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Resumo 

Durante muito tempo, a estratégia de ocupação das várzeas de cursos d'água urbanos estava focada na retificação 

dos leitos, dirigindo-os à jusante com grande velocidade de escoamento. Buscavam-se áreas para ocupação e 

minimizar os efeitos das cheias, mas a maioria dos aspectos físicos e ambientais envolvidos era desconsiderada. 

Devido a esta concepção equivocada, as espécies nativas de várzea foram alarmantemente reduzidas, o solo foi 

impermeabilizado e enchentes tornaram-se cada vez mais frequentes. Atualmente, em função desse modo de 

ocupação urbana, têm aparecido novas estratégias dirigidas à renaturalização de cursos d’água, valorizando as 

condições naturais hídricas e as baixadas inundáveis. Nesse caminho, este artigo apresenta a síntese de um 

Trabalho Final de Graduação 2010/1 da FAUrb – UFPel, que propõe a requalificação ambiental do entorno imediato 

do curso do Arroio Pepino, em Pelotas, RS, como uma intervenção que privilegia processos de drenagem e 

aumenta a qualidade de vida da população lindeira, através da criação de um parque urbano que instigue a 

curiosidade, estimulando a interação com a natureza. Assim, o projeto sugere valorizar a potencialidade natural e de 

lazer de recursos hídricos em meio urbano, aproveitando os espaços remanescentes, preservando, renaturalizando 

e os integrando ao cotidiano da cidade. A ideia do projeto surgiu do potencial dos vazios urbanos, associando o fato 

de que raramente um ecossistema como o de banhado permanece em áreas de urbanização intensa, tanto no caso 

de novos loteamentos quanto na construção de edificações. O papel de um curso d'água no contexto urbano é 

interessante, ao passo que ao mesmo tempo ele separa as margens, é o elo de ligação entre elas; isso é 

particularmente interessante no caso aqui apresentado, pois o Arroio é responsável simultaneamente pela 

separação e pela conexão do centro histórico e comercial de Pelotas com bairros periféricos, assumindo importância 

natural e social de modo integrado. 

Palavras-chave: parque urbano; recursos hídricos; renaturalização. 
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Urban park and requalification of the middle course of “Arroio Pepino” 

 

Abstract 

For a long time, the strategy for the occupation of urban floodplains of watercourses has focused on the rectification 

of riverbeds, aiming to direct the water flow downstream with great speed. New areas for urban occupation were 

sought and the aim was to minimize the flooding effects, but most of the physical and environmental aspects involved 

in the urbanization process were disregarded. Due to this misconception, the native species of lowlands and 

marshes were alarmingly reduced; the soil was waterproofed and floods have become increasingly frequent. 

Currently, due to the failure of this model of urban occupation, new strategies aimed at the renaturalization of 

watercourses have appeared, valuing the natural hydrological systems and the function of the flood lowlands. In this 

sense, this article presents the synthesis of a thesis project for a undergraduate degree in architecture done in 

2010/1 at FAUrb – UFPel, which proposes the environmental requalification for the immediate surroundings of the 

middle course of “Arroio Pepino”, in Pelotas, Rio Grande do Sul. The urban design proposal consists in an 

intervention that privileges the drainage processes and the increase of life quality for the surrounding population by 

creating an urban park that instigates curiosity, stimulating interaction with nature. Thus, the design project suggests 

enhancing the potential natural and recreational qualities of water resources in the urban environment, taking 

advantage of the remaining open spaces, preserving, renaturalizing and integrating them into the daily life of the city. 

The project idea came from the potential of urban voids associated to the fact that marshland ecosystems rarely 

remain within areas of intense urbanization, both in the case of new allotments or building construction. The role of a 

watercourse in the urban context is interesting. While it separates the margins, at the same time it is the connecting 

link between them. This is particularly interesting in the presented case because the Pepino is simultaneously 

responsible for the separation and connection of the historic and commercial centre of Pelotas with the peripheral 

neighborhoods, assuming natural and social importance in an integrated way. 

Keywords: urban park; watercourses; renaturalization. 
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Introdução 

Especialmente a partir da Revolução Industrial ocorrida no século XVIII, o processo de urbanização se intensificou, 

provocando um crescimento rápido e predatório das cidades, com ocupação crescente de várzeas de rios e 

desmatamento (Alarcon et al., 2009). O uso indevido do solo e o aumento das exigências sobre o ambiente vêm 

diminuindo a qualidade ambiental das cidades, agravando problemas de infraestrutura e afetando a qualidade de 

vida da população. O homem é um ser social que tem necessidade de convivência ao ar livre e de lazer, porém 

cada vez mais vive em um meio hostil e violento (Müller, 2002). 

A atualidade compreende complexos processos culturais, sociais e econômicos e as relações entre eles. Assim, o 

urbanismo contemporâneo visa atender demandas de uma sociedade hipertexto (Ascher, 2010) e dinâmica, 

mantendo funcionais áreas já consolidadas e tentando prever e regrar a expansão urbana de forma sustentável. 

“Essa nova relação com os riscos, com a incerteza e com o futuro constitui, em grande parte, o 

sucesso das questões referentes ao desenvolvimento sustentável, afinal, em simultâneo, a busca do 

processo de modernização segue transformando a relação da sociedade com a natureza. Hoje a 

“natureza” é vivenciada como algo inserido no social, que supõe decisões de controle e proteção. A 

noção de “patrimônio natural” exprime uma atitude profundamente moderna de apropriação da 

natureza pelas sociedades humanas.” (Ascher, 2010, p.78)  

É neste contexto que os parques urbanos redesenham paisagens, resgatam identidades e assumem formas 

conforme seu tempo, funções e usos. Este projeto, realizado como trabalho final de graduação na FAUrb – UFPel1, 

trata essencialmente disso, das potencialidades e dos condicionantes impostos por um curso d’água em meio 

urbano. Pretende promover a ocupação consciente do ambiente, resgatando princípios básicos de sustentabilidade. 

  

                                                           
1 Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFPel. Parque Urbano e Requalificação do Médio Curso do Arroio Pepino 2010/1. Acadêmica: Thaís 

Debli Libardoni. Orientador: Prof. Dr. Maurício Couto Polidori. 
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Processo de urbanização e bacia hidrográfica do Arroio Pepino 

“A rede de escoamento das águas pluviais da cidade foi projetada em 1910, pelo engenheiro Alfredo 

Lisboa, (...) o plano de uma rede específica para as águas pluviais foi substituído por planos de 

regularização e saneamento dos arroios Pepino e Santa Bárbara, desaguadouros naturais das águas 

das chuvas para o Canal São Gonçalo”. (Soares, 2000, p.193)  

Em 1915, o Arroio Pepino foi retificado e a Av. Juscelino Kubitschek foi construída. A canalização diminuiu o trajeto 

da nascente à foz, o que aumentou a rapidez do fluxo de água e resultou na inundação das áreas de várzea. Além 

disso, a via marginal aumentou a área impermeabilizada e diminuiu o gabarito do canal, potencializando ocupações 

irregulares da APP2. Nas figuras 01A e 01B, o desenvolvimento dos bairros Fátima e Navegantes. 

 A  B 

Figura 01: A) imagem aérea de Pelotas. 1953. B) imagem aérea de Pelotas, 2009. Fontes: A) dos autores. B) Google Earth, 2009. 

 

 “Pelotas localiza-se totalmente na Planície Costeira. (...) é delimitada por importantes cursos d'água: 

o Canal Santa Bárbara, a oeste; o Canal de São Gonçalo, ao sul; e o Canal do Pepino, a leste. A 

partir dos declives desta "parte alta" da cidade, dirige-se aos principais bairros da cidade (...) as áreas 

mais baixas, ficam (...) sujeitas a inundações do canal quando em épocas de chuvas intensas, 

principalmente por causa do acúmulo de lixo nos canais de drenagem”. (Conceição, et al., 2008, p. 4) 

                                                           
2 Área de Preservação Permanente: enquadrada nos artigos 2º e 3º da Lei nº12651/2012. Tem função ambiental de preservar hídricos, 

geológicos, paisagem, biodiversidade, fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Biodiversidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fluxo_g%C3%AAnico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fauna
http://pt.wikipedia.org/wiki/Flora
http://pt.wikipedia.org/wiki/Solo
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O Arroio Pepino define o limite do bairro Areal e faz parte da rede de macrodrenagem da cidade como um de seus 

principais drenos naturais. Apresenta uma quantidade considerável de áreas verdes no seu médio e baixo curso, 

são zonas alagadiças que auxiliam na drenagem, mas como a topografia de Pelotas é predominantemente plana, a 

cidade é frequentemente alagada por ocasião de chuvas intensas mesmo nas regiões mais altas (figura 02). 

 

 A  B 

Figura 02: A) esquema topográfico de Pelotas. B) ocupações irregulares às margens do Canal Pepino. Fonte: A) Rosa, M. 1985. Adaptado pelos 
autores. B) Sousa, C. Disponível em <http://imagensfatos.blogspot.com.br/2009/03/descaso-com-o-lixo.html>. Acesso em: jan. 2010. 

 

Na figura 03, zonas densas como a área de estudo, deficientes em áreas de lazer de qualidade ou de gabarito 

compatível. São áreas segregadas que atendem a um público limitado, as chamadas praças locais. O tipo 

intermediário são praças de bairro com acesso, sobretudo por vias coletoras. Já os parques da cidade situam-se 

normalmente em vias principais, têm destaque na paisagem e fácil acesso, que é o caso da área de estudo. 

 

 A  B 

Figura 03: A) áreas verdes da bacia do Pepino. Adotou-se raio de abrangência de 300m, próprio para equipamentos para uso infantil e de idosos. 
B) mapeamento das APPs da bacia do Pepino. Adotaram-se APPs de 30m e Zonas de Amortecimento de 90m. Fonte: A e B) dos autores. 

 

http://imagensfatos.blogspot.com.br/2009/03/descaso-com-o-lixo.html
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Sistema Viário Existente 

O sistema viário foi avaliado utilizando o software “Medidas Urbanas” (Polidori et al., 2001), em relação à 

centralidade e à acessibilidade (figuras 04A e 4B). Concluiu-se que as vias interrompidas antes de chegar à avenida 

apresentam menor centralidade do que as demais, o que comprova o caráter de conexão e distribuição viária que a 

zona possui e a sua capacidade de aumentar a centralidade das outras áreas. No estudo, foram utilizados apenas 

nós e geometria viária, desconsiderando-se equipamentos e demais polos de atração. Comprova-se a eficácia da 

área como local de destino e não só de passagem, podendo auxiliar o processo de ampliação da centralidade. 

 

 A  B 

Figura 04: A) estudo de centralidade. Adotaram-se parâmetros topológicos, sem carregamento. Em cores mais quentes estão os trajetos com 
maior potencial de conexões. B) estudo de acessibilidade. Adotaram-se parâmetros geométricos, também sem carregamento. Em cores mais 

quentes estão os trajetos mais acessíveis por proximidade. Fontes: A e B) dos autores. 

 

O Projeto 

Para se integrar com o conjunto da cidade, o projeto busca diferentes soluções em diferentes escalas: na 

macroescala, as conexões entre zonas e bairros segregados e a melhoria da macrodrenagem; na mesoescala, as 

soluções de desenho urbano; na microescala, ambientes urbanos para o convívio de grupos e permanência 

individual, incluindo mobiliário urbano compatível com o uso e com o usuário. 
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Escala Macro [Conectividade Urbana] 

No diagnóstico do sistema viário existente (figura 05A) foi constatado que: falta conectividade no sentido transversal 

do arroio; há dificuldade de acesso aos condomínios, sendo a demanda incompatível com o gabarito da via (1); uma 

via coletora importante para a conexão centro-bairros e está interrompida (2); uma avenida importante para a 

conexão interbairros sofre estrangulamento (3); há um cruzamento de alta complexidade (encontro de vias arteriais 

com acesso a um hipermercado) (4); a Rua Miguel Barcelos, importante eixo do centro histórico, é interrompida por 

condomínios murados, barrando a conexão física e visual (5). Já o diagnóstico ambiental concluiu que: a avenida e 

algumas construções estão em APP; os condomínios fechados existentes no local aumentam consideravelmente a 

densidade em uma área que deveria ser de amortecimento, agravando os problemas de drenagem (figura 05B). 

 

 A  B 

Figura 05: A) diagnóstico viário. B) enchentes causadas pelo agravamento dos problemas de drenagem Fonte: A e B) dos autores. 

 

Assim, a reorganização viária proposta cria um binário com as ruas Alm. Barroso e Álvaro Chaves, para tranquilizar 

o tráfego na Av. J.K. como primeira medida para a renaturalização do arroio. A avenida passa a ser mão única 

(sentido Sul-Norte), resolvendo o bloqueio de fluxo no acesso aos conjuntos habitacionais. As linhas de transporte 

público foram redistribuídas no binário, fazendo com que a avenida perca a importância e o fluxo de via principal. 
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Escala Meso [Renaturalização] 

A renaturalização do Arroio Pepino propõe áreas de alagamento como reserva em chuvas fortes, a fim de evitar a 

chegada da água em áreas edificadas e diminuir a velocidade de escoamento. Estes pontos foram estrategicamente 

escolhidos em virtude das mudanças bruscas de direção do canal, áreas problemáticas em potencial. As tipologias 

adotadas são: área de alagamento periférica ou bolsão, onde a parte alagável permanece seca a maior parte do 

tempo, podendo ser utilizada para lazer (fundos do estádio Bento Freitas, sem uso atualmente); área alagável 

intermitente, que se situa no centro de duas áreas mais baixas (área resultante da retirada das construções que se 

encontram na APP); e escalonamento do terreno, uma verdadeira "escadaria" de vegetação ciliar (figuras. 06A e 

06B). 

 A  B 

Figura 06: A) canal na situação atual B) montagem. Conexão das margens por pontes e escalonamento do terreno. Fonte: A e B) dos autores. 

 

Escala Meso [Parque Urbano] 

O projeto utiliza diferentes “layeres” (ponto, linha e plano) como elementos estruturadores que auxiliam a 

distribuição espacial, a orientabilidade e a unidade visual. Primeiramente, a área foi integrada à malha urbana semi-

reticulada e xadrez do traçado do entorno, suavizando-a conforme o desenho curvilíneo do canal. A malha 

resultante segue as densidades buscadas, sendo mais espaçada onde grandes vazios são desejáveis. Depois 

foram marcados pontos importantes para a orientabilidade espacial, através de elementos construídos, intervenções 
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paisagísticas e paginação de piso. As pistas de caminhada e ciclovias propostas ligam estes pontos, sem 

necessariamente seguir a malha, criando caminhos alternativos de contemplação (figura 07). 

 

 A  B 

Figura 07: A) distribuição espacial e elementos estruturadores (pontos, linhas e planos); B) implantação geral do parque. Fonte: A e B) dos 
autores. 

 

O parque divide-se em áreas com estratégias de intervenção distintas, conforme as restrições ambientais e urbanas: 

Parque das Passarelas: junto à Av. Bento Gonçalves, prevê a restauração do banhado à condição de "reservatório 

natural" com a retirada do aterro existente. Incita o convívio em estruturas flutuantes concebidas como “paliteiros” 

promovendo a permeabilidade e o conceito de intervenção mínima devido à fragilidade e à importância ambiental da 

área. Está prevista ainda a estrutura para a feira já existente, mantendo a unidade formal com o parque (figura 08). 

Parque Verde: ao longo do canal, propõe áreas de contato com o curso d'água, lazer e contemplação. A distribuição 

radial da paginação de piso direciona e cria nós para onde as pessoas podem convergir e se concentrar. Como 

marcos visuais, há elementos construídos como banheiros, fontes interativas (ambos utilizando água da chuva) e 

paraciclos cobertos (figura 09). Os acessos ao parque ocorrem em locais com maior potencial de público, como 

junto aos conjuntos habitacionais e às paradas de ônibus propostas. 
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 A  B 

 C  D 

Figura 08: A) Avenida J.K. B) Deck. C) Estrutura para a feira já existente no local. D) Área de estar flutuante. Fonte: A, B, C e D) dos autores. 
 
 
 

 A  B 

Figura 09: A) paraciclo no início da pista de caminhada e bicicleta. B) acesso visual à Catedral São Francisco de Paula: vegetação disposta 
linearmente para garantir o direcionamento e fonte interativa agindo como "marco visual". Fonte: A e B) dos autores. 
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Praça Cinema: de caráter intimista por se encontrar cercada por condomínios, receberá apresentações artísticas e 

projeções de filmes no muro. O restante do muro receberá "tratamento vivo" com vegetação (figura 10). 

 

  A  B 

Figura 10: A) fonte interativa. B) local próprio para apresentações artísticas e de filmes. Fonte: A e B) dos autores. 

 

Praça Palestina: espaços diferenciados por faixa etária: skate, quadra esportiva, playground e convivência com 

trailers de lanche (figura 11). Propõe-se o uso integrado à escola D. João Braga através de piso elevado de 

moderação de tráfego. Destaque para a quadra escavada que cria uma escadaria arquibancada e um reservatório 

no sistema de drenagem projetado para a praça, acumulando água da chuva que alimentará a fonte interativa. 

 

 A  B 

Figura 11: A) elementos construídos como o "Cubão de Brinquedo" garantem a orientabilidade; B) quadra poliesportiva. Fonte: A e B) dos 

autores. 
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Escala Meso [Mobiliário Urbano] 

A composição formal para a estrutura da feira e para o mobiliário urbano é inspirado nas formas da vegetação do 

banhado. A facilidade de moldar formas irregulares com os materiais empregados dá liberdade para criar fora do 

padrão de planos retos. As formas, entretanto, são simplificadas de modo a remeter o meio sem passar 

despercebidas. A cor vermelha contrasta com os tons esverdeados do ambiente, criando uma harmonia cromática 

(figura 12 e 13). As formas da natureza auxiliam também na adaptação do mobiliário às linhas curvas humanas. 

 

A B C D 

 E F  G 

 Figura 12: A) módulo da estrutura para feira. B) paraciclo coberto; C) paraciclo para as ciclovias de acesso ao parque; D) banco 1; E) bancos que 

viram bancas. A estrutura é dinâmica, assim como a cidade; F) banco 2; G) ponte. Fonte: dos autores.  

 

Conclusões 

As conclusões a que chegamos mostram que um parque urbano desempenha relevante papel como local de lazer e 

até mesmo de turismo. Enquanto espaço de uso público, permite o desenvolvimento de atividades educativas, 

culturais, recreativas e de descanso ao ar livre. E, enquanto área verde possibilita o desenvolvimento de espécies 

espontâneas da flora, representa significativo refúgio para a fauna silvestre e auxilia o processo de drenagem 
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pluvial. O Parque Urbano do Arroio Pepino nasceu e se desenvolveu como um Trabalho Final de Graduação pela 

necessidade de sanar problemas de drenagem ocasionados por soluções urbanas ultrapassadas e de oferecer à 

população uma opção de lazer saudável, em um ambiente urbano que se encontra atualmente sem uso porque não 

tem uma identidade, não tem o reconhecimento e nem o sentimento de apropriação consciente dos usuários. 
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