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MUSEU LUTZENBERGER
Preservação e Recuperação no Morro Santana

A PROPOSTA 
Este trabalho tem como proposta a criação de um Museu de Ecologia em homenagem ao centenário de 
nascimento do ecologista gaúcho José Lutzenberger, que ocorrerá em 2026. Propõe-se um espaço de 
museu junto a jardins a céu aberto nas antigas pedreiras do Morro Santana em Porto Alegre. O Museu tem 
a intenção de abrigar espaços de exposição permanente de acervos ligados a fauna e �ora (reconstituindo 
as principais espécies nativas) do Morro Santana, e também de discutir a preservação ambiental em um 
espaço convidativo com áreas de educação e lazer. O Programa inclui um memorial dedicado a 
Lutzenberger, espaços de exposições permanentes e temporárias, auditório, biblioteca para pesquisa 
cienti�ca ligadas à ecologia e ateliês para cursos e palestras sobre educação ambiental, cultivo sustentável 
e paisagismo natural. 

O LUGAR

LUTZENBERGER

O Museu de Ecologia, além de expor e catalogar espécies de fauna e �ora, também serve como espaço 
para discutir a importância da preservação ambiental, causa pela qual o ambientalista Lutzenberger 
dedicou-se ao longo de sua vida, portanto é oportuno que na escolha do local se resgate questões de 
proteção e reabilitação do meio ambiente. Dessa forma entende-se que as pedreiras do Morro Santana, 
que foram desativadas ainda nos anos de 1980, servem como local propicio para essa proposta de projeto, 
pois tratam-se de um problema ambiental ocasionado pelas atividades de mineração que no passado 
ocorreram ali sem a preocupação com a preservação ambiental e geraram a eliminação da vegetação e da 
fauna existente. 
A implantação do projeto nesse local permite, desta forma, além da exploração das visuais da cidade 
(possibilitada devido a altitude do morro), a re�exão sobre a preservação de áreas verdes em meio ao 
tecido urbano, onde a edi�cação construída torna-se promotora de um espaço de preservação, valorização 
e revitalização de um espaço com entorno natural degradado.

José Antônio Lutzenberger nasceu em Porto Alegre no dia 17 de dezembro de 1926, atuou como 
agrônomo, escritor, �losofo, paisagista e ambientalista. Pode-se a�rmar que foi um visionário da 
sustentabilidade, percorreu o mundo participando ativamente na luta pela preservação ambiental e foi um 
dos fundadores do movimento ecológico no Brasil. Lutzenberger destacou-se por sua capacidade de 
encontrara soluções práticas para os problemas ambientais e pelo seu engajamento com a ecologia, 
recebendo assim, ao longo de sua trajetória, inúmeras distinções importantes, como o Prêmio Nobel 
Alternativo, a Ordem do Ponche Verde, a Ordem de Rio Branco, a Ordem do Mérito da República Italiana, 
entre outras.

A área das pedreiras é caracterizada por duas cavidades: uma de cota mais 
baixa e menores dimensões e outra de cota mais elevada e maiores 
dimensões. Propõe-se que o programa seja distibuído entra esses dois 
espaços.

A pedreira de menores dimensões é hoje ocupada por habitações 
irregulares, o que geralmente ocorre em áreas de preservação ambiental, 
como encostas de morro ou margens de arroios por famílias que não tem 
acesso a uma parcela de solo na cidade formal. Dessa forma propõe-se que 
essas famílias sejam realocadas para uma habitação multifamiliar que se 
localizará em frente à praça proposta nessa mesma pedreira, trazendo, 
assim, ao projeto não só uma recuperação de um espaço degradado no 
âmbito natural, mas também uma requali�cação no âmbito social para os 
moradores da Vila das Laranjeiras resolvendo dessa forma duas questões 
pertinentes no projeto: o local para estacionamento e as moradias 
irregulares. 

Tanto a praça de acesso ao museu, estacionamento, e a edi�cação 
residencial multifamiliar serão objeto de concurso público para de�nição de 
paisagismo e morfologia. Na pedreira de cota mais elevada estará situado o 
museu, objeto em questão neste trabalho. 

CONTEXTUALIZAÇÃO E LOCALIZAÇÃO
As pedreiras fazem parte da paisagem do Morro Santana, um dos 44 morros existentes na cidade de Porto 
Alegre.  Os morros, por sua vez, são marcos importantes que estruturam a paisagem da cidade, no entanto 
são pouco explorados e até mesmo negligenciados, estando, dessa forma, ausentes na memória da 
população. A cadeia de morros de Porto Alegres são patrimônio natural que merecem valorização e 
conservação, e possuem papel fundamental na conservação da biodiversidade, apresentando-se assim 
como mais uma justi�cativa para a escolha do local de implantação desse projeto.
O Morro Santana é o morro mais alto dessa cadeia de morros, chegando a aproximadamente 311m de 
altitude, adquirindo, assim, um caráter simbólico no panorama da cidade, além de permitir lindos visuais 
em função de sua altura. É rodeado por grandes avenidas de Porto Alegre: a Av. Bento Gonçalves, a Av. 
Protásio Alves e a Av. Antônio de Carvalho, estando dessa maneira em uma região bastante urbanizada da 
cidade. Atualmente as cavidades da antiga pedreira, na encosta noroeste do morro, estão em um território 
da cidade ainda sem denominação e delimitação o�cial.

Setor do mapa da cidade de Porto Alegre com as 
principais vias que contornam o Morro Santana: 

PÚBLICO-ALVO E PROMOTORES

FUNDAÇÃO GAIA

O Museu tem por �nalidade promover e disseminar conhecimentos sobre ecologia e educação ambiental, 
portanto seu público será destinado a população em geral que queira participar de experiências que 
promovam re�exões sobre conservação do meio ambiente. O projeto será fomentado através de uma 
parceria público-privada. Uma empresa possível para essa pareceria é a Braskem, empresa engajada em 
questões de desenvolvimento sustentável e que atualmente patrocina o Prêmio José Lutzenberger de 
jornalismo ambiental, iniciativa que reconhece através de premiação jornalistas e estudantes de jornalismo 
que se empenham na produção e divulgação de reportagens que tenham como temática a proteção do 
meio ambiente. 

A Fundação Gaia, criada em 1987, possui sede em Rio Pardo/RS, em uma área de 30ha e está localizada, 
assim como o projeto proposto, em uma antiga pedreira. O local após servir como pedreira teve a intenção 
por parte do município de Rio Pardo de se tornar um deposito de lixo urbano, e  após preencher as 
cavidades com os resíduos, iriam recobrir com terra buscando  reconstituir a paisagem pampiana original. 
Lutzenberger discordou da forma que o município queria resolver o problema das pedreiras e passa a 
defender a ideia de que naquele local poderia se resolver a questão de forma muito mais enriquecedora 
para a paisagem e para a própria vida humana. 
Então no lugar do que seria um imenso deposito de lixo, Lutzerberger transforma o local em um imenso 
lago de águas cristalinas que permite momento de lazer e contemplação da paisagem. O local se tornou 
um exemplo de recuperação de áreas degradadas dando espaço ao ressurgimento e �orescimento de uma 
ampla gama de seres vivos de espécies campestres, �orestais e aquáticas. 
As construções ali presentes buscam se inserir de forma harmônica na paisagem sem se impor e se 
integrando ao contexto, nelas são utilizados materiais regionais e em sua maior parte naturais, como toras 
de eucalipto e tijolos artesanais produzidos na região. O projeto dessas construções é inspirado nas formas 
da natureza, formas orgânicas, arredondas e com desníveis. A mobília encontrada hoje na Fundação Gaia é 
doação da Braskem, uma mobília que surge da busca de uma solução para reutilização de plásticos. A 
fundação tem como objetivo além da recuperação da paisagem a promoção do ensino de agricultura 
regenerativa.

ÁREA DE PROJETO

CONDICIONANTES URBANISTICAS E AMBIENTAIS 

AV. ANTÔNIO DE CARVALHO  

AV. PROTÁSIO ALVES 

AV. BENTO GONÇALVES

Mapa da cidade de Porto Alegre com a divisão de 
bairros e localização dos principais morros:

PEDREIRAS 

A. Área de Proteção ao Ambiente Natural
B. Reserva Ecológica do Morro Santana (UC)
C. Campus do Vale da UFRGS
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O Morro Santana trata-se de uma unidade de conservação (UC), ou seja, uma área natural legalmente protegida que 
tem como �nalidade manter os ecossistemas e biomas naturais de importância regional, e regular o uso admissível 
dessas áreas, aliando aos objetivos da conservação ambiental. Em Porto Alegre são 6 principais unidades de 
conservação: o Parque Estadual Delta do Jacuí, a Reserva Ecológica do Morro Santana. O Morro do Osso, o Jardim 
Botânico, o  Parque Saint´Hilarie e a Reserva Ecológica do Morro Santana. 
O Morro apresenta uma área de 1000ha sendo 350ha pertencentes a reserva ecológica.  A proximidade da reserva com 
a área urbana e a expansão crescente da cidade tornam prioritária a sua conservação. A área das pedreiras estão fora 
da área de UC, porém está em uma área destinada a proteção do ambiente natural, portanto torna-se necessária a 
elaboração de uma EVU (estudo de viabilidade urbanística) para a implantação do projeto no local já que o atual plano 
diretor de Porto Alegre não se aplica a essa localização. 
Além disso, existe a lei federal n 4.771 que con�gura a ocupação dos topos de morro como ocupação irregular, 
entretanto essa resolução pode ser revisada para permitir o projeto no local. 


