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A volumetria proposta para o museu busca fazer analogia ao relevo pétreo do terreno, tal 
como o partido adotado por Álvaro Siza na composição volumétrica da Fundação Iberê 
Camargo em Porto Alegre. Os pavimentos adquirem facetas irregulares semelhantes aos 
recortes nas pedras do local e a volumetria adquire uma forma orgânica de linhas retas 
buscando o encaixe com as curvas de nível do terreno em uma ocupação mais horizontal 
con�gurada por dois pavimentos, su�cientes para comportar o programa de necessidades 
proposto. 

VOLUMETRIA PROPOSTA

PROPÕE-SE QUE O VOLUME DO MUSEU
OCUPE A CAVIDADE DE MAIOR
ALTITUDE E DIMENSÕES.
OPTA-SE POR UMA OCUPAÇÃO HORIZONTAL 
PARA QUE A ALTURA FIQUE REDUZIDA GERANDO 
MENOR INTERVENÇÃO NA PAISAGEM 

O PROGRAMA É DISTRUIBUIDO 
EM DOIS PAVIMENTOS PRINCIPAIS

SÃO ADICIONADOS NOVOS VOLUMES A FIM DE
COMPLEMENTAR O PROGRAMA DE NECESSIDADES 
PROPOSTO AO MUSEU

COM A INTENÇÃO DE TORNAR O VOLUME 
SEMELHANTE A SUPERFICIE PÉTREA DO TERRENO 
O VOLUME E FACETADO ATRAVÉS DE 
SUBTRAÇÕES E INCLINAÇÕES DE PLANOS 

POR FIM OCORREM DUAS SUBTRAÇÕES 
NA PARTE CENTRAL  DA EDIFICAÇÃO 
PARA DAR LUGAR ÁS ABERTURAS VERDES
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IMPACTO PAISAGISTICO  
As pedreiras do Morro Santana são um problema ambiental que geram um impacto paisagístico negativo, que 
deixa uma marca permanente na paisagem da encosta norte do Morro  Santana, uma ferida aberta. Porém a 
forma singular que cada pedreira adquire gera a possibilidade de uma arquitetura que possa valorizar a beleza 
existente nesse imenso paredão de pedra e talvez assim atenuar o efeito negativo gerado na paisagem.
 

Atualmente o acesso ao local é difícil, feito por ruas estreitas e sem calçamento, e não há nenhum equipamento 
público que possa receber a população para que desfrute desse local que possui uma bela vista da cidade. O acesso 
proposto será pela rua Ney da Gama (rua existente mais próxima ao local de projeto) essa rua levará inicialmente a 
pedreira de cota mais baixa, onde estará o estacionamento destinado ao público, ainda na mesma cota estará 
localizada a bilheteria com local de embarque para que um micro-ônibus conduza o visitante até a pedreira de cota 
mais elevada onde estará localizado o museu. Essa forma de transportar o público busca evitar que permaneçam 
automóveis no espaço do museu e dos jardins, mantendo assim, uma experiência de refúgio do meio urbano e uma 
maior conexão com a natureza.  

FAUNA E FLORA NATIVAS DO MORRO SANTANA 
A fauna nativa do morro Santana apresenta uma diversidade de aves e mamíferos. Alguns mamíferos, 
apesar de não estarem inclusos na Lista das Espécies da Fauna Ameaçada de Extinção do Rio Grande do Sul 
(Decreto no. 41.672 de 10 de Janeiro de 2002), encontram-se em perigo de extinção local devido a 
degradação das áreas naturais da cidade que vem isolado isolando estas espécies em poucos refúgios 
ainda existentes na malha urbana, como exemplo podemos citar: o graxaim-do-mato (Cerdocyon thous), 
o mão-pelada (Procyon cancrivorus) e o ouriço-caxeiro (Sphiggurus villosus). Quanto ao grupo das aves 
existe a presença de aves migratórias de outras regiões do continente sul-americano, que chegam ao 
Morro Santana, principalmente do norte do Brasil e outros países, nos períodos de primavera para nidi�car, 
acasalar e alimentar seus �lhotes como por exemplo: a juruviara (Vireo olicaceus), o tuque (Elaenia 
mesoleuca), a guaracavaca-de-bico-curto (E. parvirostris), o �lipe (Myiophobus fasciatus), o enferrujado 
(Lathrotriccus euleri), o irrê (Myarchus swainsoni) e o bem-te-vi-rajado (Myodinastes maculatus), entre 
outros. A ocorrência destas espécies eleva a importância do Morro Santana no contexto continental, sendo 
sua área de fundamental importância na manutenção destas espécies. Ainda dentro do grupo das aves, as 
matas do Morro Santana são um dos últimos hábitats de espécies da avifauna �orestal e pampeana do 
município, como o inhambuguaçú (Crypturellus obsoletus), a aracuã (Ortalis gutatta) e a perdiz (Nothura 
maculosa).

Quanto a �ora, o Morro Santana abriga vegetação de uma grande riqueza, com espécies dos Biomas 
Pampa e da Mata Atlântica. Entre as espécies existentes, há a dominância da maria-mole (Guapira 
opposita). Essa dominância deve-se ao fato de essa espécie ser pouco explorada economicamente pelo 
homem, enquanto outras espécies foram exploradas para utilização como lenha e matéria de construção. 
A maria-mole e proveniente da mata Atlântica. 
Outras incidências mais especi�cas da �ora carecem de catalogação uma vez que os dados fornecidos pelo 
Instituto de Biologia da UFRGS e pelo Atlas ambiental de Porto Alegre descrevem de maneira genérica as 
espécies encontradas na mata atlântica e campos sulinos sem especi�car as encontradas no Morro 
Santana. 

FONTE: Atlas Ambiental de Porto Alegre; Departameto de Zoologia da UFRGS e Instituto de Biologia da 
UFRGS

Acesso ao Museu

Perspectiva Aérea

Recepção

O ACESSO AS PEDREIRAS 

A IMPORTÂNCIA DO MORRO SANTANA  
- É um dos últimos remanescentes naturais inseridos no tecido urbano;

- Possui formações vegetais naturais em avançados estágios de sucessão;

- Há grande diversidade biológica, com espécies de animais e vegetais oriundas de diferentes partes do 

continente sul-americano;

- Complexo mosaico vegetacional formado por �orestas e campos;

- Nele abitam espécies da fauna e �ora nativas, incluindo espécies ameaçadas de extinção;

- A preservação da vegetação evitar erosões, além de servir de alimento da fauna

- Conhecer o potencial medicinal de plantas ainda não estudadas;

- É uma das fontes mais importantes de ar fresco devido, principalmente, às encostas arborizadas 

Para o revestimento de piso é proposto o uso de placas em granilite fulgê nas dimensões de 
100x40cm e 100X20cm. Trata-se de um piso feito com cimento e agregados naturias moídos 
com textura aspera, antiderrapante, o que possibilita seu uso em área interna e externa. 


