
IMPLANTAÇÃO
ESCALA 1/1250
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HIDROVIÁRIA        570,00m²
QUIOSQUES DE ALIM.      16,00m²
QUIOSQUE CHIMAR.        16,00m²
QUIOSQUE INF. TURÍST.  16,00m²
QUIOSQUES BANH.        16,00m²

CALÇADÃO   5.432m²
TRAPICHES   3.710m²
PRAÇA   11.118m²
ESTACIONAMENTO   1.638m²
ÁREAS VERDES   2.488m²

ESPAÇOS ABERTOSO BERÇO DA REVOLUÇÃO FARROUPILHA
O munício de Guaíba possui um contexto histórico memorável e de grande importância para seus moradores. Foi
da casa de Gomes Jardim, junto ao cipreste, que os Farrapos partiram para a tomada de Porto Alegre em 20 de
setembro de 1835, dando início à Revolução Farroupilha que se estenderia por 10 anos.
O título "Guaíba Berço da Revolução Farroupilha" surgiu na década de 1960, quando o CTG Maragato de Porto
Alegre (com sede provisória em Guaíba) em um desfile de cavalarianos no dia 20 de setembro, estampou uma
faixa com estes dizeres, homenageando o município. A partir de então o título foi utilizado pelo município e em 2011
o projeto de lei para que a cidade o recebe oficialmente foi aprovado.             

                                                    (Fonte: JusBrasil, 2011)

O partido do projeto para a orla teve como base o potencial histórico relatado. A partir disso e da tradição cultural
gaúcha, aclamada pelos usuários, foi identificada a necessidade de evidenciar essa memória e torná-la  mais um
motivo para o turismo local, além de criar um local de novas histórias. Essa intenção toma forma com a releitura
do cenário apresentado: a casa, a árvore cipreste e a praça em que se insere. Assim, o partido traz para a
atualidade tal contexto permitindo que o visitante tome conhecimento do mesmo.

CONCEPÇÃO DO PARTIDO

HISTÓRIA CULTURA+ BERÇO DE NOVAS
MEMÓRIAS(CONHECIMENTO)(MEMÓRIA) =

Cipreste Farroupilha (Fonte: MaCamp, 2015)

Casa Gomes Jardim (Fonte: Não pira, desopila, 2016)
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A partir dos estudos do local foi identificado um caminho que liga a chegada na orla à Casa Gomes Jardim;
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Pensando na priorização do pedestre, foi traçado o eixo do calçadão, iniciando no espaço de maior área da área de
intervenção e terminando na orla, na altura da via com a escadaria que dá acesso à casa;

 Os espaços de permanência foram inseridos nos eixos traçados a partir das vias perpendiculares à orla;

04

03

Os usos necessários foram distribuídos pela praça: eixo central saindo da hidroviária, livre e que permite a visual da
releitura do Cipreste, eixo de equipamentos e eixo de contemplação.

PROPORCIONAR
USOS PARA
TODAS IDADES

INDUZIR A
PERMANÊNCIA
DOS USUÁRIOS

PRIORIZAR O
USUÁRIO
PEDESTRE

CONTEMPLAR
A BELEZA
NATURAL

RESPEITAR A
CULTURA
TRADICIONALISTA

DESTACAR O
CONTEXTO
HISTÓRICO

Localizado à 32km de Porto Alegre, o município de Guaíba tem como  principais atrativos suas
belezas naturais provenientes do lago Guaíba e seu contexto histórico e cultural, sendo motivo de
orgulho dos moradores. Apesar do interesse provindo dos órgãos públicos, tais atrativos geraram
no local uma potencial e desordenada demanda turística, não prevista e portanto não atendida
com suficiência.  A área de intervenção, devido ao passeio do Catamarã, é a porta de entrada para
a cidade, ficando expressa a oportunidade de requalificar o espaço existente e criar novos usos
que atendam às demandas necessárias.

A área de intervenção está localizada em
Guaíba, no Rio Grande do Sul. Possui cerca
de 31.060,00m² e 520,00m lineares.

BRASIL RS GUAÍBA  INTERVENÇÃO
ORLA DE GUAÍBAREQUALIFICAÇÃO

ESPACIAL DA

Os materiais utilizados para o projeto foram escolhidos de modo a respeitar o ambiente do lago,
trazendo sustentabilidade, leveza e conforto aos usuários do local. Nos decks foi utilizada a ecomadeira
plástica, composta de resíduos plásticos industriais e domésticos e resíduos de fibras naturais, de
aparência semelhante a madeira natural.

Já para a pavimentação da praça e do calçadão foram utilizados piso drenante comum,
produzido previamente e instalado no local, e piso drenante resinado, moldado no local. A
ciclofaixa, paralela à via, traz como materialidade o asfalto com pigmentação na cor verde.
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