
CASA DOS PESCADORES
PROJETO DE REURBANIZAÇÃO E HABITAÇÃO SOCIAL

A Vila dos Pescadores: Possui sua origem na Ilha da Pintada, 
porém, devido à grande enchente da década de 1940 que ocorreu 
na cidade de Porto Alegre, os moradores tiveram que buscar um 
novo refúgio para se abrigar onde acabaram por se instalarem nas 
margens da Av. Guaíba.
  A área além de permitir que os moradores continuassem sua 
principal atividade econômica, que era baseada na pesca, ela já 
era freqüentada e conhecida pelos pescadores, pois servia como 
ponto de acampamento enquanto praticavam atividades 
pesqueiras. 
 Na década de 70 a atividade pesqueira foi afetada 
diretamente devido à industrialização alimentícia e aliada com o 
processo de expansão urbana da cidade a região deixou de ter a 
pesca como principal atividade econômica. Atualmente alguns 
moradores ainda cultivam a tradição da pesca e trabalho manuais 
nos clubes náuticos, devido o conhecimento passado de geração a 
geração, todavia a região deixou de ser uma referência como 
cultura das águas.

Problemática: No Brasil, o processo de urbanização e produção de 
novas áreas urbanas nos municípios se realiza por meio do 
parcelamento do solo feito de forma regular ou irregular. Entre as 
principais consequências do processo de urbanização irregular, 
estão os problemas sócio ambientais relacionados à ocupação em 
áreas como topos de morros, encostas, áreas de inundação, entre 
outras - que conguram áreas de preservação ambiental (APP) e  
estão sujeitas a deslizamentos, enchentes e inundação, oferecendo 
grandes riscos à população local. Segundo o Estatuto da Cidade, as 
ocupações em áreas de APP's são consideradas de risco, por conta 
da precariedade dos assentamentos, que acabam se tornando a 
última opção dos moradores que não possuem acesso formal ao 
mercado mobiliário. 
 Parte das 478 ocupações irregulares de Porto Alegre, a Vila 
dos Pescadores é consolidada com casas aglomeradas obstruindo 
o acesso público à orla na área de expansão da Avenida Guaíba. 
Além de situar-se nas margens do Rio Guaíba, em uma área de APP, 
e de risco, a população não possui saneamento básico necessário.

Proposta: É evidente a necessidade de uma obra de requalicação 
urbana com fundamentação social e paisagística. Esse trabalho 
propõe a melhoria da qualidade de vida, tanto dos moradores da 
Vila dos Pescadores, ofertando condições básicas de moradia, 
quanto da população porto alegrense, com melhorias de 
mobilidade urbana e proposição de novos locais de lazer para 
todos.
 Com a nalidade de realizar inclusão social através de HIS, a 
ideia do projeto para reurbanização da orla busca resgatar a 
história da Vila dos Pescadores e mantê-la presente nas 
características de sua extensão, visando estratégias a m de 
promover a recuperação sócio-espacial desta área.
 SUSTENTABILIDADE é o conceito que, relacionando 
aspectos econômicos, sociais, culturais e ambientais, busca suprir 
as necessidades do presente sem afetar gerações futuras. Por meio 
de tal, o projeto de HIS e reurbanização da Orla será representado, 
buscando formas e identidade que sejam capazes de INTEGRAR o 
projeto com o entorno existente, REBUSCAR a história da cultura 
das águas, CONECTAR o reassentamento com a orla reurbanizada 

SITUAÇÃO ATUAL

Ponto Turístico Barcos. Um píer em madeira barcos 
de pequeno porte com uma bilheteria localizada na 
sua entrada torna a atração como um ponto 
turístico e de lazer, na qual gera inclusão da 
comunidade da Vila dos Pescadores nas atividades 
comerciais da Orla e resgata a cultura das águas.

Mirante. Praça na qual possui espaços para desfrutar o visual do Rio 
Guaíba, por situar-se 40 metros acima do nível do mar, no telhado das 
casas da Vila dos Pescadores, obtém-se um visual incrível. A praça 
contempla o teleférico e possui uma via peatonal de conexão da Rua Guato 
com a Av. Guaíba, na qual ao se descer as rampas o pedestre irá sair na Av. 
Guaíba, em frente ao ponto de ônibus, ou se optar por utilizar o teleférico, 
descerá na Orla do outro lado da Av. Guaíba, não necessitando descer 
todas as rampas e nem atravessar a avenida.

Extensão da Orla com Piso de Vidro. Com intuito de criar 
áreas diversicadas, a ideia de criar um espaço no qual a 
pessoa possa pisar em cima do Rio e com que os 
frequentadores possam sentar com suas cadeiras sobre a 
estrutura, faz com que os visitantes se sintam imergidos na 
água, assim resgatando a cultura das águas.

Trapiche em Madeira. Com o intuito de 
aproximar os visitantes com o Rio Guaíba, o 
trapiche em madeira possui área de 
contemplação com mesas e guarda-sol.

Prédio Central. Contemplando espaços com 
nalidade de ofertar ocinas, teatro e ensinar ofícios, o 
prédio central irá englobar a Associação dos 
Moradores, capela, biblioteca, salão comunitário e 
serviços públicos. A sua forma possui diferentes 
ângulos para poder se usufruir do mezanino em alguns 
espaços, gerando pouco impacto no entorno imediato.

Creche Pescando Livros. A creche pública, voltada para atividades de 
turno integral, visa atender a demanda da região da Vila Assunção. A 
edicação possui brises coloridos, que remetem às cores do arco íris, 
têm como principal função esconder os diferentes tamanhos de 
esquadrias. A creche usufruíra do recanto infantil da orla, a qual foi 
projetada pensando nas atividades externas das crianças no mesmo.

Unidade Básica de Saúde Vila Assunção (UBS). Pensando no tempo de espera 
para as consultas e am de explorar o máximo de visuais do Rio Guaíba, a gleba 
da UBS é contemplada por uma praça na qual gera essa integração com o Rio, 
criando um espaço de lazer e contemplativo para os acompanhantes dos 
pacientes desfrutarem da paisagem e aproveitarem o tempo enquanto seus 
familiares/amigos estão em processo de atendimento médico.

LOCALIZAÇÃO
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 Oriundos da enchente da década de 1940, a população da vila dos pescadores, que vivia na Ilha da Pintada, passou a ocupar o atual sítio por ser um lugar já conhecido pelos pescadores da região, que já o utilizavam para acampamentos e pontos de parada enquanto praticavam a atividade, am de manter a pesca como principal atividade. O local, por ser mais próximo da zona sul que o centro da cidade, se tornou referência com a venda de peixes. 
 Com a inauguração da ponte do Guaíba, a região que antes era tão movimentada, devido à balsa, acaba por ter seu uxo diminuído drasticamente e, por consequência, o uxo comercial de peixes na região também cai. Foi na década de 1970 que a pesca foi afetada diretamente, devido a industrialização alimentícia (que passou a ter padronizações como higienização, embalage de produtos), o que estava fora do alcance da comunidade que atuava na pesca artesanal. 
 Atualmente ao pesquisar sobre a comunidade encontram-se materiais nas quais referem-se a Vila dos Pescadores como atual Vila Guaiba e muitos dos moradores fundadores da Vila dos Pescadores ainda se dedicam à pesca e acabam por atuar em clubes de regatas da região devido suas experiências e técnicas adquiridas ao logo do tempo na região.
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