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“O atual desafio
da arquitetura
é entender o
mundo rural”
Rem Koolhaas

Território Verde

Rede Verde

Com mais de 50% do município de 
POA, este território integra toda a 
região periférica da cidade, criando 
um “Cinturão” ao redor dela, além de 
transição da Capital com a RMPA. 

Cinturão Verde de POA
A integração da periferia permite ao 
município a preservação de parques 
e áreas verdes, logo, se constitui 
uma grande massa verde ao redor 
da cidade e transição com a RMPA.

Avenidas Parque
Os corredores verdes seguirão a 
proposta de Avenidas Parque, com 
arborização, passeios e ciclovias, 
conectando o extremo sul ao noro-
este, e da periferia ao Centro.

Delimitação Perímetro Verde

Cooperativas Verdes
Estima-se que cada cooperativa 
possua um raio de abrangência de 1 
à 2km, para que possa atender o 
máximo de bairros, zonas e áreas 
onde estará inserida. 

A rede se dará a partir de corredores 
verdes. Estes criarão a integração de 
áreas verdes dispersas em diversas 
áreas dentro de bairros e zonas de 
constante ocupação urbana.

  Pontos Estratégicos
Baseado na “Acupuntura Urbana”
(LERNER, 2003), pontos do Perímetro 
Verde que possuem comunidades e 
ambientes naturais em risco, serão 
instaladas as Cooperativas Verdes.

Criação de um Perímetro Verde que reevidencie o Perí-
metro Rural, desconfigurado por conta da expansão 
urbana que ultrapassou os limites do perímetro urbano 
e chegou até as regiões periféricas e de divisa da cidade.
Este perímetro é composto de uma rede integrada verde 
(Infraestrutura Verde) que busca a preservação do terri-
tório natural de Porto Alegre, à partir de conexões 
verdes, que integram diferentes tipos de áreas verdes 
livres isoladas por conta da expansão urbana de onde 
estão localizadas.
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Proposta voltada para 
a preservação de
Ambientes Naturais e 
desenvolvimento de
Comunidades Carentes 
em territórios
vulneráveis de
Porto Alegre/RS

Vulnerabilidade Socioambiental
de Porto Alegre

Comunidades Carentes de POA

Crescimento Urbano de POA

Resultantes da gentrificação de
comunidades antes localizadas
próximas ao centro urbano da cidade

Com o desenvolvimento da
RMPA, Porto Alegre se expandiu
em direção ao norte e leste.
Comunidades buscam novos espaços
em periferias ao sul da cidade

Comunidades se espalham
em busca de vazios  urbanos,
áreas verdes livres ou
em áreas de risco, como encostas de
morros e beiras de arroios 

POA possui 49m² de área verde p/hab
Área Verde Livre - 70, 45 km²
Área Urbanizada - 306km² 

Parte da população dessas comunidades
estão inseridas em Grupos Vulneráveis,
como vítimas de abuso, agressão e/ou
carentes socioeconômicos

fonte: FASC / EMBRAPA / PMPA / SMAM / observaPOA
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Comunidades
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“Habitação em Porto Alegre:
quase 300 mil vivem em áreas irregulares”

“A ocupação irregular em Áreas de
Preservação Permanente em Porto Alegre”
“Essas famílias acabam estabelecendo-se em áreas que, 
de maneira geral, são inadequadas para a ocupação 
humana e não interessam ao mercado imobiliário, como 
encostas íngremes, topos de morros, beiras de cursos e 
corpos d’água, áreas alagadiças, dentre outras.”

fonte: JORNAL JÁ, 23/09/2016

fonte: Portal FEE, 2013

Grupos Vulneráveis

Idosos LGBTQ+ Situação
de Rua

Situação
Vulnerável

Crianças
e JovensMulheres

IncidênciaIncidênciaIncidênciaIncidênciaIncidênciaIncidência
72,2% 93% 72% 77% 55% 91,3% 

fonte: FASC / IDHM 2010 / ADHB 2010 / IBGE 2010 / observaPOA

Indicadores apontam maior incidência de Grupos Vulneráveis 
em zonas periféricas de Porto Alegre
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Preservação do
Meio Natural

Habitação Desenvolvimento
social

Ocupação

Equipamentos sociais voltados para 
o desenvolvimento de regiões e co-
munidades carentes com grupos so-
ciais vulneráveis à sociedade urbana.
Cada equipamento se adequará ao 
seu meio, no qual ele irá suprir as 
necessidades e demandas de cada 
localidade, além de atender à todos 
os grupos sociais inseridos e os inte-
grar com o seu meio natural, na 
busca de preservá-lo e usufruir de 
suas qualidades. 
Cada Cooperativa Verde  seguirá um 
“Programa Base”, oriundo dos Objeti-
vos de Desenvolvimento Sustentável 
da ONU. Pensa-se o desenvolvimento 
das cidades a partir de iniciativas 
como esta. 

O “Programa Base” consiste em ativi-
dades constantes do dia a dia.
Onde, dando-se a oportunidade de 
um vulnerável à moradia, ele colabo-
ra com seu trabalho de manter o 
espaço  e outras atividades, passa 
por processos de capacitação, pro-
fissionalização e acompanhamento 
social, e ajuda a cuidar do meio natu-
ral onde está inserido. Logo, no mo-
mento que ele estiver apto e autos-
suficiente, ele dá lugar à outro. Este 
processo cria um ciclo de  autossus-
tentabilidade.
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53% de POA é verde, 
voltado ás regiões 
das Ilhas, Sudeste e 
Sul. Seus morros 
configuram a paisa-
gem natural além de 
inúmeras regiões de 
preservação natural 
e cultural.

Comunidades se ins-
talam em regiões 
impróprias como 
morros, para esta-
rem próximas dos 
centros, outras, 
buscam áreas afas-
tadas e de baixo 
custo com falta de 
infraestrutura.

Diagnóstico
do Território
A expansão urbana 
desordenada em 
direção à periferia da 
cidade criou inúme-
ros problemas urba-
nos, como ocupa-
ções irregulares e 
risco ao ambiente 
natural da cidade.

Plano Macro para Porto Alegre

Perímetro
Periférico
Buscar a preserva-
ção do território pe-
riférico de POA, atra-
vés de iniciativas 
voltadas ao Socio-
ambientalismo, com 
participação da po-
pulação em integrar 
esse território frag-
mentado.

Imagem: JORNAL JÁ, 23/09/2016


