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área comum

horta comunitária

trilhas internas

pequenos núcleos de convivência

parquinho-pomar

ideia geral



conexão das 
ocupações

convivência
e lazer

reutilização 
de resíduos

trilhas 
internas

espaço comum 
paulo freirecreche

eliana silva

núcleos 
eliana silva

espaço comum 
paulo freire

mobiliário

oficina de 
brinquedos

hortas



materiais disponíveis e 
de fácil acesso



01. área comum_paulo freire
construção da quadra da ocupação paulo freire +
contenção / arquibancada de pneus

contenção da área de alto declive e 
construção de arquibancada de pneus

intervenção que evite 
limitação dos usos que já 
acontecem na área

construção da quadra de 
esportes da paulo freire



01.  criação de um conselho de administração 
da horta, formado pelos moradores que já  
plantam algo
02. construção de cronograma de regagem
03. eventos de troca de mudas e sementes 
entre as hortas da eliana silva e da paulo freire
04. mutirões de plantio e manutenção da 
horta, com participação das crianças da 
creche eliana silva

construção de uma estufa com o método 
construtivo utilizado pelo dono da “casa de 
vidro”, da eliana silva_reutilização de janelas

02. horta comunitária_paulo freire
reestruturação da gestão da horta +
envolvimento das crianças na manutenção



03. trilhas
conexão entre as ocupações por trilhas pré existentes + 
tratamento em função das condições físicas e ambientais existentes em sua extensão



04. núcleos de convivência e pomar-parquinho_eliana silva
_criação de pequenas hortas pela ocupação



_potencialização dos brinquedos feitos de pneu + 
reforma dos brinquedos do parquinho



_móveis de materiais recicláveis



_arborização
árvores frutíferas

amora

mamão, limão, 
siriguela

pitanga, acerola, 
mexerica

maracujá

manga

associação pé de maracujá
+ pergolado + redes



pavimentação das ocupações

ecopavimento
+

agregados de 
borracha de pneu

+
resina

aglutinação permite que as partículas 
se agreguem e deixa espaços vazios 
para penetração da água

apropriado para o uso compartilhado 
das vias, sem diferenças de nível


