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1. Tema
1.1.introdução
Organizações que monitoram o funcionamento
do globo terreste alertaram que já ultrapassamos o
limite da capacidade de suporte planetário e estamos
consumindo em quase 40% a capacidade de reposição
da biosfera. Vários cientistas já apontaram que devemos reverter o consumo e começar a produzir. Desse
modo já não basta mais as edificações serem NET 0,
que produzem toda a energia que consomem de forma
renovável, mas sim devem gerar excedente de volta
às redes distribuidoras para que haja uma inversão no
estado atual de biodegradação.

No caso de Dhaka, o apelo imobiliário faz com
que a população mais carente não tenha acesso a estruturas urbanas e arquitetônicas de qualidade. Assim
tendo que construir suas casas de acordo com suas
experiências próprias sobre inundações e desastres.

Assim acontece também no Brasil, e mais
especificamente no Jardim Universitário, pertencente ao
bairro Santa Isabel, em Viamão, RS. Ela é uma vila onde
grande parte das suas edificações são autoconstruídas junto às nascentes e percursos d’água. Assim
necessita de ajuda de Arquitetos e Urbanistas para a
Não somente em questões de energia gerada sua regeneração. Soluções como as de Dhaka, onde
ou consumida que faz o planeta estar em crise. Assim arquitetos desenvolveram uma espécie de casa anfíbia
como a Terra, nós somos 70% de água. Ela sempre que se eleva quando há enchentes, não se faz eficaz
foi de suma importância na vida e no funcionamento na solução dos problemas. É somente um paleativo.
do planeta. Civilizações como a Maya e Egípcia se
Aqui no Brasil existem os programas goverdesenvolveram às margens de grandes rios, tendo sua
agricultura fortemente ligada aos longos períodos de namentais de empréstimos e construções de unidachuva. Como pode ser uma solução para essas antigas des habitacionais, porém sozinhos eles não resolvem a
sociedades o que é um problema corriqueiro para a origem do problema. Se deve prestar mais a atenção
sociedade contemporânea? Inundações, desalojamento, sobre a sistemática de eliminação de resíduos em curassoreamento e acúmulo de resíduos em correntes de sos d’água, das precárias leis que regem a ocupação
água são situações que acompanham diversas comu- habitacional sobre áreas de APP e nas deficientes
infraestruturas básicas de manutenção das bacias hinidades ao redor do mundo.
drográficas.
Em países como Bangladesh, medidas para
Assim podemos resgatar a percepção de Julia
a remediação de efeitos como enchentes tiveram de
ser executadas. Como citado no livro Architecture for King, arquiteta ganhadora do premio Emerging Woman
humanitarian emergencies, mais de 90% dos arquitetos Architect of the Year pelo Architecture Journal. Ela disse
vivem e trabalham nas áreas mais ricas do mundo, que a última coisa que essas comunidades precisam é
enquanto as áreas mais pobres sofrem continuamente arquitetura. Isso porque os membros das comunidades
com desastres naturais.
de favelas indianas que conheceu já eram especialistas
na construção de casas e edifícios por experiência
própria. Então ela propõe projetar e implementar o que Barragem UFRGS e Bairro Jardim Universitário em dias de fortes chuvas
Fotos: Jessé Segalli
era verdadeiramente necessário: sistemas de esgoto.
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1. TEMA
1.2.HISTÓRICO Da temática escolhida
A Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA) tem como principal fonte de água
para abastecimento de mais de 1,6 milhões
de habitantes o Lago Guaíba. Em Porto Alegre
e Viamão localizam-se várias bacias hidrográficas que contribuem para o Lago e uma
destas é a do Arroio do Dilúvio.
As nascentes dele estão localizadas
nos entornos das represas Lomba do Sabão
e Mãe D’Água, ambas em Viamão. Sua Bacia
Hidrográfica tem aproximadamente 80 km² de
área de drenagem, onde 20% se encontra no
município de Viamão e os outros 80% no de
Porto Alegre.
Seu trecho canalizado possui declividade em torno de 3m/km, porém a montante atinge 10m/km, o que a torna uma bacia
própria a escoamentos rápidos. Mesmo nas
condições naturais, antes da ocupação urbana
intensiva, essa bacia já apresentava um regime hidrológico basicamente pluvial.

Nas épocas de estiagem, a vazão
era consideravelmente reduzida, porém, nas
epócas de chuva, as enchentes chegavam a
tornar inviável a urbanização.
Com a retificação inciada nos anos
50 foi possível a consolidação da massa da
cidade e a redução dos riscos de inundação
em uma grande área. Porém ainda ocorrem
episódios de alagamentos devido ao assoreamento causado pelo solo levado desde as
suas nascentes.
Além disso, o fator mais importante
para esses acontecimentos é a impermeabilização dos solos próximos ao arroio e remoção
da mata ciliar. A grande parte da vegetação
natural da bacia encontra-se em território da
UFRGS, no morro Santana, que abriga a maior
parte natural do arroio, sem intervenções humanas. Porém a intensa urbanização a montante, nos entornos do Parque Saint-Hilaire e
na Vila do Jardim Universitário, faz com que
ele esteja poluído desde as suas nascentes,
incluindo as represas da Bacia Mãe D’Água e
da Lomba do Sabão.

Assim, grande quantidade de desse
A vasta possiblidade de mobilidade
urbana gerada na região pelas Avenidas Bento esgoto, resíduos e sedimentos são lançados
Gonçalves e Ipiranga, que margeiam o arroio, no Arroio Dilúvio ainda nas proximidades das
sobretudo pela quantidade de serviço público suas nascentes, cerca de 50mil m³ ao todo
de transporte, tornam a zona da bacia um ao ano.
Contudo, podemos ver da crise do
lugar estratégico para ocupação irregular. As
grandes vias já se originaram de um princípio sistema de funcionamento das bacias, uma
de cidade modernista que visava o automó- oportunidade para a realização de um estudo
vel em detrimento da imagem natural, porém mais aprofundado em questões ambientais,
foram construídas em áreas de preservação habitacionais, políticas e funcionais de uma
permanente. Essas tinham previsão de, nos comunidade específica, neste caso. Onde, não
anos 30, serem convertidas em parques line- podemos esquecer, o espaço público urbano é extensão das unidades habitacionais no
ares e áreas de parques lacustres.
Desse modo, as consequências ur- sentido de lazer. As comunidades devem ter
banas e ambientais dessa lógica provocaram ciência e possuir o sentimento de pertencigrandes impactos nos arroios e na bacia, fa- mento do espaço urbano e natural para que
zendo com que afluentes desaparecessem. assim cuidem e preservem.
Em questão habitacional, as ocupações irregulares estão muitas vezes em locais com
riscos de deslizamento e inundações. Além
de que, grande parte da conexão de esgotos
cloacais são feitas pelas redes pluviais nessas regiões.
bacia do
bacia
arroio dilúvio
mãe d’água

rmpa
brasil

porto
alegre

viamão

rs
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1. Tema
1.3.JUSTIFICATIVA DO TEMA
Após eu fazer parte de um Ateliê Intensivo Internacional entitulado “O Futuro dos Bairros
Autoconstruídos Junto a Nascentes e Cursos
D’Água”* na sub-bacia Mãe D’Água, no autodenominado bairro Jardim Universitário em Viamão-RS,
tive interesse em trabalhar em um projeto para
uma estação de tratamento de esgoto para a
região. Isso porque o tratamento dos efluentes
ali é escasso e realizado raras vezes por fossa
séptica.
Contudo, de acordo com o estudo entitulado “Ampliação do Sistema de Esgotamento
Sanitário do Campus do Vale/UFRGS: Avaliação
Econômica das Alternativas.” resolvi tomar outro
rumo, mas com o mesmo propósito. Na dissertação de conclusão de curso, Bruna Canarim chega
a conclusão de que o mais economicamente viável
seria a manutenção da estação de tratamento
de esgoto do Campus do Vale da UFRGS frente
a construção de uma nova estação. Está certo comentar que a estação estaria a serviço da
Universidade, porém poderíamos considerar uma
manutenção com apliação que englobasse o bairro
Jardim Universitário.
Desse modo, procurei situações mais
particulares do bairro, tais como os problemas com
construções irregulares sobre APP, eliminação indevida de resíduos nos córregos, assoreamento, vias
irregulares, etc. Vi nisso uma grande necessidade
de educação ambiental por parte não somente do
bairro Jardim Universitário, mas sim de toda a Sub-Bacia Mãe D’Água, além de, é claro, mudanças no
funcionamento e na manutenção física do espaço.

Da parte que cabe o trabalho arquitetônico, escolherei um
dos arroios e farei meu estudo sobre a sua regeneração. Como
esses córregos não possuem nomes, nomearei o estudo de caso
como Arroio Sete Povos, nome da rua que o acompanha antes de
chegar à represa da UFRGS. A ideia central é relocar casas em locais
de risco de desmoronamento e inundações e restaurar a biosfera
natural que envolve essas APP, tudo isso por meio de estratégias
como: reinplantação de flora nativa, elaboração de tipologias de casas sustentábeis para relocação, construção de parque linear, entre
outros.
Vi como uma potencialidade da região a Associação de
Amigos e Moradores do Jardim Universitário, que serve como um

nascente
mãe d’água
morro
santana

articulador entre a comunidade e os representantes locais. Creio
que uma ampliação, com devidas alternativas de sustentabilidade,
possa ser um meio para que devidas instituições possam atuar na
questão de educação ambiental. Tanto na associação quanto nas
escolas que atendem a população local.
(*) Ateliê e projeto de extensão coordenado pelos professores João Farias Rovati
(Faculdade de Arquitetura) e Carlos André Bulhões Mendes (IPH), e que conta
com a participação de professores e estudantes da UFRGS, da Escola Nacional
Superior de Arquitetura de Paris La Villette (ENSA-PLV), França, e da Faculdade
de Arquitetura da Universidade Nacional do Litoral (UNL), Argentina. Realizado em
Porto Alegre, entre 18 e 30 de abril de 2016.

lagoa dos
patos

represa
do sabão

avenida
ipiranga

arroio
divlúvio

av. bento
gonçalves
lago
guaíba
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2. DESENVOLVIMENTO DO PROJETO
2.1.DEFINIÇÕES DE NÍVEIS E PADRÕES DE DESENVOLVIMENTO
A seguir farei definições de acordo com a escala do projeto, considerando minha
região de estudo, o bairro Jardim Universitário e seus arroios sendo a maior escala de intervenção.

MACROESCALA
Plano ordenador que possa ser replicado ao longo dos arroios onde existam situações
em que se semelhem. Como por exemplo, lozalização de habitações instaladas em áreas de
preservação e em pontos de risco de desmoronamento, inundações, etc. Levando em conta
as legislações vigentes para casos de APP em regiões urbanas consolidadas. Parques lineares
para evitar a instalação futura de mais habitações em regiões de preservação e de território
federal, de posse da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Remodelação de vias para
melhorar drenagem urbana e conexão dos esgotos cloacais à rede pública como solução de
saneamento. Propostas de preservação da flora nativa e inserção de mata ripária ao longo dos
arroios.

MESOESCALA
Proposições de novos estares públicos, assim como novos equipamentos. Locais para
inserção de polos atrativos, zonas de serviços e trabalho, ítens que carecem a região. Assim
como uma proposta de nova sede para a Associação de Amigos e Moradores do bairro e
relocação para habitações em zonas de risco e em APPs.
MICROESCALA
Proposta de novo sítio para relocação e modelagem de habitações de moradores que
estariam em localizações de riscos. Detalhamento técnico das inserções feitas em macroescala
e mesoescala e perspectivas realizadas com fotomontagem. Proposta de mobiliário urbano e
remodelação dos passeois.

N
0

25

50

75

100m
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2. DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

2.2.METODOLOGIA E INSTRUMENTOS DE TRABALHO
Realizarei um estudo da bacia relacionando toda área que ela abriga, porém com
o olhar especificamente em um bairro, um
arroio e uma represa. Elaborarei um modelo
de ordenamento que se faça possível a implantação em variados pontos críicos que se
assemelhem.
Analisarei a influência dos acontecimentos da bacia no cenário municipal. Inicialmente realizarando um estudo prévio das
possiblidades de implementação contidas
nesta pesquisa para entender as necessidades e oportunidades que a região de estudo
apresentam.
Afim de atender essas demandas,
será elaborado um programa de necessidades
dos quais será levado como princípio ordenador do trabalho. Assim chegando a um partido
urbanístico e arquitetônico.
Servirão também de base para o
desenvolvimento do projeto: pesquisas no
PDDUA, regime urbanístico, planos de ação
de arroios, código florestal, plano diretor dos
municípios de Porto Alegre e Viamão, entre
outros.

Serão realizados estudos sobre tecnologias construtivas para a elaboração de
intervenções na escala urbana e na escala
arquitetônica, sempre se aplicando a esses
diferentes contextos projetuais. E também
sempre levando em conta aspectos de sustentabilidade nas mais diferentes formas.
Utilizarei de mapas, diagramas, imagens, fotomontagens, cortes técnicos, plantas
de implantação, elevações, seções e plantas
baixas que forem cabíveis de análise e que se
faça entender a proposição do trabalho, sempre respeitando a escala do ítem analisado.
Para o anteprojeto será elaborado um
estudo inicial que contemple todas as escalas pretendidas de trabalho e complementação
desta pesquisa que se mostrar necessária ao
longo do processo.
No projeto final farei uma síntese
de todo estudo nos mais diferentes níveis
de inserção e de detalhamento, proposta volumétricas de equipamentos e unificação e
conexão de todos os ítens que englobam o
trabalho de conclusão.

Exemplo de Representação Gráfica:
International Park The Hague,
de LOLA, Landscape Achitects

Exemplo de fotomontagem: URBE, Ateliê de Arquitetura
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3. DEFINIÇÕES GERAIS

3.1.AGENTES DE INTERVENÇÃO E SEUS OBJETIVOS
Uma das áreas mais importantes
para que todo o trabalho dos mais diferentes
profissionais tenha sucesso é o que cabe
aos educadores ambientais e psicólogos. Pois
essa mudança no funcionamento do bairro é
com propósito de melhorar a qualidade de vida
da cidade, mas também especificamente das
pessoas que habitam aquele local e serão
relocadas. Então elas devem ser educadas
para a manutenção dos arroios e da bacia,
para que não sejam mais eliminados resíduos
de maneira displicente e que não se construa
mais em regiões de preservação e/ou zonas
perigosas.
Quando uma região sofre intervenções funcionais e urbanísticas, muitas vezes cresce a especulação imobiliária do local.
Como na Colômbia, onde projetos urbanísticos
de favelas de Medelín fizeram com que o
valor dos imóveis crescesse. Isso faz com
que haja o risco de ser gerada gentrificação.
Desse modo, coube ao poder público intervir e
criar polìticas públicas para benefício de moradores originários daquela região, como redução
nos impostos de moradia. Assim evitando a
saída da população local.
Scanned by CamScanner

Este trabalho planejado só fará sentido se pensado na multidisciplinaridade. Com
o objetivo de reimplantação da fauna e da
flora nativas, considerando a regeneração das
áreas de preservação, profissionais da área
da biologia, ecologia, paisagismo teriam de ser
acionados. Assim como engenheiros sanitaristas, ambientais, hídricos, civis para se fazer
possível tamanhas intervenções no funcionamento técnico do bairro, pontes, drenagem de
suas vias e correta vazão dos seus arroios.
Ao que cabe o projeto arquitetônico e urbanístico, a interelação de todos os
agentes para que haja um equilíbrio na forma
e no uso dos ambientes abertos e correlação
da área construída com a não edificada. Assim como a interface bairroXnatural que cabe
também ao arquiteto essa função.
Administradores e gerenciadores se
fariam de extrema importância para organizar o processo e interdependência de todos
os agentes, assim como o funcionamento da
empresa a ser criada com os diferentes profissionais.
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3. DEFINIÇÕES GERAIS
3.2.aSPECTOS ECONÔMICOS
Essa equipe interdisciplinar já citada faria parte de vários órgãos e secretarias públicos como a Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), a Secretaria Municipal de Meio
Ambiente (SMMA), Secretaria de Planejamento, Urbanismo e Habitação (SMPUH), entre outras.
Considerando uma estado ideal de poder e investimentos públicos, esses departamentos contariam com o financiamento público (Prefeitura de Viamão, Prefeitura de Porto Alegre, Governo
Estadual e Governo Federal) para a criação de uma empresa coordenadora desse projeto. Uma
união de esforços e verbas para a realização de uma restauração ambiental e social em questão. Os fundos poderiam derivar do Plano de Aceleração ao Crescimento (PAC) e as habitações
relocadas poderiam ser financiadas empreiteiras tercerizadas com financiamento da Caixa para
habitações.
Essa empresa poderia ter associações com empreiteiras que executassem o projeto
e ter parceirias com empresas que resolvam adotar algumas das áreas de intervenção. Esse
projeto seria planejado ao longo de aproximadamente 5 anos e sua execução levaria em torno
de 20 anos até sua conclusão.
Como muitas das unidades habitacionais em locais de risco e de proteção são áreas
tomadas e não possuem nem registro de usucapião, elas deveriam ser desocupadas, com o
material das casas vendidos ao poder público e a concessão de novas moradias, mantendo de
preferência a mesma tipologia, porém melhor localização e qualidade.

CURTO PRAZO (primeiro ano): Construção de casa de passagem que abrigue as famílias
que aguardam sua relocação. Início da remoção de casas em áreas de preservação e recomposição da mata ciliar. Início da construção da nova Sede dos Amigos e Moradores do Jardim
Universitário e das unidades habitacionais de reposição.
MÉDIO PRAZO (ao final de 5 anos): Finalização da construção da associação de moradores. Contínua utilização das casas de passagem pelos habitantes do bairro que ainda
aguardam a construção de suas novas residências. Início das obras públicas de drenagem e
saneamento e conexão das habitações, que ainda não possuem, às redes de esgoto. Início da
construção do parque linear.
LONGO PRAZO (ao final de 20 anos): Finalização de todas as obras de infraestrutura
pública e de casas de relocação. Reestabelecimento da fauna e flora nativas.
Podemos considerar a execução do projeto de maneira circular, como exemplificado
no diagrama abaixo. Isso ocorre porque as etapas se repetem nos diferentes pontos do arroio
para abrangência total da região.

[

1ºetapa: Transferência dos moradores do local para casas de passagem
2ºetapa: Construção das casas de relocação e regeneração do ponto do arroio
3ºetapa: Transferência dos moradores para sua nova habitação

3.3.ASPECTOS TEMPORAIS
Depois de realizada todas as pesquisas, as etapas de implementação desse projeto
podem ser planejadas para serem executadas de maneira sistemática.
Considerando a dificuldade da implementação dele, por lidar com pessoas e suas
moradias, poderão haver retomadas de ações e revisões de execução.

0
Início das
obras

Conclusão da
Associação de
Moradores

20 anos
Conclusão
das obras
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3. DEFINIÇÕES GERAIS
3.4.POPULAÇÃO DE DEMANDA
A população alvo da pesquisa é a
população da bacia Mãe D’Água que, segundo
ao Censo Demográfico de 2010, realizado pelo
IBGE, era de 17474 habitantes. Desses, 26,2%
vivem em áreas de preservação permanente
(APP). Existem 5684 domicílios e desses:

1,4% não têm acesso à rede pública de água;
46,2% não têm acesso à rede de esgotamento sanitário; 2,8% não possui atendimento
pela coleta de resíduos sólidos; 21,8% não
têm acesso oficial à rede de fornecimento de
energia elétrica; 28,8% se situam sobre APPs;

e desses, 166 estão localizados em aglomera- total da bacia é de 336,79 ha e desses,
dos subnormais (favelas). A renda média men- 75,53 estão em áreas de preservação.
sal de 2010 nessa região era de R$ 697,44.
Enquanto a taxa de ocupação do
território no decorrer dos anos, podemos ver
no gráfico abaixo, considerando que a área

TAXA DE OCUPAÇÃO PARA A BACIA MÃE D’ÁGUA
SOBREPOSTO A UMA LINHA DE TENDÊNCIA POLINOMIAL

14,8% = MORRO SANTANA
RIBEIRO (2015)

70%

TAXA DE OCUPAÇÃO

60%
50%
40%
30%
20%
10%

y = -0,0002x²+0,7842x-790,74
R²= 0,979

0%
1960

1970

1980

1990

2000

2010

2020

ANOS
1950
Primeiras ocupações
1950
Fundação IPH UFRGS
1955/1956
Loteamentos Santa Isabel
e Jardim Universitário

1963
Construção
Barragem
UFRGS

1970-1977
Implantação do
Campus do Vale/
UFRGS
1977
Linha de Ônibus
Ipiranga-Campus

1980
Tarifa única de
ônibus POA

Alves (2000)
Huffner (2013)
Ribeiro (2015)
Polinômio (Ocupação BMDA)
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3. DEFINIÇÕES GERAIS
3.5.aspectos de sustentabilidade
.
Procurarei utilizar mecanismos como
cisternas para se reaproveitar a água da chuva, com benefícios tais como: utilização para
rega de vegetação, limpeza de calçadas e
veículos, uso no sistema de ar condicionado, caso necessário e uso no sistema de
descarga sanitária. Uso de ventilação cruzada
e iluminação natural. Uso de materiais construtivos locais e mão de obra local. Redução
nas dimensões dos cômodos, com medidas
de conforto mínimas para que haja a menor
utilização de materiais e menor gasto com
transporte e menor produção de resíduos da
construção civil.

A diminuição dos espaços das edificações não funciona ao completo se não há
espaço público de qualidade. O bem-estar da
população não será prejudicado com a diminuição das habitações se o espaço urbano
servir também como área de lazer. Assim entra o urbanismo sustentável.
Como podemos ver na figura abaixo,
a redução da distância entre os locais de
lazer, habitacionais e de trabalho, reduzem a
necessidade de transporte automotor, assim
emitindo menor quantidade de poluentes e
valorizando o uso de meios de transporte
limpos, tais como caminhar e andar de bicicleta. Isso se faz possível pela concentração
de pequenos núcleos, como o pequeno bairro
do Jardim Universitário.

Scanned by CamScanner

Dos três pilares da sustentabilidade,
ambiental, social e econônico, o que cabe a
um projeto que abrange as áreas arquitetônica, paisagística e urbanística, seria a parte
ambiental. Dela podemos citar diferentes maneiras de representá-la.
No quesito arquitetônico, buscarei utilizar paredes e coberturas verdes. Elas
reduzem a temperatura do interior da edificação, o que faz com que se consuma menos energia para a refrigeração do ambiente.
Também faz com que melhore o isolamento
acústico e aumentente a retenção de água
da chuva, o que ajuda para evitar enchentes
com a redução de água que vai para a rede
pública, entre outros benefícios.

Nele vemos a necessidade da implementação das áreas de trabalho, lazer e
serviços (como postos de saúde, bancos, correios, farmácias), pois na área de educação e
habitação o bairro já se faz autossuficiente.
Do quesito paisagístico, a recuperação da mata ciliar e remoção de casas em
locais de risco de desmoronamento e que
prejudiquem muito a APP que estão inseridas,
são itens a ser considerados. Sempre respeitando a flora nativa, utilizando vegetações
que se fazem presente no sistema natural da
bacia, como recomenda Rosa Kliass nos seus
livros. Além disso, obviamente, deve ser levado
em conta a adequação à legislação ambiental
vigente. Isso tudo faz com que o ecossistema
se recupere e a fauna nativa se reconstitua.

moradia
moradia
trabalho lazer
trabalho

lazer

Distância que exije deslocamento de transporte
automotor

Distância que pode ser percorrida a pé ou de
bicicleta
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4. PROGRAMA
4.1.GRAUS DE INTERVENÇÃO
O trabalho gira em torno da recuperação de áreas de preservação, deste modo
todos os fatores de intervenção terão como
objetivo final a restauração do ambiente natural.
REGENERAÇÃO DO NATURAL
Serão removidas as habitações em
áreas de risco e áreas de preservação e será
recuperada a mata ripária e as águas dos
arroios, além de realizadas séries de intervenções de cunho paisagístico. Dentre elas

contenção de habitações nas proximidades do
arroio para evitar deslizamentos e assoreamento, regularização dos leitos com pedras e
britas, canalização do arroio quando sob pontes para evitar o acúmulo de resíduos e criação de espaços de lazer e contemplação do
natural. Biovaletas, os jardins lineares, por se
localizarem em cotas mais baixas, elas servem como calhas que aumentam a absorção
de água para os lençóis freáticos, ou seja,
recarga adequada do aquífero captando água
para o solo. Junto delas, bacias de retenção
serão implantadas para acomodar o excesso
dos fluidos e também aliviar o sistema de
esgotamento pluvial, evitar inundações, além
de servirem de hábitat para diversas espécias
e funcionar por vezes como áreas de lazer e
recreação.

URBANÍSTICo
Elaboração de complexo ambiental costeando o banhado que acompanha a
represa da UFRGS. Como essa infraestrutura
é considerado um limite, um portão e uma
conexão, ele será projetado com intuito de
conter a expansão residencial para o interior
da região e resgatar a imagem do natural para
a conscientização da população sobre a preservação do meio ambiente, além de integrar
regiões e servir como área de lazer. Serão
também desenvolidos pontos de coleta de
resíduos em pontos próximos a ruas que não
são acessíveis pelo caminhão de lixo. Vias
serão elaboradas de forma a mitigar enchentes, o que evitaria o escoamento superficial
e aumentaria a absorção de água pluvial pelo

solo, entre outros elementos de infraestrutura
urbana. Dentre eles, remodelação dos sistemas de drenagem, das calçadas e criação de
traffic calming que atuem também como contenções de enchentes e pontes. Implementação de mobiliário urbano de fornecedores
locais e postes de iluminação LED, além de
pavimentação permeável para a passagem de
água das chuvas para o lençol freático.
Remodelação das áreas de lazer já existentes
e criação de novas.

BANHADO UFRGS

IPH
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4. PROGRAMA
4.1.GRAUS DE INTERVENÇÃO
ARQUITETÔNICO
Associação dos Moradores:
Será projetada uma nova sede da Associação de Amigos e Moradores do Jardim
Universitário, afim de aumentar as possibilidades de atividades como aumentar sua visibilidade
para maior aceitação dela pela população do bairro. Ela contará com uma sala de palestras,
banheiros unissex, salão de festas, sala de jogos, depósito e administração.
CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL:
O Centro de Educação Ambiental contará com duas salas de aula, dois laboratórios,
uma sala de administração, recepção, depósito e banheiros unissex. Ele terá passagem para a
trilha ecológica e contará com reservatório de exposição de vegetações aquáticas nativas.

Casas de passgem:
As casas de passagem serão casas que abrigarão famílias que estarão sendo relocadas. Elas poderão abrigar mais de um núcleo familiar e possuir zona comum de serviços. Este
será um dos pontos chaves do projeto. Contará com oito habitações com camas beliche, sala
de estar, jantar e pequena cozinha. Além disso vestiários coletivos femininos e masculinos com
banheiro PNE no primeiro pavimento. Sala de administração e depósito e também recepção e
horta comunitária.
Casas de relocação:

Serão propostas ideias de habitações com largura de 5m para maior aproveitamento
do terreno e maior quantidade de lotes. Pensadas e projetadas de maneira eficiente, com
CENTRAL DE RECICLAGEM:
reaproveitamento de água da chuva, ventilação cruzada e telhado verde. Casas compactas,
oferecendo uma variada gama de tipologias para abrigar os mais diferentes núcleos familiares,
A Central de reciclagem contará com diversas caçambas de separação de resíduos, assim como casas com acessibilidade. Elaboradas com mão de obra e materiais locais, tudo
assim como duas esteiras de seleção, um depósito, uma administração e vestiários feminino isso como aspectos de sustentabilidade.
e masculino.
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5.1.INSERÇÃO URBANA
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5. LEVANTAMENTO BÁSICO

área de estudo
rua barão
do belém

5.1.INSERÇÃO URBANA
O Jardim Universitário é um pequeno bairro do município de Viamão, RS.
Localizado na divisa das cidades de Viamão e Porto Alegre, ele abriga três arroios
cuja nascente está no bairro Nossa Sra. Aparecida e que desaguam na represa
da UFRGS cuja nascente está no bairro Nossa Sra. Aparecida. Está compreendido
na Bacia Hidrográfica Mãe d’água e está ao lado da Bacia Hidrográfica do Arroio
Dilúvio, que possui grande contribuição para o lago Guaíba, descarregando uma
vazão média de 1m³/s.
A área de estudo está interligada com o Campus do vale por uma
estreita escadaria que desemboca na Rua Osvaldo Cruz. Mesma rua em que
se situa a Associação de Amigos e Moradores do Jardim Universitário, alvo de
grande interesse deste trabalho.
A linha de ônibus M101-TRANSVERSAL METROPOLITANA 1 - MATHIAS /
RESTINGA passa na Avenida Liberdade.

r. euclides
da cunha
acesso
ufrgs

rua chile

praça
central

r. zilda
de abreu

rua sete
povos
arroio
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avenida
liberdade

campus
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5.2.FUNCIONALIDADE DA ÁREA DE TRABALHO

represa
ufrgs

A Avenida Liberdade é o polo atrator da região, contando com grande
fluxo de pessoas e veículos e é de grande animação. Possui diversos tipos de
serviços tais como ferragem, farmárcias, supermercados, e uma variedade de
lojas, efervecendo o comércio na área.

rua beira
lago

iph

Avenida Liberdade esquina com Avenida Walter Jobim.
Fonte: http://www.vilasantaisabel.com.br/fotos.htm Acesso abril 2017
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5. LEVANTAMENTO BÁSICO
5.3.GEOGRAFIA DA REGIÃO
A bacia possui um clima subtropical, com verões quentes e invernos
frios, com chuvas bem distribuídas ao longo dos meses do ano. Os ventos de
inverno vem da orientação oeste e os ventos de verão da leste e como as
edificações são de no máximo 3 pavimentos, a ensolação é bem distribuída.
O terreno possui grande declividade nas proximidades das nascentes
dos arroios e é suavemente ondulada nas demais regiões. O perfil dos solos
está diretamente relacionado com a rocha subjacente em virtude das suas
propriedades texturiais e a declividade das vertentes (ALVES, 2000). A área
possui um solo argiloso pela grande presença de água das nascentes e
arroios, dificultando a infiltração de água no solo, segundo o Levantamento
de Reconhecimento dos Solos do Rio Grande do Sul realizado em 1973. Apesar
do formato alongado, é considerada uma microbacia, assim tendendo a ter
um tempo de concentração menor de água, aumentando a velocidade de escoamento superficial. Isso aumenta os processos erosivos na bacia vertente
(RIBEIRO, 2016).
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5.5.ANTECEDENTES

5.4.POTENCIALIDADES E LIMITAÇÕES

O bairro Jardim Universitário é na
verdade uma das vila pertencentes ao bairro
Santa Isabel. Originalmente ele fazia parte
da Sesmaria de Santana, a qual teria área
aproximada de 14 mil hectares. Foi ocupada
por diversos imgrantes, dentre eles alemães,
franceses, holandeses e italianos, em sua
maioria vindos do interior do estado.
Segundo moradores, a mistura de
imigrantes que deu origem ao bairro fez com
que Santa Isabel se destacasse das demais
zonas da cidade, obtendo assim, um progresso e riquezas humana, cultural e financeira
em pleno desenvolvimento ainda hoje. Para
muitos, o bairro já é uma cidade dentro de
Viamão.
A concessão da sesmaria foi confirmada por carte Régia em 23/01/1744 e
registrada no Livro de Ofícios e Mercês de
Lisboa no Porto de Viamão pelo Governador
General Gomes Freire de Andrade.
O Morro Santana delimitava os limites dessa sesmaria, que foi primeiramente

PONTOS POSITIVOS
+ Proximidade de escolas públicas de ensino
fundamental e médio
+ Vasta quantidade de recursos naturais (potencial hidrológico, de fauna e flora)
+ Relação histórica do banhado e arroios com a
população local (nos anos 60 e 70 o a região da represa
era utilizada como zona de banho)
+ Proximidade de grandes avenidas conectoras da
região metropolitana
+ Andamento da obras de calçamento
+ AAMJU (Associação de Amigos e Moradores do
Jardim universitário) como grande conector de autoridades
e representantes com a população
+ Grande relação com a UFRGS, possibilitando
trabalhos conjuntos

PONTOS NEGATIVOS
- Saneamento básico inexistente
- Muito pouca quantidade de infraestrutura de lazer
- Falta de educação ambiental por parte da população
- Grande número de habitações sobre APPs
- Transporte público apenas na periferia do bairro
- Infraestrutura urbana de má qualidade
- Continuas obras para asfaltamento de ruas diminuindo a permeabilidade do solo
- Inundações frequentes
- Grande quantidade de doenças trazidas com as enchentes e o mau saneamento
- Falta de planejamento político integrado
- Ocorrência de leis que não consideram as peculiaridades das zonas urbanas

pertencente a Jerônimo de Ornelas, que segundo pesquisadores seus filhos dariam destacada descendência no Rio Grande do Sul, e,
posteriormente, a Inácio Francisco.
A formação do bairro Santa Isabel
começou em 1944, quando surgiu o primeiro loteamento na então chamada Lomba do
Sabão, principal nascente do Arroio Dilúvio. A
ocupação efetiva dos altos da atual avenida
Liberdade, onde hoje está o núcleo central do
bairro, só ocorreu a partir de 1953. A partir
desse ano que se pode chamar o aglomerado
de casas e pequenos comércios de centro
urbano.
As vilas pertencentes ao Bairro
Santa Isabel são as seguintes: Vila Nossa
Senhora Medianeira, Vila Nossa Senhora Aparecida, Vila Diamantina, Vila Monte Castelo,
Vila Monte Alegre, Lomba do Sabão, Vila Lanza, Parque Índio Jari, Vila Luciana, Vila União,
Jardim Lacy, Jardim Universitário, Lotamento
Campos da Colina, e finalmente Condomínio
Três Figueiras.

Bairro Santa Isabel em 1963.
Fonte: http://www.vilasantaisabel.com.br/fotos.htm Acesso abril 2017
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5. LEVANTAMENTO BÁSICO
5.6.MORFOLOGIA DA ÁREA DE TRABALHO
A região é basicamente constituída por habitações unifamiliares de no máximo três
pavimentos e, as que não estão construídas em áreas indevidas, possuem recuo de jardim,
como alguns exemplos mostrados abaixo. A única centralidade consolidada do bairro é a praça
central que possui um playground e uma quadra de futebol.

Vila Jardim Universitário
Praça Central
arroio sete povos

RIBEIRO 2015
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5.6.MORFOLOGIA DA ÁREA DE TRABALHO
“No mapa a direita apresenta-se a demarcação das edificações classificadas como ocupações irregulares. Nos 75,53 ha de APP
existentes na Bacia Mãe D’Água, há 1960 edificações.
As áreas classificadas como aglomerados subnormais correspondem a 32,46 ha, porém, 87% deste área encontram-se vegetadas
(campos e mata).
As áreas consideradas ocupações irregulares junto à Prefeitura
Municipal de Viamão somam 24,7 ha, sendo que 8% correspondem a
massas vegetadas não ocupadas.
Foram consideradas “ocupações irregulares”, as ocupações antrópicas e
edificações em áreas de:
(a) não permitidas por serem APP de corpos d’água ou declividade;
(b) invadidas ou que apresentassem irregularidade na posse do
imóvel, conforme dados (i) do IBGE, por meio do levantamento do Censo
Demográfico 2010 relativos aos aglomerados subnormais (IBGE, 2011a) e
(ii) da Prefeitura Municipal de Viamão (SANTOS, 2015).”
(RIBEIRO, BÁRBARA MARIA GIACCOM, 2015)

RIBEIRO 2015
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5. LEVANTAMENTO BÁSICO
5.6.MORFOLOGIA DA ÁREA DE TRABALHO
No mapa abaixo, podemos perceber que a relação é proporcional entre a quantidades de ruas asfaltadas e de ruas com chão batido. Ambas possuem restrições a infiltração
de água no solo, aumentando o escoamento superficial e o ocorrimento de enchentes
e assoreamento. Esse aspecto deve ser levado em consideração na fase projetual, pois
torna-se necessária a implementação de uma pavimentação mais permeável.

Já no mapa abaixo, percebemos a distância dos pontos de coleta seletiva mais
próximos à àrea de estudo. Pontos no bairro: E.E. Carlos Chagas, Rua Casemiro de Abreu 387
(1); E.E.E.M. Santa Isabel, Rua Afonso Silva 43 (2); E.E.E.M. Walt Disney, Rua Medianeira 578 (3);
E.M.E.F. Alberto Pasqualini, Rua Casemiro de Abreu 385 (4); E.M.E.F. Santa Isabel, Rua Rincão da
Querência 59 (5); Unidade Básica de Saúde Santa Isabel, Rua Pedro Luis Grassi 360 (6).
700m (2)
700m (5)
850m (6)
800m (1)
850m (4)

750m (3)

Ruas asfaltadas
Ruas em chão batido

Assim, percebemos a necessidade de implementação de mais pontos de coleta seletiva na área de estudo.
20
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5.7.PONTOS DE INTERESSE PARA INTERVENÇÕES
1. BANHADO DA REPRESA UFRGS
2. RUA SETE POVOS E RUA EUCLIDES DA CUNHA
3. RUA SETE POVOS
4. RUA SETE POVOS (BEIRA DA SANGA)
5. RUA OSVALDO CRUZ (VIA SOBRE SANGA)
6. RUA OSVALDO CRUZ, 318 (ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES)
7. RUA OSVALDO CRUZ (VIA SOBRE SANGA)
8. RUA SETE POVOS (BEIRA DA SANGA)
9. RUA SIMÕES LOPES (BEIRA DA SANGA)
10. REGIÃO ENTRE RUAS BARÃO DO BELÉM E RUA
SIMÕES LOPES (BEIRA DA SANGA)
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PONTO 01

Ponto 02

PONTO 03

Represa UFRGS. Acúmulo de resíduos em APP e apropriação de
terreno Federal por parte de moradores do município de Viamão. Animais são criados livremente na área (galinhas, cavalos,
cães, gatos e porcos).

Ponto crítico de alagamentos por ser ponto mais baixo na Sobreposição de APP e moradia, acúmulo de resíduos e assoreamento.
topografia da área de estudo. Construções sobrepõe a APP.
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PONTO 04

Ponto 05

PONTO 06

Sobreposição de APP e moradia, acúmulo de resíduos e as- Residência situada em APP com frequentes inundações, acú- Associação de Amigos e Moradores do Jardim Universitário.
Difícil acesso de pedestres e veículos, principamente acesso
mulo de resíduos e assoreamento.
soreamento.
a caminhões de lixo. Fiações elétricas pouco elevadas, no
caminho dos veículos e por vezes perigosas.
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PONTO 07

Ponto 08

Ponto 09

Região de via transformada em ponte sobre APP com residên- Ponto com muito acúmulo de resíduos, moradias sobre APP e Moradias além de serem situadas sobre APP, estão sobre
risco de desmoronamentos e inundações. Muito acúmulo de
cias ligeiramente ao lago da sanga. Muito acúmulo de resíduos descarga de esgoto diretamente na sanga.
resíduos.
e assoreamento.
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PONTO 10
Moradias em pontos de risco, situadas sobre acúmulo de resíduos. Acesso
de moradia realizado por montanha de dejetos. Residências sobre APP e em
região de enchentes.
NÍVEL -1

RUA BARÃO DO BELÉM

NÍVEL 0

RUA SIMÕES LOPES

Scanned by CamScanner
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6. CONDICIONANTES LEGAIS E
INSTITUCIONAIS
Pelo Código Florestal, Lei 4771/65, se
entende como Área de Preservação Permanente (APP), “área protegida nos termos dos arts.
2oe 3odesta Lei, coberta ou não por vegetação
nativa, com a função ambiental de preservar
os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico
de fauna e flora, proteger o solo e assegurar
o bem-estar das populações humanas;”
E ressalta:
“Art. 2° Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito desta Lei, as florestas e
demais formas de vegetação natural situadas:
a) ao longo dos rios ou de qualquer curso
d’água desde o seu nível mais alto em faixa
marginal cuja largura mínima seja: 1) de 30
(trinta) metros para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de largura;”
Ou seja, pelo Código Florestal, a mata
situada até 30m das margens dos arroios é
considerada área de preservação. Considerando
que nenhum trecho dos arroios possui mais de
10 metros de largura.
Sobre a supressão de vegetação em
área de preservação ainda consta:
“§2°A supressão de vegetação em
área de preservação permanente situada em
área urbana, dependerá de autorização do órgão ambiental competente, desde que o município possua conselho de meio ambiente com
caráter deliberativo e plano diretor, mediante
anuência prévia do órgão ambiental estadual

competente fundamentada em parecer técnico.”
Ainda, mais especificamente sobre a
supressão de vegetação, segundo o Código
Florestal Estadual –Lei N° 9.519/92:
“Art. 23 -É proibida a supressão parcial ou total das matas ciliares e da vegetação
de preservação permanente definida em lei e
reserva florestal do artigo 9º desta Lei, salvo
quando lei e reserva florestal do artigo 9º
desta Lei, salvo quando necessário à execução
de obras, planos ou projetos de utilidade pública ou interesse social, mediante a elaboração
prévia da EIA RIMA (*) e licenciamento do órgão
competente e Lei própria.”
Então, buscando leis próprias sobre
áreas de preservação em áreas urbanas consolidadas, se encontra na LEI Nº 3530/2006, o
Plano Diretor de Viamão. Nele consta a seguinte consideração:
A macrozona urbana de consolidação
engloba as ocupações irregulares em zonas de
risco e áreas de preservação permanente.
“As Áreas de Preservação Permanente (APP) a serem observadas minimamente na
Macrozona Urbana de Consolidação é uma faixa
mínima de proteção de 15 (quinze) metros ao
longo dos cursos de água de até 02 (dois)
metros de largura em áreas ocupadas até a
data de publicação desta Lei.”
Porém, há uma ressalva quando se
tratar de habitação de interesse social, como
já mencionado.
“Parágrafo Único - Entende-se como
habitação de interesse social aquela, de promoção pública ou a ela vinculada, destinada a

famílias em condições precárias de habitabilidade e/ou com renda igual ou inferior a 03
(três) salários mínimos.
Art. 31: Para a concretização da política definida nesta Subseção serão adotadas
as seguintes ações estratégicas:
I - promover a regularização fundiária sustentável no campo e na cidade, especialmente
em áreas consolidadas, para fins de moradia,
priorizando as ações voltadas a áreas ocupadas pela população de baixa renda ou em
áreas de risco;
II - garantir o cumprimento dos requisitos urbanísticos, jurídicos e sociais necessários à
regularização fundiária, com base na Lei Federal nº 6.766/79, alterada pela Lei Federal nº
9.785/99;
III - criar programas de acesso à moradia digna
por intermédio:
a) da produção de novas unidades habitacionais; b) da produção de lotes urbanizados; c)
da melhoria das unidades existentes.
V - incentivar a produção, pela iniciativa privada, de unidades habitacionais voltadas para o
mercado popular;
VI - incentivar a iniciativa de associação e
cooperação entre moradores para efetivar programas habitacionais;
VII - incentivar a participação popular e a autogestão como controle social sobre o processo
produtivo e barateamento dos custos habitacionais e de infra-estrutura;
VIII - criar mecanismos que possibilitem ações
integradas entre Estado, União e municípios da
região.
§ 1º A regularização fundiária deverá ter como

objetivo a inserção dos assentamentos informais a malha urbana, com melhorias no ambiente urbano, reconhecimento da posse e a
promoção social dos moradores.
§ 2º Monitorar a ocupação a fim de evitar
novas ocorrências de ocupações irregulares na
beira dos córregos e coibir a ocupação de
áreas públicas e institucionais, dando-lhes o
uso adequado de acordo com a função social
da propriedade.
§ 3º Incentivar projetos para produção de habitações de qualidade e baixo custo, com utilização de novas tecnologias e com uso de
materiais reciclados.
§ 4º A regularização fundiária não eximirá o
loteador ou proprietário das suas obrigações
legais.”
Compreende-se dessas considerações
que intervenções realizadas sobre APPs são
aceitas quando realizadas com intuito de projetar espaços de utilizade pública, ou seja, um
parque linear sobre um APP estaria garantido a
análise pelos respectivos poderes envolvidos.
Por se tratar de uma construção sobre APP, será necessário um Estudo de Impacto
Ambiental (EIA/RIMA (*)) para a expedição da
Licença Ambiental que autoriza as intervenções na área do APP, segundo a lei municipal
4415/2015.
(*) denominação do instrumento de gestão
do meio ambiente, empregado com a finalidade de exigir
os estudos para concepção, localização, instalação e
funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais considerados efetiva ou
potencialmente causadores de significativa degradação
ambiental.
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9. portfólio acadêmico
PROJETO arquitetônico 1_2012/1

PROJETO arquitetônico 2_2012/2

pROJETO arquitetônico 3_2013/1

Professor Edson Mahfuz. Elaboração de um centro comunitário no bairro Santa Maria Goretti. Programa: edificação com
biblioteca, bar-café, salão de eventos e apoios, praça pública
com playground, quadra de bocha, quadra poliesportiva e
pista de skate.

Professor: Rufino Becker. O projetodo Pavilhão de Exposições
do Século XXI no Parque Farroupilha, Porto Alegre. Aliando
tecnologia construtiva com sustentabilidade, natureza e transparência.

Professoras: Cláudia Cabral e Maria Luiza Sanvitto. Dupla: Marina Varela e Amanda Diesel. Elaboração de um conjunto habitacional de vivendas unifamiliares com sala profissional possibilitando ao morador viver junto de seu ambiente de trabalho.
Praça pública com serviços como café, biblioteca e academia
oferecidos a variado público.
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REFORMA
JAGUARIBE
PROJETO arquitetônico 4_2014/2

PROJETO arquitetônico 6_2014/1

DETALHE 2
ILHA E MESA JANTAR

Professor: Zacarias de Jorge Crespo. Projeto de equivalência a
Projeto 6 UFRGS realizado na Universidad de Sevilla Programa
vivenda em bloco. Optei por projetar um apartamento anfíbio,
que pudesse suprir as necessidades de diferentes tipos de
família ao mesmo tempo em edificação de 230 apartamentos.
Andar médio com praça elevada e serviços exclusivos dos
moradores e praça térrea de uso público. Último pavimento
com salões de festas.

Professora: Marta Peixoto. Consistia na elaboração
de um projeto de interiores para um apartamento no edifício
Jaguaribe no centro de Porto Alegre para um chef de cozinha
que geralmente recebia clientes em casa. Conceito de cozinha
aberta em conexão com sala lounge. Área social foi separada
da área íntima por um mobiliário continuo com diversas funções ao longo do apartamento.

PROJETO arquitetônico 5_2015/1

Ilha possui estrutura externa de silestone® cor bianco capri
e estrutura das gavetas de melamínico revestido de lava branca

Professores:

Estrutura da mesa é metalica, feita de tubos metálicos, espessuras de 15cm por 7,5cm e 7,5 por 7,5cm
revestidas de chapas melamínicas carvalho 2 faces

Carlos Macchi, Betina Martau e Sérgio Marques.
Anteprojeto arquitetônico baseado na concepção de um metrô
elevado para a região próxima ao Fórum Regional do Sarandi
em Porto Alegre, RS em parceiria com a Metropoa. Programa:
centro de pronto atendimento de saúde com farmácia de
apoio, praça pública intermodal com paradas de ônibus, ponto
de taxi, bicicletário, acesso ao metrô e acesso à ciclovia.

Corte transversal mesa
esc.: 1/10

Planta mesa
esc.: 1/10

Vista longitudinal mesa
esc.: 1/10

Vista 1/25

Corte transversal ilha
esc.: 1/10

Corte longitudinal ilha - nível portas
esc.: 1/10

Corte longitudinal ilha - nível médio
esc.: 1/10

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

Planta baixa ilha
esc.: 1/10

Modelos de utilização
da ilha

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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P

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PROJETO arquitetônico 7_2016/2

URBANISMO 1_2014/2

URBANISMO 2_2015/2

Professores: Sílvia Correa e Nicolás Palermo. Grupo: Marina
Varela, Daniela Yoshimoto e Ricardo Curti. Projeto de uma casa
sustentável no condomínio Playa Vista em Xangrilá, RS. Projeto
possui módulos com alturas diferentes, deixando rasgos na
cobertura para entrada de luz natural. Linearidade na casa,
na área de serviços, circulação, mobiliário e estares, tudo
com menores dimensões para utilização de menos material
possível.

Professores: Lívia Piccinini e Paulo Reyes. Grupo: Marina Varela,
Júlia Franco e Rebeca Salazar. Área de intervenção era na Rua
Otávio Rocha e proximidades, incluindo a praça XV e a praça
Otávio Rocha no bairro Centro de Porto Alegre. A proposta
original era de conexão das duas praças. O grupo resgatou a
memória da estação de bondes antigamente situado na Praça
XV. Conectamos as duas praças por trilhos que se desenvolviam ao longo da rua com diversas funções no caminho.

Professores: Júlio Vargas e Alice Rauber. Grupo: Marina Varela, Amanda Diesel e Bárbara Pedó. Nas imagens vemos uma parte do trabalho individual. Correção de curvas
de nível, calçamento, situação de biblioteca, quadra poliesportiva
e praças públicas. Faixas redutoras de velo1
cidade, vias mais estreitas, recuos das vias nas esquinas
para aumentar a segurança dos pedestres e visibilidade
6
2
dos condutores entre outras soluções foram empregados.

4

1

6

2

5
3

4

5
3

Implantação

1. Cachorród
2. Espaço par
3. Quadra po
4. Playground
5. Biblioteca
6. Centro Cul

escala 1/500

Cortes
escala 1/500

Implantação
escala 1/500

Cortes
escala 1/500

Corte AA’ - Corte Longitudinal de via peatonal (i = 8,33%)
Corte AA’ - Corte Longitudinal de via peatonal (i = 8,33%)
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Corte BB’ - Corte Longitudinal de via local (i

URBANISMO 3_2016/1

URBANISMO 4_2016/2

TALLER VIRTUAL ARQUISUR_2016/2

Professores: João Rovati e Leandro Andrade. O trabalho foi
desenvolvido através de visitas à cidade de Tapes, RS. Diversos exercícios de reconhecimento da região, dos moradores,
da vegetação, das debilidades e das necessidades da cidade
foram realizados. O projeto urbanístico final consistiu na elaboração de uma intervenção em algum lugar com debilidades
de Tapes.

Professores da disciplina: Heleniza Campos, Martina Lersch
e Gilberto Cabral. Grupo: Franciele da Rosa, Gabriela Sturmer, Marina Varela, Rebeca Salazar e Shani Stein. O projeto
consistia na revitalização da região entre orla, Rodoviária, vila
dos papeleiros e Rua Voluntários da Pátria. Elaboramos um
programa que consistia em Centro Tecnológico, Complexo Cultural Regional Gaúcho, Centro de artes e exposições, Região
Hoteleira, Parque e revitalização de miolos de quadra.

Professores: Ana Elísia Costa e Paulo Reyes. Grupo: Marina Varela, Bárbara Pedó, Júlia Franco, Laura Welp e Luís
Stroschoen. Workshop faz parte de uma associação entre
diversas escolas públicas de arquitetura da América do
Sul. Com o tema de “Habitat Sustentável”, Coube ao grupo
realizar uma intervenção no Viaduto 25 de Mayo, em Buenos
Aires, Argentina. Título do trabalho: “Autopista 25 de Mayo Resgate da Identidade”.
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Créditos

2013/2
Cursou Arquitectura y medio ambiente na Universidad de Sevilla. 		Eletiva		4
2013/2
Cursou Gestión Urbanística na Universidad de Sevilla.			Eletiva		5
2013/2
Cursou Diseño de interiores na Universidad de Sevilla.
		Eletiva		6
2013/2
Cursou Crítica e Historia de la Arquitectura en Andalucía			Complementar
5
		na Universidade de Sevilla.
2013/2
Cursou Inglês III (B2) na Universidade de Sevilla.				Complementar
10
2014/1
Participou do curso de verão “Austrian Architectural Culture” na INNES. 		
Complementar
13
2015/1
Apresentação e premiação pelo trabalho “Plano Cidade: Morro Infraestrutural”
Complementar
2
		no Concurso de Ideias - Forum Internacional de Arquitetura e Urbanismo.
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