
“Outra pergunta difícil é como fazer moradia social. Não é só por
uma questão humanitária ou porque é socialmente

importante. Era um desafio profissional trabalhar onde é mais
difícil dar uma resposta certa.”

“Procuramos responder com ferramentas próprias da arquitetura
a uma pergunta não-arquitetônica: como superar a pobreza?”

Alejandro Aravena

O tema proposto para este trabalho é o
reassentamento das comunidades Vila Areia, Tio Zeca e Ilha
dos Marinheiros, localizadas em Porto Alegre/RS.

A seleção do tema é motivada devido à situação em
que as famílias vivem atualmente e à implantação da nova
ponte do Guaíba as comunidades em questão serão
removidas e deverão ser reassentadas.

APRESENTAÇÃO

Área de ocupação irregular, criada de
forma desordenada e com risco aos

moradores.

PROBLEMÁTICA

Construção da nova ponte do
Guaíba acarretará o desalojamento

das famílias.
Moradores sobrevivem principalmente
de reciclagem e residem em condições

insalubres.
Já existe um plano de remoção
das famílias habitantes dessas

comunidades.

OBJETIVOS

Modificar a paisagem urbana e
qualificar a entrada da cidade.

APRESENTAÇÃO DAS COMUNIDADES

Imagem 01
Fonte: Adaptado do Google Maps, 2017

TIO ZECA

DESALOJAMENTO

QUALIDADE
   DE VIDA

REASSENTAMENTO

RECICLAGEM

    ILHA DOS
MARINHEIROS

ESPERANÇA

MORADIA

ACOLHIMENTO

DIGNIDADE

IN
CLU
SÃO

HABITABILIDADE

O público deste projeto é composto
pelos atuais moradores das comunidades e
trata-se de população de baixa renda, cuja a
principal atividade econômica exercida é a
coleta e reciclagem de resíduos.

HABITAÇÃO SOCIAL

Dados das famílias cadastradas para o reassentamento:

Fonte: DNIT, 2017
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CONCEITO
Favorecer o desenvolvimento social das

comunidades oferecendo condições de moradia,
acesso aos equipamentos e serviços urbanos de tal
maneira a assegurar-lhes condições de vida digna e de
habitabilidade.
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ESTRATÉGIAS

Oferecer às famílias melhor
qualidade de vida e moradia.

Promover o desenvolvimento das
comunidades criando opções de

educação e qualificação profissional.

Contribuir para a qualificação
do 4° distrito.

O número de
habitantes por
domicílio das
comunidades em sua
maioria gira em torno
de 2 a 3 pessoas por
habitação, porém
percebe-se a grande
quantidade de
indivíduos sozinhos e
famílias de 4 até 10
habitantes/domicílio.

TEMA LOCAL DE INTERVENÇÃO
O terreno escolhido situa-se no Bairro Humaitá,
na cidade de Porto Alegre, na Rua Ernesto
Neugebauer, 1505.

Imagem 03: Localização do bairro na cidade de Porto Alegre.
Fonte:  Google Maps, adaptado pela autora, 2017.

Imagem 02 - Fonte: João Henrique Matos, 2017 Imagem 04: Localização do terreno no bairro Humaitá.
Fonte:  Google Maps, adaptado pela autora, 2017.

Comércio

Alternativas para criar um projeto
urbano de qualidade.
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