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.TEMA
Requalicação 
do entorno da 
antiga Estação 
Férrea de Nova 
Sardenha.

Desenvolver uma proposta de requalicação para a 
área da antiga Estação Férrea de Nova Sardenha, 
localizada na cidade de Farroupilha, preservando a 
paisagem histórica e cultural existente, além de 
promover o turismo com a reativação de trecho da 
rede ferroviária com passeio de maria fumaça.

_Valorizar a área a partir da implantação de equipamentos voltado 
ao lazer, cultura, gastronomia e tratamento dos espaços abertos;
_Diagnosticar a área remanescente da antiga estação férrea a m 
de vericar a possibilidade de abrigar novo uso e a viabilidade de 
propor anexo(s);
_Fortalecer a rota turística Histórias e Memórias.

.OBJETIVO GERAL .OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Em virtude do potencial turístico, o local de intervenção é uma área pública localizada na região metropolitana da serra gaúcha, interior de 
Farroupilha, compreendendo o terceiro distrito da cidade, a qual abriga a antiga Estação Férrea de Nova Sardenha cuja situação atual é de 
completo abandono e decadência. A requalicação da estação férrea, a preservação de seu entorno com a implantação de um parque, e a 
volta do trem, buscam retomar sua relevância para o desenvolvimento econômico da região. Além disso, resgatar a individualidade do local 
que é feito através da compreensão e conservação da sua história, surgindo novas oportunidades relacionadas ao turismo e lazer. 
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F O R Ç A S  R E L A C I O N A D A S  A O 
MOVIMENTO 
Gera força, energia, visibilidade e 
acessos; VRS 813: via importante que 
conecta a área urbana de Farroupilha ao 
terceiro distrito e municípios vizinhos ;
F e r r o v i a :  f o i  i m p o r t a n t e  p a r a 
deslocamento de pessoas e mercadorias 
no passado.

FORÇAS RELACIONADAS ÁS VISUAIS
Dentro para fora - fora para dentro. As 
vistas usam a arquitetura para organizar 
edifícios e cidades; Características 
topográcas e paisagísticas do lugar - 
natural.

FORÇAS RELACIONADAS 
AO SIGNIFICADO E USO
Arquitetura com nalidade útil para a 
cultura; Edifícios devem explicitar seu 
propósito de uso; Estação férrea: sua 
tipologia junto à ferrovia demonstra seu 
serviço, grande importância e inuência 
no desenvolvimento da área - articial;

A localidade de Nova Sardenha é uma área rural 
com predominância de vazios em relação aos 
cheios, e com grandes massas vegetais. Após 
análises, foi concluído que o local possui baixa 
legibilidade, identidade e estrutura, mas tem 
grande relevância, signicado e imageabilidade 
para as pessoas que ali moram. Além disso, 
oferece muitas oportunidades relacionadas à 
requalicação da área a m de resgatar os 
valores do local.  Está estabelecido no plano 
diretor do município que em função da 
localização geográca, alto potencial de 
paisagem, patrimônio histórico e cultural, esse 
local tem vocação para o uso residencial e 
turismo.

FORÇAS

FRAQUEZAS
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.Falta de identidade;

.Falta de legibilidade;

.Falta de estrutura;

.Local abandonado e sem 
atrativos turísticos;
.Degradação da antiga estação 
férrea.

.Extensa área verde;

.Edifício antiga estação férrea;

.Valor histórico e cultural;

.Boa conexão com municípios 
vizinhos;
.Entorno rico em paisagens 
naturais;
.Importância para o 
desenvolvimento do local;
.Está presente na memória dos 
usuários.

OPORTUNIDADES
.Requalicação da área verde;
.Requalicação da antiga estação 
férrea;
.Resgatar os valores do local;
.Atrativo turístico para o município;
.Plano diretor com estratégias de 
preservação da linha férrea e 
estações ferroviárias;
.Plano diretor com estratégias para 
implantação de trem turístico.

AMEAÇAS
.Vandalismo e depredação da 
antiga estação férrea;
.Abandono pelo poder público;
.Área de ocupação de animais 
(cavalos).
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