
TEMA

Qualificação urbana em área consolidada e com assentamento 
irregular.  

DELIMITAÇÃO DO TEMA

Qualificação urbana dos bairros Industrial, Alvorada, América 
e Monte Pasqual, da cidade de Farroupilha/RS, abrangendo 
planejamento urbano, relocação de famílias em área de 
assentamento irregular e habitação de interesse social.

Determinar as fragilidades do lugar, bem como potencialidades e forças 
que atuam como importantes símbolos para os moradores, a fim de criar 
estratégias que qualifiquem a área.

Buscar novas conexões entre os bairros e o restante da cidade, de modo a 
reduzir o caráter de barreira que a rodovia exerce.

Identificar áreas prioritárias - que sejam bem localizadas em zonas 
consolidadas da cidade e providas de infraestrutura básica - para realocar 
as famílias situadas em assentamentos irregulares.

Analisar lotes vazios dispersos no tecido consolidado da área para criação 
de novos espaços públicos, para configurar um sistema de espaços abertos.

OBJETIVO GERAL

Desenvolver um masterplan para qualificação urbana dos bairros 
Industrial, Alvorada, América e Monte Pasqual, em Farroupilha/RS.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

PROBLEMÁTICA

Tecido urbano segregado. 
Rodovia como barreia física e social 

Inexistência de espaços públicos para atender todos os 
bairros. 

A partir de 2010: disseminação de edifícios padrão 
MCMV nos bairros Industrial, Monte Pasqual e Alvorada.

Área densamente ocupada
                   X
Muitos lotes vazios com restrições ambientais e físicas,  
de corpos d’água e vegetação nativa, faixa de servidão 
da  rede de alta tensão, faixa de domínio da ferrovia.

Déficit habitacional e expansão das ocupações 
irregulares junto às faixas de domínio da ferrovia, faixa 
de servidão da rede de alta tensão e em APPs.

JUSTIFICATIVA

- Bairros de ocupação recente e sem planejamento: diferentes loteamentos incorporados aos bairros;
- Existência de diversos loteamentos populares;
- Incremento populacional ocasionado pela implantação do Programa MCMV;
- Crescimento intensificado de assentamentos irregulares; 
- Deficiência de infraestrutura dos bairros e falta de qualidade espacial para toda a comunidade ;
- Segregação espacial e social.
Tratam-se de problemas recorrentes no contexto brasileiro, onde a população de baixa renda é 
concentrada na periferia, em áreas carentes de infraestrutura, e quipamentos urbanos e espaços abertos 
adequados.

A PROPOSTA: LANÇAMENTOS PRELIMINARES

O LUGAR: DIAGNÓSTICO

A mudança de paisagem como elemento de atração para a área, gerando a condição para a ocupação de novos usos.

HIERARQUIA VIÁRIA E CONEXÕES USO DO SOLO ALTURAS
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Rodovias como importantes vias para deslocamentos 
intra-urbanos.  Vias descontínuas e com muitas inflexões 
- sem legibilidade. Intransponibilidade da rodovia - 
barreira.

Residencial unifamiliar Uso misto
(residencial e comercial)Residencial multifamiliar
InstitucionalIndustrial

Comercial Comunitário
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01 Pavimento
02 Pavimentos
03 Pavimentos
05 Pavimentos

Legenda

Devido ao uso predominantemente residencial 
unifamiliar, os bairros não são verticalizados. A paisagem 
horizontalizada é rompida pelos edifícios do PMCMV.

Predominância de uso residencial unifamiliar em todos 
os bairros. Existência de pequenos comércios em meio às 
residências. Diferença de grão entre residências x 
indústrias.

Vias secundárias
Vias primárias

Vias terciárias

Legenda

OCUPAÇÕES IRREGULARES MAPA SÍNTESE SÍNTESE DO DIAGNÓSTICO
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Curvas de nível a cada 5 metros.

Serão removidas e realocadas 402 famílias, no total.

POTENCIALIDADES 
- Grandes lotes vazios passíveis de ocupação;
- Faixa de servidão e faixa de domínio como 
possibilidades de projeto;
- Transporte público - ônibus - eficiente;
- Quadra do campo como importante Polo da 
comunidade;
 - Uso misto já caracterizado no local;
- Ferrovia como possibilidade de projeto, vocação para 
espaço de lazer e elemento de costura com toda a área.

FRAGILIDADES 
- Relação de dependência e segregação com a área 
central da cidade - RODOVIA COMO BARREIRA 
FÍSICA E SOCIAL;
- Conexões com a área central ineficientes e inseguras ;
- Falta de infraestrutura para modais alternativos, como 
bicicleta e condições que favoreçam caminhadas;
- Vias descontínuas e falta de conexões entre os bairros; 
- Carência de espaços abertos e equipamentos de 
lazer;
- Ocupações irregulares;
- Muitos vazios urbanos que não são passíveis de 
ocupação - SUBUTILIZAÇÃO;
- Área relativamente densa - muitos edíficios MCMV;
- Falta de qualidade espacial e ambiental;
- Área sem identidade e imageabilidade;
- Inexistência de condições que contribuam para a 
formação de sentido de lugar e senso de comunidade.

Espaços abertos

UBS
Ocupações irregulares
Pontos de travessia de pessoas
Conexões viárias 

Escola Ens. Fundamental
Creche

Centro de Atend. Integral
(contra-turno escolar)

Creche particular

Vazios urbanos passíveis de
ocupação 

*

Linhas de transmissão 
alta tensão+ faixa de servidão
Ferrovia  + faixa de domínio
Recurso hídrico + APP

Legenda

CENTRALIDADES CONDICIONANTES FÍSICOS
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Espaços abertos
UBS

Escola Ens. Fundamental

Creche
Centro de Atend. Integral
(contra-turno escolar)
Creche particular

Igreja
Indústria

Academia
Supermercado
Shopping atacadista

Rodoviária

É possível observar três eixos com predominância 
comercial nos bairros América, Industrial e Monte 
Pasqual. Destaca-se três  POLOS COMERCIAIS e dois 
POLOS DA COMUNIDADE.

RAIO DE 800m
CAMINHABILIDADE 

APARTIR UBS

Condicionantes físicos justificam os grandes vazios 
existentes no lugar que, por serem áreas residuais, 
acabam sendo subutilizadas - sobretudo na faixa de 
servidão da rede de alta tensão.

HABITAÇÃO

CENTRALIDADES

ESTRUTURA VERDE
 URBANA

CONCEPÇÃO DA PROPOSTA

As propostas foram estruturadas em quatro eixos:

MOBILIDADE

Reduzir o caráter de barreira que a rodovia exerce, costurando o tecido urbano das duas margens da 
mesma.

Melhorar as conexões com a área central da cidade; 

Conexões novas e percursos seguros que priorizem pedestres e ciclistas;

Qualificar as conexões e relações entre os bairros;

Criação de novas centralidades;

Incentivo ao uso misto;

Definir parâmetros de ocupação para HIS e para o lugar como um todo;

Promover o desenvolvimento humano e social da comunidade;

Promover a identidade e sentido de lugar

Criação de âncoras urbanas, com hierarquia de espaços públicos: diferentes usos e escalas;

Novos espaços abertos, através de um sistema de espaços abertos: conectados por corredores verdes;

Rede de ciclovias conectada ao sistema de espaços abertos;

Realocação da população em áreas de assentamento irregular;

Fazer uso dos instrumentos do Estatuto da Cidade para viabilizar as novas implantações habitacionais.

DIRETRIZES
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DEFINIÇÃO DE SETORES PARA A PROPOSTA PRINCÍPIOS NORTEADORES 
Metodologia adotada: referência Projeto Nova Luz

01. MALHA VIÁRIA 02. CONEXÕES 04. REDE DE ÁREAS VERDES03. ÂNCORAS 

01. Viabilizar novas conexões dentro da área - 
integração entre bairros
Proporcionar maior legibilidade ao traçado - 
continuidade e fluidez

02. Promover conexões francas com o entorno
Viabilizar acesso e percurso
Priorizar pedestres e ciclistas

03. Espaços âncoras: hierarquia de espaços públicos 
que permitem receber diferentes tipos de usos e 
usuários
Âncora de bairro - centralidade - atrair usuários para 
o coração do lugar

04. Sistema de espaços públicos interligados e 
conectados por corredores verdes

FLORES DA CUNHA
VRS 864

RSC 453
CAXIAS DO SUL

FERROVIA

VRS 855
BENTO GONÇALVES

(CAMINHOS DE PEDRA)

ERS 122
PORTO ALEGRE

RSC 453
BENTO 
GONÇALVES

VRS 813
GARIBALDI

ERS 448 - NOVA ROMA DO SUL

Fonte: elaborado pela autora
sobre base da Seplan.
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Área de intervenção
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A área de intervenção 
localiza-se em 
Farroupilha, sendo 
delimitada pela RSC 
453 e ERS 122 - 
importantes vias de 
conexão regional.

Bairro Industrial é o  nome imagético que
denomina os bairros delimitados por
importantes rodovias estaduais: à norte,
pela RSC 453, e à oeste, pela 
ERS 122. À sul, a área encontra o
perímetro urbano do município, e 
à leste, glebas urbanas ainda não
urbanizadas, em direção à área
rural.
A área de intervenção 
compreende quatro bairros
Industrial, América, 
Monte Pasqual e 
Alvorada*.
* O bairro Alvorada 
foi instituído pela Lei
Municipal nº 3.724,
 de 14/06/2011. 
Antes disso,
pertencia ao 
bairro Monte 
Pasqual.

Projeto aprovado do Loteamento 
(popular) da Prefeitura Municipal 
de  Fa r roup i lha ,  do  Ba i r ro 
Industrial.

Inauguração do Distrito Industrial. 
Migração em massa de pessoas de 
outros municípios, fazendo com 
que a Prefeitura implantasse 
loteamentos populares.

Criação do 1º distrito industrial do 
RS, em Farroupilha, em local 
estratégico - ligação das cidades da 
região através da rodovia e 
proximidade com a via férrea.

A partir da década de 1960: Plano 
Rodoviário - trouxe ao Estado e ao 
Brasil a supervalorização da 
estrutura viária.

O trecho da ERS 122 entre 
Farroupilha e Caxias do Sul,  
b a t i z a d o  d e  R S  2 5 ,  f o i 
pavimentado entre 1960 e 1962.

1
9
6
0

1
9
6
2

1
9
7
1

1
9
6
9

1
9
8
2

HISTÓRICO


	Página 1

