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Entrada controlada por 
guardiões - 
Fonte: Trabalho de Conclusão
Marcos e Portais como Instru-
mentos de Preservação para
Implantação do Parque Theo-
doro Sampaio, LEITE G. (2016)

Equipamento - 
Fonte: Trabalho de Conclusão
Marcos e Portais como Instru-
mentos de Preservação para
Implantação do Parque Theo-
doro Sampaio, LEITE G. (2016)

Mapa gráfico de fundo - Fonte: Equipe RAU+E MATA ESCURA - 
EIXO ÁREAS VERDES - UFBA (2016)

O local destinado para a implementação do projeto, levou em consideração o trabalho desenvolvido pela equipe RAUE+E MATA ESCURA EIXO ÁREAS VERDES (2016), refor-
çando a integração entre paisagens, da Represa do Prata e Represa de Mata Escura e tendo em vista a preservação ambiental e a readequação das regiões de fundo de vale.

‘A presente proposta toma como base as discussões ocorridas na experiência de Assistência Técnica em oficinas e pesquisas de campo desenvolvidas”, visitas técnicas assim 
como o Plano de Intervenção resultante do worshop ministrado pela Faculdade de Arquitetura da Universidade da Bahia em 2005 entre os dias 18 e 25 de fevereiro.

A localização projetual, promove a microacessibilidade através das trilhas existentes, caminhos, como ladeiras e escadarias já utilizadas  no trajeto de travessia da área em 
questão, verificando a necessidade de melhorias e soluções aos pedestres, carroçaveis e usuários da Estação de metrô Bom Juá. Outro fator de escolha do local, é a referência 
ao Portal Bom Juá (UP-2), no trabalho de conclusão de curso sob título: Marcos e Portais como Instrumentos de Preservação para Implantação do Parque Theodoro Sampaio 
(LEITE, Gisele - 2016) .

Atualmente o local possui casas abandonadas e é tipo como área de risco devido instauro da violência e insegurança por conta do tráfico, desta forma, a apropriação do Atualmente o local possui casas abandonadas e é tipo como área de risco devido instauro da violência e insegurança por conta do tráfico, desta forma, a apropriação do 
espaço com  a implementação de equipamento público de uso comum das comunidades adjacentes, poderá trazer mais movimento e  reconhecimento do lugar, promovendo 
assim maior segurança, uso, recuperação de espaços com potencial de agregar qualidade de vida e qualidade ambiental .

Fonte:

Mapa de Locação do Projeto da Sede Adminstrativa e Memorial 
Theodoro Sampaio
Fonte: COSTA, João (2018) adaptado por RIBEIRO, Alice (2018)

Fonte:

Croqui desenvolvido por RIBEIRO, Alice (2018)

Para reforçar a escolha do 
local de projeto, foram estu-
dadas as trilhas existentes, 
escadrias e ladeiras que mar-
geam e geram fluxo ao local.
Uma das ladeiras que dá 
acesso, é a ‘Ladeira fonte da 
Bica’, que leva este nome, por 
dar acesso ao local onde há 
uma única bica cristalina 
(Foto 05).

Os pontos nodas e cruzamenOs pontos nodas e cruzamen-
tos de caminhos, indicam a 
possibilidades de geração de 
maior fluxo no entorno.
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ponto de referência

Passagem de veículos

Trilha a partir da 
Represa do Prata

Ladeiras, e Escadarias 
existentes 

Projetos Referência (Verificar arquivo em PDF apresentado como complementção): 

Parque São Bartolomeu - Salvador, BA
Parque Madureira - Rio de Janeiro, RJ
Parque Capibaribe - Recife, PE
Parque Ecológico Aldeia de Carapicuíba - São Paulo, SP

Ladeira 

da Bica

Norte

Mata Escura
Represa 
do Prata

Represa da 
mata Escura

Foto: 01tipologia de 
casas e escadarias 
do entorno

Foto: 02
Vista Forntal do ter-
reno para implan-
tação de projeto

Foto: 03
córrego passando 
entre as casas

Foto: 04
trilha a partir da 
Represa do Prata

Foto: 05
bica

Área de Inserção de projeto

Portal Tipo 01 - 
Fonte: Trabalho de Conclusão
Marcos e Portais como Instru-
mentos de Preservação para
Implantação do Parque Theo-
doro Sampaio, LEITE G. (2016)

Portal Tipo 02 - 
Fonte: Trabalho de Conclusão
Marcos e Portais como Instru-
mentos de Preservação para
Implantação do Parque Theo-
doro Sampaio, LEITE G. (2016)
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Fonte: Goolge Maps , adaptado 
por  RIBEIRO, Alice (2018)

Entorno Imediato - Fonte: RIBEIRO, Alice (RAU+E 2018)
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Fonte: Goolge Maps , adaptado 
por  RIBEIRO, Alice (2018)

 Fonte: Elaborado pela equipe 
RAU+E - Eixo Áreas Verdes, 2016, 
com base em ortofotos cedidas 
pela CONDER, adaptado por RI-
BEIRO, Alice (2018)

 Fonte: Elaborado por LEITE, 
Gisele (2016), adaptado por 
RIBEIRO, Alice (2018)
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Acesso pela via Estrada da 
Pedreira do Bom Futuro - 
verificar projeto de ampli-
ação proposto por COSTA, 
João - 2018 de título: Estudo 
da Transição entre a Estação 
de Metrô Bom Juá e o 
futuro Parque Theodoro futuro Parque Theodoro 

Sampaio

trilhas existentes rua

ciclofaixa

tratamento das 
trilhas existentes

recuperação da 
bica e córrego 
existente

vias de rodagem 
de veículos

implementação 
de pontos focais

escadarias e la-
deiras existentes

pontos de 
cruzamentos 
relevantes

elemento 
para divisa

Acesso pela trilha existente - 
verificar projeto de microa-
cessibilidade proposto por  
MEIRA, José (2018) de título: 
Estudo da Integração entre 
a Mata Escura e a Estação de 
Metrô Bom Juá, a partir do 
Parque Theodoro Sampaio.Parque Theodoro Sampaio.
Pátio e corredor livre com o 
intuito de proporcionar local 
para eventos ao ar livre.

Residente: 
                       Alice Alves Ribeiro
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Estudo de manchas, 
para zoneamento, con-
exões e localização de 
pontos focais próximos 

ao projeto

Início de zoneaento 
do projeto con-
forme cruzamentos 
de vias e direciona-
mentos existentes

O direcionamento central visa reforçar a importân-
cia da recuperação da bica existente no local, que 
dá nome a ‘Ladeira da Bica’, utilizada pelos mora-

dores de Mata Escura.
Com um total de 600m² construídos, sua principal 
característica é a interção de espaços, propondo 

plantas livres e locais de uso múltiplo.

Composto por volumes 
distintos com funções 
distintas, manten-se a 
conectividade do proje-
to pela passagem livre 
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Com o intuito de alcançar vão máximo, 
tocar o solo em poucos pontos com 
fundações mais rasas e pé direito duplo, 
a estrutura do projeto será metálica 
aliada a fechamentos intercalados entre 
tijolinhos vazados, superadobe e painéis 

de bambu.
Externamente serão lançados brises Externamente serão lançados brises 
metálicos na fachada frontal para 
quebra de incidência solar.

Neste espaço destinado ao Horto, serão 
dispostos gazebos em bambu que terão 
mudas para venda e/ou distribuição para 
moradores e visitantes, trazendo para 
perto dos moradores o resgate e 

memória do antigo Horto e também a 
conscientização ambiental. O jardim com 
canteiros em talude, será mutante de canteiros em talude, será mutante de 
acordo com o semear de mudas e se-
mentes pelos usuários, promovendo o 

cuidado coletivo.
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Através da apropriação do espaço e implementação da Sede Ad-
ministrativa e Memorial Theodoro Sampaio, este projeto visa dis-
ceminar a conscientização da necessidade de proteção das áreas 
verdes urbanas, reforçando o conceito de rede ecológica como 
estratégia de preservação da diversidade biológica e da pais-
agem, intergrando áreas importantes de interesse ambiental 

paisagistico. (CARVALHO, Maria 2018)
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