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Projeto Amigos do Parque 

Planejamento de Uso Público para Praças 
 

  Proposta de  Parceria  Amadarcy   -  Município  de Niterói 
 

 

Núcleo Piloto  -  Horto Municipal de Itaipu 
 

 

Projeto “Amigos da Praça” 
 

O projeto visa estabelecer um uso público diferenciado para uma praça pública em cada bairro do 
município. As propostas deverão seguir um planejamento que atenda a vocação de cada 
localidade e a demanda dos moradores do entorno. O objetivo será resgatar a função de lazer 
integrativo das velhas praças aliando novas propostas que se somem e estabeleçam ganhos em 
qualidade de vida promovendo os conceitos de Cidade Sustentável. 
 
Metodologia do Planejamento para as Praças 

 Escolha da praça a ser trabalhada –  Espaço físico disponível e  maior número de 
frequentadores 

 Levantamento arquitetônico do espaço detalhando dimensões e equipamentos já 
instalados.  

 Conceito do Uso Público de Praça para o Projeto:  área de convívio e lazer que trabalhe 
temas da educação, cultura, arte, saúde, esporte, recreação, contemplação e integração 
social. 

 Estrutura das Praças a ser planejada:  Acessibilidade, Placas indicativas e educativas, 
Arborização, Paisagismo, Bebedouros, bicicletário, Iluminação, Bancos, Núcleo da Gestão 
da Praça, Banheiros e segurança.   Aspectos Socioambientais a serem locados: História 
local, Equipamentos esportivos, Equipamentos recreativos, área disponível para  Pic-Nic,  
Contação de Histórias, feiras de produtos agroecológicos, artesanatos, trocas, palestras, 
oficinas, cursos e grupos de interesse comum. 

  Visando um planejamento participativo, sugerimos aplicar um questionário junto aos 
moradores do entorno e frequentadores da praça. 

 Ajustar os conceitos estabelecidos pelos estudos considerando o que foi  apontado pela 
pesquisa do questionário. 

 Buscar apoio da Iniciativa Privada para viabilizar intervenções físicas, manutenção do 
patrimônio público e as  atividades  propostas.  

 O projeto deverá ter uma coordenação que mantenha o uso público das praças dentro das 
expectativas do padrão proposto.  As praças deverão ter uma gestão própria participativa e 
.contínua que deverá estabelecer um Regulamento do Uso Público. 
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Núcleo Piloto do Projeto “Amigos da Praça” 
 

Horto Municipal de Itaipu 
 

Este espaço foi recentemente aberto ao público em outubro de 2013 e solicita  um planejamento 
do seu Uso Público visando preservar seus atributos naturais e desenvolver o seu potencial de 
lazer e Turismo integrado à natureza. 

Área de 16.000 mts  -  Localização: Região Oceânica de Niterói 

Acesso pela Av. Ewerton Xavier (Avenida Central) =>  Rua Ageolina Petrópolis (Rua do 
Supermercado Rede Economia) 

Acesso pela Estrada do Engenho do Mato => Rua Dr. Pálvaro Silva (1ª rua à esquerda, depois das 
palmeiras do Cond.Ubá Floresta) 

Avaliações do Espaço 

1) Pontos a serem trabalhados:  Placas indicativas  -  Portal de Entrada  -   Bancos  -  Bebedouros  -  
Iluminação interna  -  acessibilidade  -  bicicletário  -  redefinição dos caminhos internos  -  
reavaliar caminhos de areia  -  Manejo de árvores, introdução de frutíferas nativas em acordo com 
o ecossistema local. 

2) Avaliar a condição da drenagem interna, a área do horto fica abaixo do nível da Rua, retém 
água em período de chuva 

3)  Avaliar a salubridade do solo, informação de que o local foi sumidouro de esgoto da localidade, 
observamos  cheiro de esgoto na área do laguinho.  Ver junto à águas de Niterói se a rede de 
esgoto já foi instalada na área do entorno do Horto e se as residências estão ligadas à Rede. 

4)  Avaliar a qualidade da água  para consumo humano (bebedouros) 

5)  Definir rua de acesso,  local do Portal de Entrada, sugestão Rua 7.  No caso sugerimos mudar o 
no e da  Rua 7 para Rua Horto de Itaipu 

6)   Buscar suporte técnico junto à Secretaria Municipal de Urbanismo para termos  uma planta 
arquitetônica precisa constando as atividades,  estruturas físicas e caminhos internos do horto. 
Elaborar planta arquitetônica definindo com precisão técnica intervenções para estruturar a área 
visando oferecer um lazer planejado. 
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Observações sobre as estruturas físicas para compor com o Projeto 

Sugerimos manter o máximo de área livre de estruturas físicas com o intuito de preservar o maior 
bem da área, a natureza que a cerca. 

O Projeto poderá  adaptar-se  às estruturas físicas já dispostas na área do horto. 

Caso seja possível fazermos intervenções com novas estruturas físicas, ou adaptações às já 
existentes,  sugerimos a aplicação de técnicas  da bioconstrução, incluindo captação de água de 
chuva, telhado verde e materiais de baixo impacto ambiental. 

Consideramos importante estabelecer  junto ao Poder Público um planejamento para o uso da 
área visando a conservação dos seus atributos naturais e oferecer um lazer de qualidade à 
população 

 

Sugestão de Estrutura Física para o Projeto 

Sala recepção e coordenação 

Sala multiuso – Oficinas – Palestras – Cine Conhecimento -  Pesquisas  -  Biblioteca 

Área coberta  -  Copa  -  Oficinas  -  Rodas de TCI 

Área coberta –  Orquidário 

Área aberta -  Coleta de resíduos recicláveis e de reuso – Painéis Educativos  

Área aberta para laboratório de compostagem – Painéis Educativos 

Área aberta para cultivo de hortaliças – Ervas Aromáticas – Ervas medicinais 

Área aberta para piquenique  -  Contação de Histórias  -  Apresentações artísticas 

Torre para observação de pássaros e contemplação da biodiversidade local 

Almoxarifado 
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Resultado do Questionário Aplicado em fase de conclusão 

Atividades Propostas: 

1) Criar um Roteiro de Visitação Educativo e Interativo que proporcione ao visitante 
entretenimento e conhecimento.                  

Atividades propostas para o Roteiro de Visitação: 

 Cultivo da Terra:  Canteiros Ornamentais Comestíveis, canteiros de horta, canteiros 
suspensos, cultivo de hortaliças, temperos aromáticos, ervas medicinais – Pomar -  
Paisagismo sustentável – Uso racional da água na irrigação - Banco de Sementes – Produção e 
cultivo de orquídeas. 
 Laboratório de Compostagem:  produção de adubo, compostagem de folhas, compostagem 
em bombona, compostagem indoor  em caixas e baldes. 
 Minhocário: produção de húmus de minhoca em alvenaria e  caixas. 
 Orquidário: produção de mudas e exposição de orquídeas. 
 Meliponário Escola: aprendendo sobre a criação das abelhas sem ferrão, produção de mel 
e polinização da natureza. 
 Observação de pássaros e biodiversidade local: conhecendo as aves, a fauna e flora locais 
através de um observatório em jirau. 
 Ponto de coleta de material reciclável, lixo eletrônico  e óleo de cozinha-  Proposta Lixo 
Mínimo e Consumo Consciente. 
 Espaços Vivência: Área de piquenique - Contação de histórias - Apresentação musical, 
teatral e exposição de artesanato de artistas locais.  

2) Criar o Cine Conhecimento. 

3)  Promover Oficinas, Palestras e Capacitação - grupos pontuais e contínuos, agenda escolar. 

Promover Feiras Agroecológicas de Artesanato, Solidárias e de Proteção Animal. Exposições, 
eventos  e o Movimento Slow Food* (*http://www.slowfoodbrasil.com/). 

6)  Desenvolver Rodas de Terapia Comunitária Integrativa – TCI.      

 

Publico Alvo para as atividades propostas 

Visitantes do Horto Municipal de Itaipu e moradores do entorno  -  Lazer,  troca de conhecimento 
e qualidade de vida 

Público do Projeto Gugu -  Lazer , troca de conhecimento e qualidade de vida. 

Moradores de Comunidades  -  Capacitação, troca de conhecimento e qualidade de vida. 
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Turistas  - oportunidade de recebê-los em função da Copa 2014 e Jogos Olímpicos Rio 2016. 

Profissionais de Escolas e Creches Municipais e Particulares – Capacitação  em hortas escolares e 
gestão de resíduos. 

Profissionais do Serviço Público Municipal  -  Capacitação em gestão de resíduos. 

Alunos de Escolas Públicas e Privadas  -  Educação Ambiental. 

Alunos Universitários – Estágio e troca de conhecimento. 

Artesãos,  Paisagistas, Orquidófilos, Slow Food e Agricultores Urbanos - Capacitação,  troca de 
conhecimento e exposições. 

Profissionais de Artes Plásticas, Teatro e Música  –  Valorização da cultura local. 

 

Ganhos para a Gestão Municipal e Parceiros Organizacionais 

A  visibilidade proporcionada pela localização e visitação deste núcleo do projeto credita ganhos 
expressivos à imagem corporativa dos parceiros envolvidos. 

O projeto evidencia o compromisso das Instituições parceiras com a construção de novos 
paradigmas socioambientais, gerando empatia de um  público formador de opinião.  

A inclusão do Espaço do Horto no Roteiro do Turismo Ecológico do Município. 

A população ganha nova proposta de lazer, educação e cultura, baseada no conceito de Cidades 
Sustentáveis. 

O fomento à agricultura urbana, ações solidárias e promoção de saúde na cidade.   

O fomento à iniciativas de Hortas e Gestão de Resíduos nas Escolas Municipais, nos ambientes das 
Instituições Parceiras e em outros locais da cidade. 

Possibilita às Instituições Parceiras se inserirem diretamente nas atividades propostas pelo 
projeto. 

Possibilita a aplicação do estabelecido no Plano de Gestão Integrado de Resíduos Sólidos. 
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Desdobramentos da Proposta do Projeto “Amigos da Praça” 

=>Implementar este Projeto como piloto para ser replicado em outras praças e áreas públicas do 
Município de Niterói: Praça de Piratininga  -  Praça do Rink   -   Campo de São Bento   -   Praça 
Palmir Silva 

=>Gerar Indicadores e Avaliação dos Resultados          

 Impacto no público atendido 

 Participação e interesse da comunidade 

Adesão de apoiadores 

Viabilidade econômica da proposta 

 Potencial de replicabilidade 

Complemento e integração com políticas públicas 

 

Histórico da Instituição Amadarcy 

Em 2002, um grupo de moradores da Região Oceânica se uniu com o objetivo de estabelecer a  Proteção 

Legal para a área da Reserva Ecológica Darcy Ribeiro (REDR).  De 2002 à 2007, o grupo permaneceu coeso 

em sua proposta, mantendo a questão da REDR na pauta da Prefeitura de Niterói, integrando à questão os 

Órgãos Públicos da Esfera Estadual e o Ministério Público Estadual.  Em 2007, visando fortalecer o pleito, o 

grupo formalizou sua atuação como Representantes da Sociedade Civil através da criação da Amadarcy, 

Associação de Amigos do Parque Natural e ARIE Darcy Ribeiro e entorno.  De 2007 à 2012, a Instituição 

atuou como membro do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Niterói e Membro do Conselho 

Consultivo do Parque Estadual da Serra da Tiririca, trabalhando e articulando com o Poder Público, sem 

envolver recursos financeiros e vínculos político-partidários, mantendo o foco na busca pela proteção legal 

dos atributos naturais da área da Reserva Ecológica Darcy Ribeiro. Em outubro de 2012 os objetivos da 

Amadarcy foram alcançados com a anexação de sua área ao Parque Estadual da Serra da Tiririca, 

possibilitando à Instituição traçar novos objetivos.  Em 2013 a Amadarcy estabeleceu novas estratégias de 

atuação, visando continuar contribuindo com a conservação da área através da elaboração de Projetos 
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Socioambientais, os quais propõem parcerias público privadas visando captar recursos financeiros e 

estabelecer trocas de bens e serviços a viabilizarem seus novos objetivos.  

 

Proposta Elaborada pela Coordenação de Projetos Amadarcy 

 

Ana Lemos   -   Tel:  21-9984-4088 -   analjl@globo.com 

Isabella Fattori   -    Tel:  21-99638-1720    -    isafattori@hotmail.com 

Malu Frota   -   Tel: 21- 99680-9995   -    mlgpfrota@gmail.com 

Carlos Carvalho   – Tel: 21-9822-0-101  -   carlos63@ig.com.br 
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