


1º ZOOM:
o parque

verde

crianças

brincadeiras

pontos 
de

encontro



escola municipal

escola municipal águas claras

legenda

      ocupações

      pontos de ônibus

      principais 
destinos no bairro

      zpam

1º ZOOM:
o parque

o parque e a 
cidade

campo de futebol



1º ZOOM:
o parque



legenda

      potencialidades 
positivas

      potencialidades 
negativas

parquinho

rua che guevarabiblioteca

espaço comumhorta comunitária

rua principal

1º ZOOM:
o parque

pontos
observados



2º ZOOM:
diretrizes

legenda

       locais existentes 
a serem 
considerados

       construção de 
micro-praças

       espalhamento 
dos tipos de uso

parquinho

biblioteca

espaço comumhorta comunitária

trilhas internas

pontos a serem 
tratados



2º ZOOM:
diretrizes

trilhas
internas

paulo 
freire

eliana
silva

horta
comunitária: 

nova gestão: conselho de 
administração + 

cronograma de regagem + 
trocas de mudas + 

mutirões de manutenção

espaço comum: 
contenção da área de alto 

declive e construção da 
quadra da paulo freire

pomar
parquinho:

uso não especializado: 
parquinho + conforto 

para os pais

biblioteca:
abertura e espalhamento 
dos livros pela ocupação

micro praças

oficina de 
resíduos para 

construção



2º ZOOM:
diretrizes

micro praças
parquinho

pomar
praças

de bolso
quintais
abertos



potencialidades negativas + potencialidades positivas

substituição dos canteiros e hortas 
por novas áreas construídas

construção de casas na área de 
preservação

presença de áreas residuais

poucos espaços de encontro

construção de muros

parquinho abandonado

presença de marceneiros, 
serralheiros, pedreiros, recicladores

relação pouco conflitante entre 
pedestres e carros

plantio de árvores frutíferas

presença, reutilização e reciclagem 
de resíduos

uso diverso das ruas: brincadeiras e 
espaços de encontro

3º ZOOM:
praças de bolso



oficina de 
resíduos

reuniões
de quadra

mercado 
nômade

biblioteca
nômade

construção das 
praças de bolso a 

partir da oficina de 
resíduos

possível local de 
realização de 

reuniões e quadra 
e assembleias

possível local de 
atuação do 

mercado nômade, 
vendas e feiras

espalhamento dos 
livros da biblioteca 

da eliana silva 
pelas micro praças

praças de bolso:
usos potenciais

3º ZOOM:
praças de bolso



lugar de:
reuniões
encontro

jogos
brincadeiras

picnic
horta
venda

lugar com:
sombra

conforto
mobiliário
parquinho

arborização
livros

3º ZOOM:
praças de bolso



3º ZOOM:
praças de bolso

legenda

       acessos

       espaços 
residuais

       quintais abertos 
e principais hortas

       área não 
ocupável

locais potenciais e 
influência das hortas 
existentes

praça das ervas:
erva cidreira, boldopraça das ervas:

salsinha, manjericão,
cebolinha

praça das pimentas:
mini pimentão, dedo de moça

praça das ervas:
hortelã, coentro



arrimo de pneu: 
manutenção + plantas + 
pintura + escorregador

balanço de pneu na 
arvore:
aumenta o uso que as 
crianças já fazem da 
árvore para brincar

kit praça:
biblioteca



brinquedo com pneu: 
reaproveitamento de 
resíduos + brincadeira

árvore com banco:
sombra + assento, lugar 
de permanencia

kit praça:
praça das pimentas

pimentas: várias espécies 
como as do gordinho



parquinho:
brinquedo adaptado à inclinação do 
terreno

quintal aberto:
horta disponível para doação

arborização:
sombra e frutas

mobiliário de permanência

kit praça:
rua inclinada



porta-livros: livros da 
biblioteca da eliana silva 
expostos e disponíveis 
para empréstimo

pergolado + trepadeira 
+ arborização:
sombra

kit praça:
rua plana



kit praça:
rua larga



estrutura de bambu da 
oficina + tecido ou tela: 
sombra enquanto a 
árvore não cresce

banco ao redor da muda:
proteção + assento

solução prévia ao 
crescimento das árvores



vista de uma praça com algumas dimensões: exemplo - altura da arvore em 
comparação com fio eletrico e etc

Ruas largas (10m)

0 1m



Ruas estreitas (5m)

0 1m



4º ZOOM:
pomar-parquinho

local isolado
uso

especializado

brinquedos 
estragados | 

fora de norma

isolado em relação a 
que?

parquinho abandonado?

não está 
abandonado porque 
oferece apenas um 

uso e para um grupo 
específico?

há alguma forma de 
resolver isso?

cinema
área que não 

pode ser 
ocupada

seria o caso de, 
então, deixá-la sem 

nenhum uso?



4º ZOOM:
pomar 
parquinho

(dados estimados a partir de imagem de satélite e fotos)

N

diversificação de uso
pavimentação

drenagem
contenção do talude

arborização

20 m

17 m

12 m



4º ZOOM:
pomar-parquinho

in
cl

in
aç

ão
 d

o 
te

rr
en

o

(talude: 1m de altura, 90º)

v
i
a

muro de separação:
indústria - ocupações

01 ventos predominantes

02 trajetória solar

03 barreiras e acessos



4º ZOOM:
pomar-parquinho



4º ZOOM:
pomar-parquinho



4º ZOOM:
pomar-parquinho



4º ZOOM:
pomar-parquinho

bicicleta geradora de energia 
associada a tomadas 

brinquedos já 
existentes com 
adaptações mínimas à 
norma 

mobiliário feito a partir de 
resíduos: modulável com a 

contenção de pneus

mobiliário feito a partir de resíduos e 
de fácil movimentação pelo parquinho

lixeira para coleta 
de lixo

arborização visando diminuir a 
incidência de sol principalmente no 
período da tarde



4º ZOOM:
pomar-parquinho

grama esmeralda: necessita de 
menos fertilizante e irrigação 

que outros tipos de grama, 
possui boa resistência à sombra 

e atritos, bom custo/benefício 

4º ZOOM:
pomar-parquinho

pavimentação de pneu triturado: 
antiderrapante, permeável, 
amortecedor, colorido, intertravado



4º ZOOM:
pomar-parquinho

jabuticaba

laranja pera

goiaba

seriguela



espécie porte época de colheita

Abiu 4 a 6m Agosto a Setembro

Acerola 3 a 5m outubro a novembro

Ameixa máx 8m fevereiro a abril e dezembro

Araçá 1 a 9m setembro a março

Cacau 5 a 10m

março a junho e setembro a novembro

Carambola 6 a 9m

janeiro a fevereiro e junho a agosto

Goiaba 3 a 7m fevereiro a março

Jabuticaba 6 a 9m

janeiro a fevereiro e agosto a setembro



espécie porte época de colheita

Laranja Pera até 8m

agosto a março

Mamão Havaí 6 a 9m

janeiro e março e outubro a novembro

Pequi 6 a 9m
outubro a fevereiro

Pitanga 2 a 6m

março a abril e julho a dezembro

Romã 3 a 5m
setembro a fevereiro

Sapucaia 5 a 15m

agosto a novembro

Seriguela 3 a 7m
dezembro a janeiro



calha para 
drenagem

4º ZOOM:
pomar-parquinho

sobreposição de um pneu sobre o meio do pneu abaixo
contenção de pneus

amarração dos pneus com 
arame ou corda

plantio de horta 
dentro dos pneus



4º ZOOM:
pomar-parquinho


