco SOC de concreto, diâmetro: 60cm, acabamento em cor BL.Blanco, H=45cm, 
com borda inferior recuada para aplicação de fita LED. Fita LED 12 W/m, cor 
3000K (branco quente) - Fornecedor: Escofet

03

Banco SOC de concreto, diâmetro: 90cm, acabamento em cor BL.Blanco, H=45cm, 
com borda inferior recuada para aplicação de fita LED. Fita LED 12 W/m, cor 
3000K (branco quente) - Fornecedor: Escofet
Banco SOC de concreto, diâmetro: 120cm, acabamento em cor BL.Blanco, H=45cm, 
com borda inferior recuada para aplicação de fita LED. Fita LED 12 W/m, cor 
3000K (branco quente) - Fornecedor: Escofet

04

05

Banco/balizador PUSH, em concreto, diâmetro: 30cm, acabamento em cor Blanco, 
H=40cm, com borda inferior de 3cm - Fornecedor: Escofet

06

07

08

09

Banco ZUERA, em concreto armado, acabamento cor BL.Blanco, 200x70x42cm 
(sem fixação) - Fornecedor: Escofet 
Banco ZUERA, em concreto armado, acabamento cor BL.Blanco, 200x70x42cm 
com encosto em madeira Pino Nórdico e braço em aço inoxidável (sem fixação) 
- Fornecedor: Escofet 
Banco ZUERA, em concreto armado, acabamento cor BL.Blanco, 200x70x42cm
com encosto em madeira Pino Nórdico (sem fixação) - Fornecedor: Escofet 

10

11

12

Lixeira Morella Bin Lit, em aço zincado, diâmetro 35cm H=87cm, cor Prata
texturizada - Fornecedor: Escofet (fixada com parafusos no pavimento) 

13 Balizador Coda Bollard, em concreto úmido fundido, diâm. inf.=20,8cm diâm. sup.=
11cm H=1,40m - Fornecedor: Marshalls (fixação 30cm abaixo do nível da via)

14 Carrinho ambulante de comida / estande de feira móvel

Rede Tenda, fios de algodão, cor T344A, 2,20x1,45m, resiste até 140kg - 
Fornecedor: Isaac Redes (pendurada em hastes de madeira fixadas no solo, 
com angulação interna de 100º)
Monumento Voz Indígena: base em concreto, 150x150x20cm, cor natural. Obelisco 
em aço escovado com pinturas de concepções cosmológicas Kaingang em 3 
faces e 1 face com a história das tribos no Vale do Taquari, H=4m

Vegetação existente não identificada

01

03

04

05

Árvore Bauhinia variegata, 
conhecida como Pata de Vaca, 
floresce em: jun-jul (6-10m)

Árvore Dypsis lutescens, 
conhecida como Palmeira de 
jardim, (3-7m) - existente

Arbusto Dietes Iridioides, Moréia 
Branca, floresce em: out-mar 
(até 60 cm)

PROPOSTA   |   MICROESCALA
Ampliação 02 na mesoescala   |   sem escala

02 Árvore Handroanthus 
heptaphyllus, conhecida como 
Ipê Rosa, caducifólia (até 35m)
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Ampliação 02   |   Esc.: 1/150

LEGENDA VEGETAÇÃO
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PROPOSTA   |   MICROESCALA
Detalhamento: Passarela Origens 

PATAMAR NÍVEL 26,15m   |   A: 225,65m²

Monumento Voz Nativa

Pontos do Padrão Kainrú (diâm. 8 e 15cm) em tinta multissuperfícies, 
cor Belvedere ref.: R569 - Tintas Suvinil 

Riscos retos do Padrão Kamé em tinta multissuperfícies, 
cor Belvedere ref.: R569 - Tintas Suvinil 

Base em concreto moldado in loco, juntamente com 
a execução da laje da passarela

Spot Balizador LED de jardim de alumínio, de embutir, 7W, cor: 
3000K (branco quente), IP67 à prova d’agua, diâmetro: 9,5cm, 
diâmetro do furo: 7,5cm, ângulo de luminosidade 90º 
Fornecedor: SustentaLED

Obelisco em aço escovado, chapa 3mm, soldado na base de concreto,
base inferior: 50cm / base superior: 30cm

Texto da história e cultura da etnia Kaingang no Vale do Taquari,
gravado à fotocorrosão

O monumento que marca a visual do primeiro 
patamar da passarela origens juntamente com a 
moldura da memória, traz à população a história 
e cultura da etnia Kaingang do Vale do Taquari. A 
base de concreto representa a repressão e o 
silenciamento que o povo indígena do vale sofreu. 
O obelisco, apontando para o céu, traz a 
perspectiva de aprender sobre esse povo e 
celebrar a sua inclusão na história lajeadense, 
abranço-as como parte da comunidade.

A característica essencial de um marco viável, por outro lado, é sua 
smgularidade, o contraste com seu contexto ou seu plano de fundo.

Kevin Lynch, A Imagem da Cidade (2011, p. 112)

Morris Arboretum
University

of Pennsylvania

Orla do Guaíba,
em Porto Alegre / RS

01

Com o objetivo de levar a população para o Rio, propõe-se a Passarela 
Origens. Um dos fatores determinantes para a sua estrutura formal, 
desconstruída e inserida por entre as árvores, são as cheias do Rio 
Taquari. Por estar dividida em 6 patamares com níveis diferentes, 
possibilita aos habitantes a sua utilização conforme o nível que o Rio se 
eleva, sendo possível privar o acesso público àqueles patamares 
interditados por meio de grade metálica fixa no guarda-corpo. Sua 
disposição entre as árvores proporciona uma vivência em meio à flora da 
orla, além de estar mais próxima da via, protegendo assim a estrutura da 
correnteza de maior intensidade mais ao centro do rio. O posicionamento 
das rampas e patamares sofrem leves rotações, de forma a preservar a 
vegetação sempre que possível, principalmente as de porte maior.
A implementação dessa estrutura na Orla, que se configura como Área 
de Preservação Permanente (APP), torna-se possível por meio da cláusula 
prevista no Código Florestal de interesse social “a implantação de 
infraestrutura pública destinada a esportes, lazer e atividades 
educacionais e culturais ao ar livre”, além de ser considerada de interesse 
público. 

O primeiro patamar da passarela se configura como uma extensão da rua, 
seguindo os alinhamentos da via peatonal e da Rua Carmem Regina, 
convidando o pedestre a vivenciar esse espaço. Nele é proposto o 
Monumento Voz Nativa, relembrando as origens do povo da cidade de 
Lajeado e do Vale do Taquari, com a história da cultura indígena. Na sua 
extremidade, a Moldura da Memória convida a população a observar a 
paisagem do Rio Taquari, enquanto se expõem algumas imagens dessa 
visual em outras épocas. A moldura é feita em concreto armado moldado 
in loco e nela fixa-se a chapa metálica em que são expostas as 
imagens. Considerando as ocorrências de cheias, define-se que as 
imagens são protegidas por uma lâmina de acrílico transparente.

PATAMAR NÍVEL 22,95m   |   A: 164,55m²03

Para o patamar nível 22,95m propõe-se um espaço de relaxamento com 
a instalação de redes fixadas na vegetação existente no recorte da laje. 
A área determinada para a instalação das redes é de 40m².

PATAMAR NÍVEL 20,55m   |   A: 148m²04

Três lances de rampa dividem o patamar anterior desse, que está no 
nível 20,55m, o qual conta com maior espaço para permanência devido 
aos mobiliários alocados. De modo diferenciado dos demais, esse 
patamar possui um recorte na laje que não exerce a função de 
preservar a vegetação, mas que possibilita a visualização do rio.

PATAMAR NÍVEL 16,55m  |   A: 88m²06

No sexto e último patamar, por ser no nível mais próximo à água, 
optou-se por utilizar  piso de grelha metálica, permitindo a visualização 
da ondulação da água. Como referência de projeto, definiu-se a Orla 
do Guaíba, em Porto Alegre/RS, de Jaime Lerner Arquitetos Associados.

PATAMAR NÍVEL 18,95m   |   A: 172m²05

A arquibancada é proposta nesse nível em que a vegetação das 
margens não é tão fechada, possibilitando a sua implementação sem 
prejuízos maiores à flora. Conta com 5 lances que são divididos por 2 
degraus, além de estabelecer conexão com o último patamar, no nível 
16,55m. Para garantir a acessibilidade universal, o último patamar 
também é acessível por rampas.

PATAMAR NÍVEL 24,55m   |   A: 84,22m²02

O segundo patamar está alocado ao final da segunda rampa, e nesse, 
para preservar a vegetação de grande porte existente, propõe-se um 
recorte na laje. A árvore é abraçada por guarda-corpo metálico, garantindo 
a segurança dos usuários.


