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RS

POA

VIAMÃO

Região metropolitana de porto alegre

tema
Localizada entre os municípios de Porto Alegre e Viamão, a Vila do Jardim Universitário
se encontra na sub-bacia hidrográfica Mãe D’água. As águas de seus arroios desaguam na bacia hidrográfica do Arroio Dilúvio, tendo como destino o Lago Guaíba. Então
a regeneração desses arroios é de suma importância para a manutenção da fauna e
da flora dos municípios.
O trabalho consiste na reformulação de uma vila de forma que o natural seja reimplantado e mantido pela população. Porém, para a regeneração do APP, seria necessária a remoção de residências sobre essas regiões, além de educação ambiental
dos moradores da região. A área, além do sério problema de acúmulo de resíduos nos
arroios e assoreamento, não possui conexão do esgoto às redes públicas.
O plano geral é propor diretrizes que possam ser replicadas em outras bacias e áreas
de preservação e projetos de viabilidade para a área em questão. Tudo isso através
de um sistema ordenador de APP baseado no estudo de um arroio em questão. Se
fosse implantado, contaria com profissionais de diversas áreas, mas a base do estudo em questão será o que cabe a um arquiteto e urbanista.

conexão viária

RMPA

bacia MÃE
D’ÁGUA

propostas
1. REGENERAÇÃO DO APP / REMOÇÃO DE HABITAÇÕES EM APP // limpeza dos arroios /// REGENERAÇÃO DA MATA CILIAR //// RESGATE DA FLORA E FAUNA NATIVAS
2. SOLUÇÃO HABITACIONAL / CONSTRUÇÃO DE CASAS DE PASSAGEM // construção de novas habitações/// RELOCAÇÃO DE FAMÍLIAS EM NOVAS HABITAÇÕES
3. INFRAESTRUTURA URBANA / CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA // CONEXÃO DE TUBULAÇÕES À REDE PÚBLICA /// REMODELAÇÃO DE VIAS //// MOBILIÁRIO URBANO
4. estratégias sustentáveis / centro de educação ambiental // PONTOS DE COLETA DE RESÍDUOS SELECIONADOS /// central de reciclagem
5. EQUIPAMENTOS e serviços / CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES DE USO MISTO // nova sede da associação dos moradores /// horta comunitária
6. LAZER / REQUALIFICAÇÃO DAS ÁREAS JÁ EXISTENTES // MODELAGEM DE ÁREAS DE CONTEMPLAÇÃO e estar /// CRIAÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS E AMBIENTES DE LAZER
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sub-bacia mãe d’água e área de preservação de intervenção

cortes esquemáticos funcionais

PORTO ALEGRE VIAMÃO

preservação e infraestrutura
Elaboração de diques que acompanham a área de preservação para a sua contemplação e utilização do espaço com fins de descanso e lazer. a sua construção acarretaria na elevação do leito
maior do arroio nos períodos de cheia, porém de maneira que não o faça transbordar para a via
pública. já na via, são elaboradas vagas para estacionamento para suprir as necessidades dos
moradores. recuperação da mata ciliar e remoção das habitações sobre a app.

336,79 HECTARES

CAMPUS
DO VALE

equipamentos e área de contemplação
Criação de parque linear na periferia do banhado da ufrgs para conter o avanço das construções sobre o app e de servir de contemplação do ambiente natural para incentivar a população a
não eliminar resíduos em locais de preservação. além de equipamentos de serviços públicos.

IPH

infraestrutura e serviços
estruturação da infraestrutura pública. visto que muitas vezes é inexistente a conexão do esgoto doméstico às redes públicas no bairro.
Construção de edificações que mantenham a tipologia do bairro mas que tenham uso misto para
movimentar a economia local e aumentar aquantidade de serviços prestados à comunidade.

LEGENDA
DELIMITAÇÃO SUB-BACIA MÃE D’ÁGUA
NASCENTES
LAGOS/REPRESAS
LAGO ORIGINAL

drenagem e mobiliário

RIOS/CÓRREGOS
APP DE INTERVENÇÃO

serão elaboradas bacias de detenção que sirvam como mobiliário e em caso de fortes chuvas a
água preencherá seu espaço evitando inundações nas habitações, o que ocorre algumas vezes ao
ano.

REPRESA DO SABÃO

situação atual

proposta = recuperação + densificação
no bairro a situação encontrada é de edificações construídas sobre app além de muitas edificações em mau
estado de conservação, elaboradas precariamente e em
locais de risco.
muitos moradores estão em contínua construção de adições às suas habitações e há pouco espaço público de convivência.
a população elimina resíduos sólidos e esgoto de água
negra diretamente nos arroios, o que e prejudica diretamente a fauna e a flora locais.

para liberar a região das áreas de preservação de
habitações construídas precariamente e ilegalmente, essas casas terão de ser removidas. para relocar
essas famílias serão construídas novas casas em
formato de sobrado, mantendo a tipologia local que
é de casas de no máximo 2 pavimentos. como solicitado por moradores locais, não serão relocados para
locais afastados da sua habitação original. assim o
bairro será densificado e as app recuperadas com a
reimplantação de mata ciliar e remoção de resíduos.

propostas
vegetação natural, vegetação projetada, cursos de água
e banhado existentes

banhado ao longo dos anos

habitações sobre área de preservação permanente a serem removidas. total de 66 famílias

habitações precárias ou em zonas de risco a serem removidas para criação de loteamento. total de 105 famílias

lotes desocupados ou sem uso residencial para inserção
de casas de passagem, loteamento e pontos de entrega
voluntária de resíduos reaproveitáveis. total de 30 lotes

loteamento criado com lotes de 5m de largura para relocação das famílias. total de 245 lotes

equipamentos criados

pontos de entrega voluntária de resíduos, percurso de
caminhão de coleta seletiva com acesso ás vias principais e central de reciclagem

1970
1990
2017
remodelação das caixas viárias criação de vagas de estacionamento

faixa que poderá ser alcançada após regeneração da bacia

áreas de pavimentação e praças secas criadas

pev
percurso
central de recliclagem
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implantação
esc.: 1/750
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1.COMPLEXO AMBIENTAL
2. ESTAR COM REDES
3. horta comunitária
4. Centro de educação ambiental
5. nova sede da associação de amigos e moradores do jardim universitário
6. quadra de bocha
7. central de reciclagem
8. TRILHA ECOLÓGICA
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9. TRILHA DE PLANTAS AQUÁTICAS NATIVAS
10. pista de skate
11. edifício de 3 pavimentos tipo misto
12. exemplo de loteamento para residência unifamiliar
13. casa de passagem
14. quadra poliesportiva e playground remodelados
15. estares públicos /bacias de detenção
16. arroio sete povos
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5.

Impl 1:750 com casas
Escala: 1:750
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PROPOSIÇÃO DE habitações unifamiliares
ESC. 1/100

estudo de viabilidade dos lotes criados com fachada de 5m. possibilidade de construção de habitações
com tipologia sobrado de no máximo dois pavimentos, de maneira que não altere a configuração edificatória do bairro. Casas de pequenas dimensões mas que abrigariam com conforto diversos tipos de
núcleos familiares.

COM PÁTIO INTERNO

COM RECUO DE JARDIM E PÁTIO INTERNO

TIPO 01

3 DORMITÓRIOS
COM SALA COMERCIAL

SEM PÁTIO INTERNO E RECUO DE JARDIM

0

0

0

+1

+1

+1

0

0

0

0

0

0
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+1

+1

0

0
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0

0
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TIPO 02

3 DORMITÓRIOS COM OPÇÃO PNE

3
12
5

5

TIPO 03

DOIS DORMITÓRIOS

3
10
5

5

TIPO 04

DOIS DORMITÓRIOS COM
DIMENSÕES REDUZIDAS

3
7
5

5

TIPO 05

casa térrea de um dormitório
com opção pne como a tipologia 02

3
12
5

5

edificações de uso misto
ESC. 1/100

ao todo serão implantados seis edificações de uso misto com três pavimentos cada umA. há uma variação do formato original para redução do tamanho do edifício que muda de dez para seis apartamentos. então ao todo serão
cinquenta e oito apartamentos com um, dois e três dormitórios. TODOS POSSUEM LOJAS NO PRIMEIRO PAVIMENTO E PASSAGENS PARA CONEXÃO COM O INTERIOR DOS QUARTEIRÕES

loja 01

loja 02

loja 03

loja 04

loja 05

loja 06

circulação
apartamento 01 dormitório
apartamento 02 dormitórios
apartamento 03 dormitórios
lojas

loja 01
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loja 02
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ambiente de lazer e casa de passagem
ESC. 1/200

5

1

2
Fg

3

Fg

4

Fg

Fg

0.

Edificios 1-100

0.

Escala: 1:100

Edificios 1-100

0.

Escala: 1:100

3. quadra de bocha
1. quadra poliesportiva
Rebaixada para funcionar como bacia de detenção. Possui calhas nas extremidades e inclinação de 1% 4. casa de passagem
5. Escola Municipal de Ensino Fundamental Anita Garibaldi
que é o permitido para quadras poliesportivas.
2. playground
Já existente.
Remodelado e aplicação de pavimentação elástica para proteção das crianças.

3.

Edificios 1-100
Escala: 1:100

Quadra
Escala: 1:200

casa de passagem
ESC. 1/100

Fg

Fg

ao todo foram projetadas duas casas
de passagem em terrenos desocupados. sua construção fará com que as
famílias sejam removidas de suas habitações originais em grupos. as casas
têm capacidade de abrigar oito famílias cada e estão equipadas com camas beliche para aproveitamento do
espaço, assim como pequena cozinha
individual e banheiros compartilhados. elas também possuem recepção/
portaria, banheiro pne no primeiro
pavimento, sala de administração e
depósito. também possui varanda de
descanso assim como horta ao redor
da edificação.

Fg

Fg

Fg

Fg
Fg

Fg
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pavimento térreo

segundo pavimento

Pavimento Térreo Casa de Passagem
0.
Escala: 1:100

vista área de lazer e casa de passagem

Primeiro Pavimento Casa de passagem
1.
Escala: 1:100
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cortes app
esc.:1/25

SEÇÃO 01
1. leito natural do arroio
2. filtro de areia
3. caixas de gabião de contenção
4. geotêxtil de transição
5. gramíneas colonizadoras da flora local
Sobre solo recuperado e rico em minerais.

6. aterro compactado
7. peça de concreto pré moldado
Para fixação de guarda-corpo.

8. pavimentação
9. guarda-corpo

Material: aço galvanizado e madeira de eucalípto reflorestado.
Altura: 110cm

10. residência permanecente
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1

SEÇÃO 02

S 01

1. seixo rolado

Respeitando o percurso do arroio

2. camada regularizadora

Material: Brita
Respeitando o leito natural do arroio.

3. gabião de contenção

Peça trapezoidal que em sua disposição configura
escadaria.

4. estabilizador do gabião

Material: Concreto pré moldado

S 02

5. gramíneas colonizadoras da flora local
6. lixeira
7. tubulação elétrica
8. caixa coletora de água pluvial
9. poste de iluminação
10. meio fio inclinado

Material: Concreto pré moldado

11. concreto asfático
12. vaga de estacionamento oblíqua
13. tubulação de água potável
14. Tubulação de esgoto
15. tubulação de água pluvial
16. pavimentação

planta de localização de cortes
esc.: 1/500
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cortes app
esc.:1/25

SEÇÃO 03
1. pequena calha canalizadora do arroio

Material: Concreto pré moldado
Canalização parcial do arroio faz com que haja menos
erosão e que sejam depositados menos sedimentos.
Somente disposto sob pontes para não proporcionar a
canalização total do arroio.

2. seixo rolado
3. camada regularizadora

Material: Brita
Respeitando o leito natural do arroio.

4. gramíneas colonizadoras da flora local
5. Muro de arrimo de contenção

Material: concreto armado com espessura de 20cm.

6. ponte viária

Ponte de aço galvanizado constituída de vigas tipo I
para passagem de via sobre arroio.

7. tubulação elétrica
8. pavimentação
9. guarda-corpo

Material: aço galvanizado e madeira de eucalípto reflorestado.
Altura: 110cm

10. caixa coletora de água pluvial
11. lixeira
12. poste de iluminação
13. meio fio inclinado

Material: Concreto pré moldado

14. concreto asfático
15. tubulação de água pluvial
16. DRENO DO MURO DE ARRIMO
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SEÇÃO 04
1. seixo rolado

Respeitando o percurso do arroio

S 03

2. camada regularizadora

Material: Brita
Respeitando o leito natural do arroio.

3. gramíneas colonizadoras da flora local

S 04

4. Árvore de colonização local
5. Muro de arrimo de contenção

Material: concreto armado com espessura de 20cm.

6. guarda-corpo

Material: aço galvanizado e madeira de eucalípto
reflorestado.
Altura: 110cm

7. pavimentação
8. banco
9. tubulação elétrica
10. lixeira
11. poste de iluminação
12. meio fio inclinado

Material: Concreto pré moldado

13. regularização de brita
14. concreto asfático
15. DRENO DO MURO DE ARRIMO
planta de localização de cortes
esc.: 1/500
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vegetações de matas aluviais

formações fluviais herbáceas

fauna local
lixeira

ingá

(Inga uruguensis)
Árvore encontrada em florestas aluviais, também denominadas de ciliares, ripárias ou ribeirinhas, aconpanham os pequenos cursos d’água.

aguapé

(Eicchornia spp)
São plantas aquáticas flutuantes
e rizomatosas que têm preferência
por rios de fluxo lento ou lagoas de
água doce.

junco

chorão

(Salix humboldtiana)
No Rio Grande do Sul ocorre em
todas as formações de florestas
ribeirinhas.

(Cyperus spp)
Plantas aquáticas com raízes fixas.
São anuais ou perenes e que podem
ser encontradas nas zonas tropicais
e temperadas de todos os continentes.

quero-quero

(Vanellus chilensis)
Ave típica da borda de banhados do
estado do Rio Grande do Sul.

bugio- ruivo

(Alouatta fusca)
Primata distribuído em fragmentos de
floresta subtropical e Mata Atlântica.
Com o crescimento da cidade, ele
está restrito à áreas com remanescentes de mata natural.

Modelo: Mince L
Material: Aço zincado para proteção anti-corrosão. Acabamento em
pintura a pó eletrostática cor grafite. Madeiramento em eucalipto de
reflorestamento.
Disposição de duas lixeiras uma ao lado da outra para resíduos
secos e orgânicos, com devidas sinalizações.
Fabricante: De Lazzari, Porto Alegre RS.

banco

Modelo: Mince C
Material: aço zincado para proteção anti-corrosão. Acabamento em
pintura a pó eletrostática cor grafite. Madeira de eucalipto reflorestado tratada com Cetol Impregnante, formando uma película flexível
que não trinca e não descasca, altíssima durabilidade.
Fabricante: De Lazzari, Porto Alegre RS.

poste de iluminação

Modelo: Rivara
Altura: até 8m
Economia energética de até 75%
Fabricante: Schréder do Brasil, Vinhedo SP.

bem-te-vi

orquídeas

(Cattleya intermedia e Brassavola sp)
Espécie ornamental que ocorre em
epífitos em troncos de árvores das
matas aluviais.

soldanela d’água

(Nymphoides indica)
Planta flutuante, tendo assim seu
zoneamento consequência das correntes aquáticas, da direção dos
ventos e do tipo de substrato.

GSPublisherVersion 0.77.100.100

CUIDAR DOS ARROIOS E DAS PESSOAS
PRINCÍPIO ORDENADOR PARA a regeneração
DA SUB-BACIA MÃE D’ÁGUA - VIAMÃO, RS

marina montemuro varela
orientador prof. dr. joão f. rovati
2017/1

(Pitangus sulphuratus)
Ave comum em plena área urbana.
Juntamente com o Sabiá, está entre
as aves nativas que se adaptaram
às cidades com abundantes áreas
verdes.

pavimentação

Piso megadreno permeável com regularização do solo e assentamento em argamassa.
Modelo: Recyclê Levigado cor cinza.
Fabricante: Braston pisos personalizados, Campinas SP.
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vista geral do complexo ambiental jardim universitário

PLANTA BAIXA complexo ambiental
esc.:1/500
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1. estar com redes
2. horta comunitária

3. centro de educação ambiental
4. laje de vidro para observação do arroio

5. nova sede da associação dos moradores
6. quadra de bocha

7. estar com mesas
8. central de reciclagem

9. trilha ecológica
10. trilha de plantas aquáticas nativas
2.

Parque Linear 1:500

Escala: 1:500

vista acesso principal do complexo ambiental jardim universitário

CUIDAR DOS ARROIOS E DAS PESSOAS
PRINCÍPIO ORDENADOR PARA a regeneração
DA SUB-BACIA MÃE D’ÁGUA - VIAMÃO, RS

marina montemuro varela
orientador prof. dr. joão f. rovati
2017/1

trabalho de conclusão do curso de arquitetura e urbanismo
faculdade de arquitetura // ufrgs

•••••••••

planta baixa dique

s05

esc.:1/500

dique de contenção de cheias do banhado para evitar
inundações das residências em sua proximidade. em
certos pontos foram criadas paredes de contenção
para a passagem dos arroios. a trilha ecológica se encontra no nível do fundo do banhado, sendo equipamento de uso intermitente.

1. curvas de nível do dique (0,50m)
2. parede de contenção
3. deque
4. pontes

2

1

3

1

2
4

4
3

4

dique

nível máximo - raras vezes ao ano
trilha
ecológica

arroio

nível médio - maior parte do ano
nível mínimo - poucas vezes ao ano

represa iph

seção 05
esc: 1/250

exemplificação do funcionamento do dique em relação às cheias do banhado.

PLANTAs BAIXAs dos equipamentos do parque linear
esc.:1/100
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centro de educação ambiental
1. varanda de acesso
4. depósito 0.
2. recepção
5. laboratórios
3. administração
6. banheiro unissex

6

9

NOVA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS E MORADORES DO JARDIM UNIVERSITÁRIO
Edificios 1-100
0.
1. varanda de acesso
4. administração
7. banheiro unissex
2. SALA DE JOGOs
5. salão de festas
8. auditório
3. DEPÓSITO
6. jardim interno

Edificios 1-100

7. salas de aula
8. acesso à trilha
9. vegetações aquáticas
Escala: 1:100

Escala: 1:100

centrAL DE RECICLAGEM
1. vestiários
2. DEPÓSITO
3. administração

4. esteiras de seleção
5. caçambas de resíduos
6. tonéis de armazenamento

Fg
Fg

Fg
Fg

Fg

PRINCÍPIO ORDENADOR PARA a regeneração
DA SUB-BACIA MÃE D’ÁGUA - VIAMÃO, RS

8. estacionamento

Fg

Fg

Fg

Pavimento Térreo Casa de Passagem
0.
Escala: 1:100

CUIDAR DOS ARROIOS E DAS PESSOAS

Edificios 1-100
0.
7. acesso de caminhões e pessoasEscala: 1:100

marina montemuro varela
orientador prof. dr. joão f. rovati
2017/1

Primeiro Pavimento Casa de passagem
1.
Escala: 1:100

trabalho de conclusão do curso de arquitetura e urbanismo
faculdade de arquitetura // ufrgs
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