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‘’A estrada de ferro que corta a cidade como uma ci-
catriz, através de fábricas, moinhos e pátios ferroviários 
abandonados. Um percurso que se faz numa área eesqueci-
da, para qual a cidade deu as costas. Viagem por um mundo 
em suspensão; apesar da passagem do trem, reina a mais 
completa imobilidade. Esses espaços, estão a espera que 
alguma coisa aconteça. Aqui, o passado aguarda o futuro. “

Nelson Brissac Peixoto
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A
vezes por consequência de algum acidente. A perda da integridade dos tecidos  
causam um impacto estético e quem as carrega e provoca diversas maneiras 
de se lidar com elas. Algumas vezes procuram corrigi-las,  outras vezes, por 

contexto urbano a historia se repete. As cidades também carregam cicatrizes 
geradas por estruturas que contam a historia e que muitas vezes  trazem um 
impacto ao segregar o tecido urbano assim como a historia da linha férrea. 

O interesse em estudar a região de Vacaria é pela proximidade com a 
cidade, o afeto com ela e a vivência com os espaços que a cidade impõe e com 
a falta deles, assim os conhecimentos obtidos ao longo do curso despertaram o 
interesse propor espaços de qualidade no meio urbano desta cidade.  Impossível 

que percorre e penetra a cidade como uma cicatriz urbana, ao que parece, 
está sufocada e cansada de se esconder entre edifícios e de ser esquecida.

O seguinte trabalho busca por meio da arquitetura e do urbanismo formas 
de resgatar a vivacidade da linha férrea de vacaria através de um eixo verde, 

The scars tell stories. They are marks left on the skin often as a 
result of an accident. The loss of tissue integrity causes an aesthetic impact 

they try to correct them, sometimes because they carry the story of overco-
ming, they are assumed in their nature. In the urban context history repeats 
itself. Cities also carry scars generated by storytelling structures that of-
ten have an impact on segregating urban fabric as well as railway history.

The interest in studying the region of Vacaria is the proximity to the city, 
the affection with it and the experience with the spaces that the city imposes 
and the lack of them, so the knowledge obtained throughout the course arou-
sed the interest to propose quality spaces. in the urban environment of this 
city. Impossible to talk about the railway without mentioning the story behind 
the arrival of rails in the cities. Looking at the area, what you see is a thin, 
twisting line that runs through and through the city like an urban scar, it se-
ems, is suffocated and tired of hiding between buildings and being forgotten.

The following work seeks through architecture and urbanism 
ways to rescue the liveliness of the railroad through a green axis in or-
der to transform it into an urban symbol for the Vacaria population.

RESUMO ABSTRACT
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INTRODUÇÃO OBJETIVO

JUSTIFICATIVA

U R B A N OB A

A ideia central deste trabalho é recuperar o meio físico 
entre as margens da linha, através de um parque linear visando 
a preservação da vegetação existente, a ligação da área com 
outros bairros da cidade, trazendo desenvolvimento urbano, 
cultural, social e econômico,  através da elaboração do projeto 
que promova a exploração dos espaços voltados para a integração 
social, educacional e lazer, gerando espaços de convívio. 

O
da área da linha férrea de Vacaria, cidade com cerca de 70 mil 
habitantes, cortada por duas rodovias federais e a linha de trem, 
onde atualmente  encontra se em funcionamento, onde é vista como 
uma barreira física que divide a cidade em fragmentos, delimitando 
um local que encontra-se abandonado, degradado e inseguro.

diretamente ligado a impressão que as pessoas tem sobre o espaço, 

e espaços públicos vivos e atraentes, tornam-se mais seguros e 
mudam a monotonia, contribuem para a convivência da população, 
estimula a pratica de esportes e fazem com que a cidade construa 
uma identidade local, melhorando a qualidade de vida, uma vez 
que passa a participar da vida das pessoas que transitam por ali. 

Cabe ao planejamento urbano, inserir e respeitar esses espaços 
verdes na malha urbana, visto que locais públicos são ainda mais vitais na 
presença da biodiversidade, contribuindo para o bem estar das pessoas. 

Este trabalho se estrutura em quatro vertentes urbanas, a 

assim, nos primeiros dois capítulos irão apresentar o tema e fundamentar 

Vacaria é a cidade onde passei minha infância e onde 
mora minha família.  O motivo de tela escolhido para situar meu 

e a percepção da necessidade de espaços de lazer e públicos de 
qualidade.  Acredito que uma cidade desenhada com espaços livres 
de acesso público e com conservação dos espaços verdes é de fato, 
mais democrática. O objetivo do trabalho é encontrar, entre tantos, 
alguns caminhos possíveis para tornar o espaço mais vivenciado.
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ORIGENS

EDORES
VERDES

N
espaços públicos, pois eram os locais dos homens livres, a elite. Os espaços 
públicos na Idade Média eram localizados e frente as igrejas, principal 
instituição na época.  O processo de adensamento urbano se inicia no século 

pelo desenvolvimento das máquinas a vapor, e pela emancipação política dos 
Estados-Nações. As necessidades sanitárias se tornaram o gatilho para a 
mudança no modo de planejar. As avenidas ganhavam traçado, delimitaram-se 
praças e jardins urbanos, separando o público do privado, e o interno do externo. 
Acarretando na formação de bairros para as diferentes camadas sociais, 

S
apresenta na preocupação que os projetistas tiveram em conservar a terra e 
preservar os recursos naturais. Alguns urbanistas se destacaram na busca de 

com espaços livres vegetados, incentivando o convívio mútuo de natureza e 
sociedade, focando em condições que favorecessem a ocupação e o lazer. 

priorizassem os projetos higienistas e estéticos, impondo cinturões verdes, 
crescimento planejado, zonas ativas com atividades de educação e política. 
As quais fossem abrigadas pelas áreas verdes urbanas e funcionassem 
como zonas de integração da comunidade com o meio em que vivem.
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CONCEITOS A
área verde por habitante, mas Oliveira (1996) relata que a maioria das cidades 

atualmente a urbanização não deixou espaços viáveis para tais infraestruturas 

sustentáveis para que a cidade possa vivenciar o seu espaço de forma segura.

melhora da qualidade do ar, da água, da economia de energia, entre outros fatores, se tornam 
imensuráveis os atributos que o uso da vegetação pode trazer para os centros urbanos.

O
contribuição para escoamento pluvial, e inserção da população com atividades de lazer, 
convívio e integração do homem com a natureza. Os quais são concebidos para moldar 
uma nova forma urbana, fornecendo um quadro melhor para o crescimento da cidade.

E
com dados sobre o impacto da urbanização no 

60 milhoes de pessoas migram anualmente para 
as cidades, devido ao aumento da mecanização da 

urbanização agravou a problemática sobre a escassez 
de áreas verdes urbanas adequadas ao uso da 
população. A forma de abrandar os efeitos negativos 
que esta expansão acarretou é a preservação e 

áreas quando lineares formam corredores verdes 

urbano tem buscado melhorar a qualidade de 
vida da população e a aplicação de princípios de 

casos, na busca de ampliação das áreas verdes, 
sejam na forma de parques, praças, arborização de 
vias ou mesmo incentivo aos jardins particulares.
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As áreas verdes urbanas hoje são tratadas como bens com valor incontestável 

tornaram vulnerável diante dos processos de ocupação e adensamento populacional. As 
áreas verdes possuem um caráter determinante na morfologia urbana sustentável, no qual 

A infraestrutura verde urbana permitem que as cidades se adaptem melhor as mudanças 
climáticas, permitindo além de a absorção do gas carbônico, equilíbrio da luminosidade, 

REQUALIFICACÃO       DO
ESPAÇO PÚBLICO
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P A R

PARQUES LINEARES

O parque como espaço público para a apreciação da 

dos processos do campo, obrigaram os camponeses a procurarem 
empregos nas cidades. Gradativamente, a cidade industrial moderna 
foi privando o homem do contato com a natureza, devido ao ritmo de 

surge como processo de resgatar a natureza perdida com a industrialização 
e a urbanização, de proporcionar descanso, tanto físico quanto mental. 

O primeiro parque linear do mundo surgiu em 1878, com o sistema 

autor que projetou junto com  Calvert Vaux, o central Park. O projeto 

de vias-parques, criando um sistema interligado de áreas verdes. A 
interligação entre parques foi desenvolvida aproveitando a rede de 
vias existentes e o Rio Muddy,. Olmsted preferiu não chamar essas 
ligações de parques, pois poderiam surgir expectativas que tais lugares 

que esses espaços faziam conexão entre os espaços verdes da cidade. 

mudando a percepção da natureza durante o trajeto devido a velocidade 
dos veículos. O resultado foi a pavimentação das parkways para se 
adequarem ao novo modo de locomoção. O retorno dos parques lineares 
como estruturas de lazer, recreação e infraestrutura, espaços de 
sociabilidade e com qualidades paisagísticas, ocorreu a partir da 
segunda metade do século XX, com a expansão do subúrbio que colocava 

ligado á via de locomoção pública, tornando assim abrangente 
ao tema de um espaço linear livre junto a algum recurso natural, 
convertido para usos humanos, tanto recreativos, de mobilidade, 
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cercade dois quilometros e meio de comprimento, 

desativada desde 1980. Este projeto resultou da 

1930 - Parte da ferrovia é 
elevada oito metros do chão com 
objetivo de remover trens das ruas 
mais movimentadas daquela região;

 
1980 - Os trens pararam 

de transitar pela área pois 

distribuidoras em Manhattan, 
tornando a ferrovia obsoleta.

1991   -   O trecho mais 

para a construção de um edifício

1999 - Oshua David e Robert 

a demolição pela prefeitura, criaram 

eles formaram uma parceria com 
a cidade de Nova York para manter 
o elevado como um parque público;

 

2002 - A cidade autorizou a 

um concurso para o envio de projetos 
de revitalização. Participaram 

 
2009 -  Inaugura a primeira 

fase do parque com uma arquitetura 
moderna, jardins com plantas 
nativas e árvores em meio aos prédios 
comerciais da cidade. O acesso ao 
parque se dá por vários pontos, 
alguns dispõem de elevadores;.

2011   -   Em junho é aberta a 
segunda fase do high line totalizando 

bancos peel-up e continuação 
dos jardins da primeira fase;

1999  - 
a extensão e última fase do 
parque, que ganhou um pequeno 
teatro em forma de coliseu.

 -  

''Uma Nova York mais humana''

mercadorias, para a parte Oeste da ilha de Manhattan, uma região industrial. 
A linha férrea causou muitos acidentes, o que fez com que aprovassem o 

de trem, distanciando-a a 8 metros do nível do solo (ou seja, dos pedestres).
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CONCEITO

OBJETIVOS

linha, a equipe criou um sistema de pavimentação que incentiva o crescimento 
natural que cria uma paisagem ‘sem caminho’. Por meio de uma estratégia 
de agricultura - parte agricultura, parte arquitetura - a superfície da Linha 
alta é digitalizada em unidades discretas de pavimentação e plantio que são 

recuperou uma peça de infraestrutura 
urbana que antes era vital, a equipe 
de design pretende transformar 
esse transporte industrial em um 

que você vê hoje, para que todos possam desfrutar. Desde então, 
tornou-se uma inspiração global para as cidades transformarem 
zonas industriais não utilizadas em espaços públicos dinâmicos.

3333333333333333333333333333333333322222222333333333333333222222222222222222

CONCEITOCEITOC T
linha, a equipe criou um sistema de pavimentação que incentiva o crescimento 
natural que cria uma paisagem ‘sem caminho’. Por meio de uma estratégia 
de agricultura - parte agricultura, parte arquitetura - a superfície da Linha 
alta é digitalizada em unidades discretas de pavimentação e plantio que são 

Ele traduz a biodiversidade que se enraizou depois 
de cair em ruínas em uma série de microclimas urbanos 

ensolarados, sombreados, úmidos, secos, ventosos e abrigados.

PARQUE LINEAR

Espacos publicos dinamicos

OBJE

que 
orno
onas

q
ttto
z

O P O S T A
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A região passa a perder o caráter industrial que possuía, e passa 
a atrair novos moradores e turistas. Novos prédios de alta arquitetura 
começam a surgir, podemos destacar obras de arquitetos mundialmente 

Line passa a ser um local para a arte, muitos prédios cedem 
suas fachadas cegas para artistas, é um espaço para atividades 
físicas, exposições, música, dança, encontros e por aí vai.

Toda a vegetação foi inspirada pelas que haviam crescido 
na linha férrea enquanto estava abandonada, como se a fauna e 

foram instaladas aos trilhos para iluminar todo o caminho.

E O SEU ENTORNO

ACESSOS

the high line
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ESPAÇOS DE CONTEMPLAÇÃO

PROGRAMA

ESPAÇOS DE ALIMENTAÇÃO ESPAÇOS VERDES

ESPAÇOS CULTURAIS

ESPAÇOS DE LAZER

ESPAÇOS HISTÓRICOS

ESPAÇO PÚBLICO HÍBRIDO
ARTE                  NATUREZA             DESIGN     

Ancorado no extremo sul com degraus de assentos 
de teca recuperada, é um local popular para piqueniques. 
além dos espaços verdes ao longo de todo o parque.  pode 

água se acumulava naturalmente nesse local - é por isso 
que os projetistas planejaram o recurso sutil da água aqui. 

inventado, usando farinha entregue pelos trens nesta 
passagem. Agora é a praça de alimentação ao ar livre.

Uma janela extraordinária para a rua foi criada 
removendo as vigas de aço da estrutura original da 

cadeiras de rodas) é o local de apresentações públicas 
e de observação diária de pessoas na rua abaixo. 

Esta é a última seção do trilho original a ser 

Line Plinth, um local dedicado a obras de arte monumentais. 

Aqui, os trilhos de trem de aço originais 
percorrem o caminho entre as pessoas  e 
outros arbustos e árvores entregando uma 
convergência mágica do industrial e do natural.

Os jardineiros deixam essa paisagem de plantas 
autopropelidas praticamente sem cultivo, honrando a 
icônica paisagem urbana que surgiu nessas faixas depois 

Projetado para complementar o microclima natural 

folhas grandes, sassafrás aromáticos e outras árvores, 

Line, deixando-o frente a frente com as copas das árvores.

arte mon

o nnatural.

ado para co
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ESPAÇOS CULTU
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A construção começou com a remoção de tudo 

na estrutura, incluindo trilhos, lastro de cascalho, solo 

medida que cada seção da via férrea era removida, ela 
era etiquetada, inspecionada e armazenada - muitos 
dos trilhos e outros artefatos foram devolvidos aos seus 
locais originais e integrados ao projeto paisagístico.

Construção paisagística

N
caminhos, criados a partir de pavimentadoras de concreto pré-moldado 
- ou pranchas - foram colocados em uma série de suportes de pedestal, 
e elementos de irrigação e infraestrutura elétrica foram executados no 
vazio abaixo deles. Em alguns locais onde as escadas foram instaladas, 
as vigas de aço foram removidas - permitindo que as escadas passassem 

de ver as enormes vigas de aço que sustentavam toda a estrutura. Além 
disso, elementos de iluminação LED com baixo consumo de energia 

THE HIGH LINE
333333333333339999999999999993333333333333399999999999999

CONST

l

A  chance de transformar um abandonado remanescente de nosso passsado em uma parte vital de nosso futuro
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PAISAGISMO

Os trilhos antigos fazem parte do paisagismo, e as espécies plantadas (quase 
aleatoriamente) crescem com variados volumes e alturas, criando uma atmosfera natural e criativa 
– como se as plantas tivessem nascido ali sozinhas, meio que invadindo a linha do trem, brindando 

das espécies que resistiram ao frio e preparando espaço para as novas que chegarão com a primavera.
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e da historicidade local,  a proposta interage  
mesclando esses aspectos com  o novo uso de 
um espaço público verde.  Aliando  a historia e 
tomando partido desta para  o seu uso  paisagistico, 
e de mobiliário, criou-se  cenários propiciando 
uma vivência  do passado, conjuntamente com 
a sustentabilidade de reuso dos materiais.

O mobiliário adequa-se a cada 

Line através de bancos em diferentes formatos e 
arquibancadas quase que exclusivamente em madeira.

MOBILIÁ
RIO 

RESULTADOS

PA
IS

AG
EM

   S
EM

   C
AM

IN
HO

D
milhões de visitantes, em proporções quase iguais de nova-iorquinos;

de plantas perenes, gramíneas, arbustos e árvores;

A prefeitura já arrecadou R$ 1,8 bi com a valorização 
da área. Apenas em construções autorizadas com o 
novo zoneamento, que permitiu prédios mais altos 

SUSTENTA
BILIDADE 
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eeeeesssssspppppaaaaaaannnnnhhhhaaaeeeessssppppaaaappaaaaaaannnnnhhaa

O que Madrid Río faz é aliar dois 

a necessidade da mobilidade em uma cidade cada vez 
mais saturada e a necessidade de espaços públicos 
para investir na qualidade de vida das pessoas. Este 

além de trazer a revitalização do espaço, também 
renova a paisagem, convertendo antigas barreiras (a 
autoestrada) da cidade em costura entre seus cenários.

ppppppppppaaaaaaarrrrrrrrrqqqqqqquuuuuuueeeeeee uuuuuuuuurrrrrrrrbbbbbbbaaaaaaaannnnnnnnnoooooooo
eeeeennnnnnntttttttooooooorrrrrrrnnnnnnnooooooo dddddddoooooooo rrrrrrriiiiiiooooooooo 
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1773 - Parte ao longo do Rio 
Manzanares era ocupado pelas 
famílias na sua beira, para recreação;

 

1929 - Inicio-se o projeto de 

com a urbanização e a crescente da  cidade;

1970   -   Iniciou-se a construção 

com caracteristicas de rodovia.;

2004 - O conselho de Madrid, 
autorizou a transferencia da propriedade 
da via para a Prefeitura, viabilizando 

2005 - O governo de Madrid re-
solveu encarar o problema de frente. 

dividido a cidade em duas. O projeto, 
claro, foi polêmico, ainda mais quando 
os engarrafamentos se tornaram mons-
truosos, depois que o trânsito da anti-
ga rodovia teve que ser desviado para 
outros caminhos, por conta das obras;

2006- A rodovia então foi 
soterrada, dando espaço para a 
construção de uma área pública verde ;

 
2011 - Inauguração  oferecendo 

aos cidadãos espaços para 
prática esportiva e informações 

eeeeessssspppppaaaaannnhhhhhhaeeeeesssspppppaaaannnhhhhhaooooopppppppppaaaaaaaaaooooppppaaaaaaaaooooooooooooooeeeeeeeuuuuuuurrrrrrroooooeeeeuuuuuuurrrrrrrooooouuuuuuuuuuuuuueeeeeeeeeee rrrrrrrrrrrrrr ppaaaaaapeeeeeeeeeeeeeeeeeeeuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuurrrrrrrrrrrrrrrrrrroooooooooooooooooooooooooooppppppaaappppaappppppaaaaaaaaaaaaapaaaaaa



48 49

CONCEITO

OBJETIVO

antes ocupado apenas por carros, ao transformar 
uma das maiores marginais da cidade em um parque 
de 9 km de extensão. A avenida, que antes poluía e 
separava bairros e pessoas, agora é o ponto de encontro 
de muitos madrileños que redescobriram uma área 
quase abandonada do centro e do Rio Manzanares.

“Nosso objetivo foi, desde o primeiro dia, que os 
cidadãos pensassem naquele espaço como feito para 
eles, como um lugar em que era permitido se apropriar.”

444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444999999999999999999999999999999999999999999999999999999944444444444444444444444444444444444444444449999999999999999999999999999999999999

 ''A ideia era conectar as pessoas assim como aquele curso dAgua conectava diferentes regioes.''O motivo dominante para a maior parte do projeto é a água. O rio 
Manzares canalizado e abandonado é cercado por paredes arquitetônicas. O 
parque é baseado nas diferentes emoções e paisagens no contexto da água, 
o que faz desse elemento algo sensitível e explorável. O sistema de riachos 
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CONCEITO

OBJETIVOO

O motivo dominante para a maior parte do projeto é a água. O rio 
Manzares canalizado e abandonado é cercado por paredes arquitetônicas. O 
parque é baseado nas diferentes emoções e paisagens no contexto da água,
o que faz desse elemento algo sensitível e explorável. O sistema de riachos 

P O S T 
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MADRID RIO
e seu entorno

Já antigas instalações – como os matadouros, por exemplo – 
estão sendo reformadas e abrigarão futuras exposições e estúdios de arte 
e dança, fomentando o cenário cultural e criativo de Madri. Todas essas 
mudanças “verdes” no centro da cidade vêm agradando, especialmente, os 

Esquema tridimensional do núcleo da avenida Esquema tridimensional do núcleo da avenid

O Manzanares não é um rio de grandes extensões, nascendo a 70km ao norte de 

para um projeto que visava deixar a cidade mais verde, apesar da barreira climática

O
era contra a obra. Garrido admite que a comunicação sobre os objetivos de uma enorme e duradoura 
intervenção urbana deveria ter sido melhor implementada. “Com a construção dos túneis, a percepção 

absorvê-las na medida do possível. Os equipamentos sociais e esportivos hoje presentes nas margens 
do Manzanares são um exemplo disso e constituem uma reivindicação dos moradores da região.

exteriores que a circundam e, assim, o rio Manzanares foi transformado no ponto de 

em suas margens e em uma dúzia de pontes e passarelas que atravessam os bairros 
transversalmente e superam as principais infra-estruturas de tráfego que os fragmentam.

MADRI
O

tra a obra. Garrido
nção urbana deveri

ê-las na medida do p
nzanares são um ex

res que a circun

as margens e em
ersalmente e suupe
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PROGRAMA
ÁREAS DE RECREAÇÃ

túneis 

espaços cultu

ciclo

para corrida e escalada, espaços para parada e convívio social.

O coordenador do projeto destaca também as 
avenidas que, com a criação dos túneis, puderam tornar-

Como forma de conexão entre os bairros através do rio, as 
pontes de construção, como a ponte monumental de Arganzuela 
ou ponte de Perrault. Em Madrid Río está também a Explanada 
del Puente del Rey, onde a seleção espanhola de futebol celebrou 

Espaço de  diversão para adultos e crianças 

53535353

Também se trata de um espaço onde é desfrutardo 
de uma grande oferta cultural, as atividades culturais 
como exposições, festivais musicais, peças de 
teatro, etc. que são realizadas no Matadero Madrid.

ocial.

ciclovia e espaços para a prática de  
atividade esportiva e caminhada. 

O parque conta com diversas espécies  ao  longo do curso 

espaços livres para á pratica de piquenique entre a familia e amigos.

Conjuntamente com os espaços culturais, agrega-se  para 
que a comunidade  possa usufruir de um espaço de livre criação.

centros de interpretação
e criaçã
tros detros de

Quiosques e cafés 
distribuidos ao longo do parque.

ão
Quiosques e cafés 
ibuidos ao longo do parque.distri

ais, agrega-se  para 
espaço de livre criaçção.

alimentação

PRAIA ARTIFICIA

espaços verdes

pontes
forma de conexão entre os bairros através do rio, as
nstrução, como a ponte monumental de Arganzuela
Perrault. Em Madrid Río está também a Explanada 

del Puente del Rey, onde a seleção espanhola de futebol celebrouç p

os e criançacriançaEspa as aço de  diversão para adulto

Como f
pppppppontes de co
ou ponte de P
d

pppppppppppppppppppppppp
o

e conta com diversas espécies  ao  longo do curso O parque

amigos.spaços livres para á pratica de piquenique entre a familia e aes
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MADRID RIO

CONST

O
em um primeiro momento, a população da cidade era 
contra a obra. Garrido admite que a comunicação sobre 
os objetivos de uma enorme e duradoura intervenção 
urbana deveria ter sido melhor implementada. “Com 
a construção dos túneis, a percepção era de que o 

ele. Para tentar corrigir essa falha no diálogo com os 

demandas e buscou absorvê-las na medida do possível. 
Os equipamentos sociais e esportivos hoje presentes 
nas margens do Manzanares são um exemplo disso e 
constituem uma reivindicação dos moradores da região.

Sistema de ponte

A circulação transversal e o antigo isolamento das 
duas margens são resolvidos com as 11 novas passarelas 

 ''Madri volta ao rio e seu uso se torna social novamente.''
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paisagismo
555557775555777777

Primeiro, o corredor que corre ao longo da margem direita do rio. É a estrutura 
de continuidade fundamental que percorre toda a extensão do parque e é chamada de Pine 

foram plantadas na laje de concreto que cobre a passagem de carros. Todos os espécimes 
foram selecionados principalmente em campos onde existe a possibilidade de extrair plantas 
com morfologias naturais (troncos trançados, troncos duplos, troncos inclinados, etc.), 
obtendo-se assim uma extensão controlada dos pinhais da cordilheira norte. de Madrid.

oram plantadas na laje de concreto que cobre a passagem de carros. Todos os espécime
oram selecionados principalmente em campos onde existe a possibilidade de extrair planta
om morfologias naturais (troncos trançados, troncos duplos, troncos inclinados, etc.)
btendo-se assim uma extensão controlada dos pinhais da cordilheira norte. de Madrid
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SUSTENTA
BILIDADE 

RESULTA
DOS 

 Quase metade da área do projeto está localizada nos telhados dos túneis, nas 
complexas instalações técnicas associadas a eles e na grande infraestrutura urbana. Neste 
enorme “edifício subterrâneo”, a vegetação é o principal material de construção. O projeto 

para a população que, agradecida, utiliza atualmente os mais de 10 km de itinerários 

Integração entre diversos bairros da cidade;

Parques, que tinham relevância apenas na escala dos bairros, foram incorporados 
a uma rede de áreas verdes de envergadura metropolitana;

O antigo matadouro da cidade, localizado junto ao parque, foi renovado e 
convertido em complexo cultural, que é amplamente utilizado;
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Para investigar o possível papel do rio 
em reunir holisticamente as duas metades da 

para projetar seis milhões de metros quadrados 

equipe formada por ONZ Architects e Mdesign 
adotou uma abordagem que também considerou o 

integrando programas públicos vitais por toda parte.

ppppaaaaarrrqqqqquuuueeeeeeee  uuuuuuuurrrrrrrbbbbbbaaaaaaaannnnnnnoooooo
eeeeennnnttttoooooorrrrnnnnnooooo dddddoooooooo  rrrrrrrriiiiioooooo 

qqqqqq
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SIIAASIIASSAASAASAAAAAAAASSSS AAIIIIIIAAAAA QQQUUIAQQUUIIATTUURRQQTTURRQRRRRTTTT ATTTTTTTTUUUUUUUUUUUURRRRRRQQQQQQQUUUUUUUUUUIIIIIAAA

“Uma combinação de 

um dos maiores pontos focais de 
assentamento e trânsito na região 

A região é dividida em duas 

da Turquia, e há muito tempo é 

Devido a problemas de acesso e 

algo fora do perímetro da cidade.”
 

Agora, os avanços na mitigação de 
inundações abriram as possibilidades de 
o rio ser reintegrado ao tecido da cidade.
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CONCEITO

OBJETIVO

6464

CONCEITO
Com o motivo de reavivar o entorno da orla, a prosposta surge como uma 

maneira de interligar o centro da cidade ao rio atraves de áreas de corredores verdes .

Um dos principais objetivos do projeto era manter 

mitigação de enchentes para garantir que o problema 

neve ou ao calor extremo tiveram que ser consideradas 
e contabilizadas. Uma vez estabilizada a planície de 
inundação, a área ao redor da orla pode ser acessada 
seletivamente e uma série de corredores de pedestres 

6565
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 ''Coluna ecologica e recreativa''
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rio kizilimark
e seu entorno

Para permitir que os usuários interajam com todos 

de pedestres tornam esses espaços habitáveis. Um dos corredores 
leva do centro da cidade para a orla, tomando o cuidado de não 

levando o ar poluído para longe e substituindo-o por ar fresco.

Mapa com pontos focais propostos para atrair as pessoas a visistar a beira do rio.
Em vez de eliminar as oito pontes existentes que atravessam o rio, esse 

Os arquitetos os descreveram como “vestígios importantes e canais de transporte”.

ios interajam com tttt ddddddddd

itáveis. Um
omando o

bstituindo--o por arrrr  fffffffffrrrreeeeeeeeeesssscccccccooooo..

ajam com ttttooooooooooodddddddoooooosssss 
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rio kizilimark

Foi adotado o sistema do direito de tranferencia de construção das propriedades oi adotado o sistema do direito de tranferencia de construção das propriedades 
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Atrelado a biblioteca municipal em espaço amplo 
e aberto que contempla a visual do parque linear.

Um museu e centro de arte informa os 

exibe obras de estudantes e artistas locais.

casa de remo

áreas verdes

Estudios de artesanato locais  conjuntamente 
com salas de exposições de arte  internas.

e funções culturais que estarão espalhadas pelo parque.

As instalações públicas essenciais, como restaurantes, 
cafés, banheiros e jardins de chá, estão distribuídas por todo 
o esquema, criando bolsões de atividades interconectados.

co

Projetada para atender os cidadãos  
e os alunos das escolas estaduais, 
nacionais e de universidades vizinhas.

bibli

PROGRAMA

onais e de uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuunnnnnnnnni ades vizi

dins de leitura
Atrelado a biblioteca municipal em espaço amplo 

e aberto que contempla a visual do parque linear.

e 
lo 

Casas de barcos e clubes de remo também são integrados 
ao projeto, aproveitando o rio para remo e canoagem.

ções públicas essenciais, como restaurantes, 
e jardins de chá, estão distribuídas por todo 

ando bolsões de atividades interconectados.

como restaurantess
áreas de alime

Os elementos da paisagem, incluindo jardins temáticos, 
jardins de plantas aromáticas, endêmicas ou medicinais e 
áreas para piquenique, criam uma variedade de condições 
para os usuários ao longo do ano, garantindo a máxima 

áreas de lazer
Atrelado a biblioteca municipal em espaço am

e aberto que contempla a visual do parque line

ose informa o

is.rtistas locai

cafés, b
o esquema

esc
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O “City Gate” conterá uma estação de trem de alta 

visitantes da cidade cheguem diretamente ao centro da cidade.

O ecoturismo é um aspecto importante do design, e espaços construídos envolventes, como 
salas de exposições e instalações, estão entrelaçados na orla. Pontos turísticos de ocorrência 
natural, como miradouros ou mirantes, também são acentuados no design conjuntamente 
com aspectos diferenciais para o movimento do paisagismo ao longo da orla do rio. 

visitantes da cidade cheguem diretamente ao centro da cidade.
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 E um projeto de regeneração urbana 
e ambiental que afetará positivamente a qualidade 
de vida dos porto-alegrenses, gerando efeitos sociais, 
econômicos e ambientais sistêmicos. Conectam-

em um círculo virtuoso de valorização, devolvendo 
para a cidade e seus cidadãos o uso e apreciação de 

a Orla do Guaíba. É uma intervenção de 56,7ha 
ao longo de 1,5km da margem do Lago Guaíba em 

ppppppppppaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrqqqqqqqqqqquuuuuuuuuuueeeeeeeeeeeeee uuuuuuuuuuuuuurrrrrrrrrrrrbbbbbbbbbbbbbaaaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnooooooooooooo
DDDDDDDDDAAAAAAAAAA OOOOOOOOOOOORRRRRRRRRRRRLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAA  DDDDDDDDDDDDDOOOOOOOOOOOOO GGGGGGGGGGGGGUUUUUUUUUUUUAAAAAAAAAAAAAÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍBBBBBBBBBBAAAAAAAAAAAAAAA
pppppppaaaaaaaaaarrrrrrrrqqqqqqqqqqquuuuuuuuuueeeeeeeeeee uuuuuuuuurrrrrrrrrrbbbbbbbbbbbaaaaaaaaaannnnnnnnnnoooooooooqqqqqq

2011 - O prefeito de Porto Alegre, 

revitalização de 5,9 quilômetros da 
orla do Guaíba, entre a Usina do 
Gasômetro, no centro, e a foz do Arroio 
Cavalhada, na zona sul da cidade. 

2012 - 

o projeto. A intenção era começar as 

2014 - Revisto, o projeto é 

previsto. De R$ 74 milhões estipulados 
anteriormente, o orçamento recua para 
R$ 57,4 milhões. A primeira licitação 
recebeu duas propostas. Porém, ambas 

apresentou preço além do previsto 
no edital, e outra teve problemas 
com a documentação exigida. 

2015 -
para as obras de revitalização da 
orla do Guaíba, em Porto Alegre.;

 

2018 - 
de obras, tapumes e atrasos, é 
inaugurada pela Prefeitura de Porto 
Alegre e entregue a população. 

AmeerricaAmeerr aica brasssiilbrassiil
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CONCEITO

objetivo

virtuoso de valorização, devolvendo para a cidade e seus cidadãos o uso e 

A implantação da estratégia de ocupação 
e o projeto de paisagismo da Orla do Guaíba 

tem como objetivo mudar esta realidade ao 
buscar incentivar a coexistência entre a cidade e 

incondicional entre o Lago e a cidade banhada por 
suas águas, onde habitam os corações daqueles 
que amam a sua linda paisagem será incentivado 
pela recuperação do contato físico e visual com 
o Guaíba, nos 7 km de Orla que vai do seu Porto 

P 
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E SEU ENTORNO
orla do guaíba

 O programa traz os elementos necessários para a 
valorização de seu entorno, através do crescimento do turismo, 
valorização imobiliária e recuperação do ambiente natural. 

As qualidades arquitetônicas do projeto estão ligadas 
a forma como ele se insere na paisagem, tirando partido 

criar passeios de contemplação do cenário. Os materiais são 
concreto, vidro, madeira e aço em seus acabamentos naturais, 
garantindo leveza ao conjunto. As formas curvas tiram partido da 
plasticidade do concreto e o desenho se relaciona ao movimento 
das águas, desenvolvendo-se gentilmente ao longo do terreno.

A dimensão cênica será revalorizada pela 
implantação de arquibancadas que correm ao longo 
de todo o parque, oferecendo os melhores assentos 
para se apreciar o “pôr do sol mais bonito do mundo”.

Um elemento importante da solução é a luz. Durante o 

luminotécnico criar no calçadão o semblante de um céu estrelado.
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RAMA

PORTIVO

DE ALIMENTAÇÃO

CICLOVIA
Caminhar e andar de bicicleta, atividades que já 

mencionamos, podem ser considerados esportes, quando feitas 
com alguma intensidade. Mas outras práticas esportivas também 

skate e patins na ciclovia ou correr nos passeios, por exemplo.

Um restaurante panorâmico construído sobre o Guaíba, 

Além de andar de bicicleta e correr pela grama, 
os pequenos podem brincar no playground com 
balanço, gangorra, escorregador e outros brinquedos.

O parque ainda conta com aparelhos de 

com piso de concreto, e duas para vôlei, com areia.

O parque conta com espaços para piquenique,  lugar para 
tomar um chimarrão e  além de possuir a vista para o por do sol.

''Alem disso, o parque tem grande impacto positivo no tecido social da cidade; ao recuperar uma area degradada, aumenta o senso de pertencimento da populacao e demonstra o cuidado da cidade por seu patrimonio e seus habitantes.''
que já 

ndo feitas 
s também 

 exemplo.
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PROGR
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r pela grama, Além de andar de bicicleta e correr

os pequenos podem brincar no playground com pequenos podem brincar no play
balanço gangorra escorregador e outros brinquedosnço gangorra escorregador e outros
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CONSTR
orla do guaíba

A demora para abertura – a autorização de construção foi assinada em 

dentro da normalidade pela Prefeitura em virtude das proporções da obra. 

Ainda, a preocupação do Executivo foi de não forçar a aceleração do processo para 
poder entregá-lo quando estivesse, de fato, pronto. O empreendimento também é tido pelo 
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N O T A S
O  Parque da Orla do Guaíba 

insere  no mesmo estado  do projeto em estudo. 

com  um nome de relevância, foi possivel estudar 
as propostas   de outros projetos  pelo  Brasil, . Um 
marco  para a população que agora possui um  espaço 
para  de área pública  para livre  manifestações, 
levando e consideração a nossa atualidade.

um extenso trecho ao longo do Manzanares,  
e a principal  problematica era conectar a 
população  no entorno de um lado ao outro.

Possui um extenso programa que 
acompanha o seu entorno , com diversos 
espaços  de uso público . O projeto serviu de 
base   para entender as barreiras e falta de 
conexões  que ocorrem também na área de estudo.

O  projeto do rio Kizilimark traz como 

para a população   ao longo da intervenção, como 
se trata  de outro país e continente foi possivel 
observar  a maneira como o projeto é uma ferramenta 
de  apropriação pública de um espaço  privado 
ao longo de  um grande potencial que é o rio.

buscar a historicidade de um local antes abandonado 
e transformar  em um espaço vivenciado pelos 

projeto pois é o que mais se aproxima do estudo.  Por 

a economia , a cultura e o modo de vida das pessoas .

r a 
utro.

que 
rsos 
u deeeeeeeeeeeeeeeeee 
a deeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 
udooooooooooooooooooo...........

projeto ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
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AMÉRICA DO SUL BRASIL RIO GRANDE DO SUL VACARIA
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HISTÓRICO
Antes da “revolução das ferrovias” ou da “era das ferrovias”, como assinalado 

se for considerado que o transporte terrestre era muito difícil, feito a pé, por carroças 
ou cavalos. No entanto, o mundo naquele período também podia ser entendido como 
extremamente pequeno, se houver a ponderação de que a maioria da população 

O transporte de mercadorias por vias terrestres, assim como o de passageiros, 
era lento e caro. Até o início do século XIX, o transporte naval era mais rápido e 
barato do que o terrestre, não obstante as intempéries a que estava sujeito. Assim, 

As estradas de ferro foram consequência técnica da Revolução Industrial. A atividade de 
mineração de carvão no norte da Inglaterra foi essencial para o desenvolvimento das ferrovias. 
Em 1800, a Grã-Bretanha era o maior produtor mundial de carvão. Este foi a principal fonte 
de energia no século XIX e seu emprego se dava tanto na indústria como no uso doméstico. 

quantidades de carvão do fundo das minas até a superfície e dali para o embarque em navios. 
Os trilhos eram utilizados nas galerias subterrâneas para mover pequenos carros e, assim, 
seu uso foi aperfeiçoado ao tracionamento com máquinas a vapor e a utilização em distâncias 

Darlington. Três anos depois havia pequenas linhas férreas nos Estados Unidos e na 

até a década de 1850 as ferrovias tinham pouca importância econômica, com mínima 
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N
uma iniciativa individual, Mauá contou com auxílios do governo imperial, com quem mantinha 

Limitet”, empresa constituída em Londres, seria responsável pela primeira estrada de ferro.
O transporte ferroviário foi sinônimo de inovação a partir da segunda década do século XIX 

pelo Estado e efetuada também por companhias colonizadoras particulares, e gerou expectativa 
de grande desenvolvimento econômico quando da sua implantação. Nos arredores das estações 

Com o passar das décadas do século XX, a ferrovia perdeu espaço como elemento 

passaram a investir na construção de rodovias e também a incentivar a indústria ligada a veículos 
automotores, transferindo assim para as rodovias o papel de realizar a integração nacional.
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sem o transporte de passageiros. O trecho entre as estações de General Luz e 

trafegam os cargueiros da ALL, que assumiu como concessionária as linhas do 

Pinhalzinho e Ponta Grossa, entregues na primeira metade dos anos 1970, essa 
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Em 1740 já existiam moradores espalhados pelos Campos de Va-
caria, estabelecidos como posseiros, sem títulos de formalidades legais 

-

-

-

Cabe destacar que Vacaria constitui uma região dentro de Rio Grande 

para o centro do país. A base da economia de Vacaria sempre foi a pecuária, 
então vai sofrer também com os ciclos da economia do estado e do país. A 

-

e criadores de gado.Na província sulina, no século XIX, constituíram uma 

detentores do poder dominante de do poder hegemônico. A utilização da mão 

 Quando os italianos vieram para Vacaria houve importantes mudan-
ças. Os imigrantes tinham outra mentalidade, outra atividade econômica. As 
pequenas propriedades das colônias foram compradas e nelas adotaram a 
policultura e a mão de obra familiar como base de produção. Porém, foram os 

A estação de Vacaria foi inaugurada em 1967. 

CA
RI

A
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DADOS TÉCNICOS
108108 Parque Linear

LOCALIZAÇÃO:

CIDADE: Vacaria 
ESTADO:

ÁREA TOTAL DO TERRENO:  

ÁREA LINEAR DO TERRENO: 4km de extensão 

111110000999911100009999

ESTADO:

ÁREAAA TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTAL DO TERRENO:  

ÁREA LIIIIIIIIIIINNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR DO TERREENNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO: 4km de extensão 
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A área de projeto de localiza  na parte nordste 

da cidade  onde a linha do trem divide duas extremidades 
da cidade, gerando problemas  de mobilidade e conexões.

que percorre desde o bairro Keneddy até o bairro Imperial.
-

donadas que eram  a antiga estação férrea e de-

degradação  e utilizado por usuários de drogas.
Nesta  área a oeste  possui também algu-

mas residencias  irregulares  de uma população 
de classe média que invade a área de  estudo mas 
que  estao em processo de regularização fundiária.

Além disso  existe uma empresa  de grãos 
particular que  construiu a sua sede nesta área. 

As vias que cortam a linha férrea  se  concentra 
em três  ruas, uma delas   (grifada em laranja)  é onde 

dos bairros a oeste em direção ao centro da cidade. As 
outras duas passagens não possuem muito movimento, 
uma delas ( grifada em marrom) é passagem em nível 
e possui sinalizadores, e a  outra ( grifada em ver-
melho) possui um viaduto para a  passagem do trem.   

JARDIM AMÉRICA

1111111111111111111111111111111111111

JJJJJJJJAAAAAAAAAARRRRRRDDDDDDDIIIIIIIIIMMMMMMMMMMMMM  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAMMMMMMMMÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉRRRRRRRRRRRRRRIIIICCCCCCCCCCCCCAAAAAJJJJJJJJJJJAAAAAAAAAARRRRRRRRRDDDDDDDDDDIIIIIIIIIMMMMMMMMMMMMMMMM  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMMMMMMMMMMMMMMMMÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉRRRRRRRRRRRRRRRRRRIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIICCCCCCCCCCCCCCCCAAAAAAAAAAAA

RECORTE

ESC. 1/12000

PETROPOLIS

IMPERIAL

CENTRO
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ão A área em estudo compreende as Zonas Z1 de alta 

a Zona ZPA, que caracteriza área de preservação permanente ao longo 

Alta Densidade Caracteriza-se por estar situada estrategicamente 

desenvolvimento industrial, comercial e residencial de alta densidade.

públicos de lazer e áreas verdes; 4) criação de unidades de conservação 
ou proteção de outras áreas de interesse ambiental; 5) proteção de 
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ESC. 1/12000

RECORTE

área de interesse social

córrego

área de preservação permanente



114 115



116 117116116

 EN
TO

RN
O SETOR histórico

SETOR criativo

SETOR lazer

SETOR ecológico

de um pavimento em estado de degradação e atualmente local de usuários de 
drogas. É a área do terreno com maior faixa livre, e seu entorno é majoritariamente 

que transpasse os dois bairros, causa um problema de mobilidade na cidade. 

academias e playgrounds na linha da ferrovia atualmente, construido recentemente. 

grande via , já o outro lado não possui ligação alguma, com a linha e nem com o outro bairro oposto. 

consolidação predominantemente residencial  e  de população de baixa renda.
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1-2 PAVIMENTOS

2-3 PAVIMENTOS

RECORTE
ESC. 1/12000

residencial
misto
comércio
mistoo

educacional
religioso
histórico/cultural
religiosog

penitenciária
hospitalar ESC. 1/12000
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CONSOLIDADO

EM CONSOLIDAÇÃO ALTO FLUXO

MÉDIO FLUXO
BAIXO FLUXO

RECORTE
ESC. 1/12000
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RECORTE
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Elevado potencial turístico da área e da 
cidade;
rotas turisticas presentes próximas á 
cidade;
grande área como vazio urbaNo;
potencial de utilização pública;
presensa de circuitos próximos que 
ativam a região;
existencia de eventos próximos a região 
com carência de espaço adequado;
LOCAL EXPRESIVO DE GRANDE POTENCIAL 
PAISAGÍSTICO;
VEGETAÇÃO NATIVA;
PREDOMINÂNCIA DE RESIDENCIAS 
FAVORECENDO O  CONVIVIO SOCIAL;
DEMANDA DE SERVIÇOS LOCAIS;
ÁREA PARA EQUIPAMENTOS DE LAZER;

CONSTRUÇÕES HISTÓRICAS;

MELHORA DA CARACTERIZAÇÃO URBANA;

insegurança;
tráfico de drogas  e prostituição na 
área;
vazio urbano de uso inadequado;
fraca notoriedade da região com 
potencial;
senso comunitário segmentado;
falta de infraestrutura;
desconexão com bairros;
edificios em abandono;
DEGRADAÇÃO DA ÁREA;
DESCASO COM ESPAÇOS PÚBLICOS;
CONFLITOS ENTRE PEDESTRES E VEÍCULOS;
ESPAÇOS OCIOSOS;
FALTA DE DIVERSIDADE DE USOS;

FALTA DE VALORIZAÇÃO DA PAISAGEM;

criar condições de atração da 
população;
criação de espaços públicos 
adequados;
criação de espaços de lazer a 
população;
implementação de recolhimento
 de dados da sociedade sobre 
suas necessidades em relação á 
área:
criação de novos percursos;
criação de equipamentos 
públicos necessários;
APROVEITAMENTO DA PAISAGEM 
NATURAL;
APROVEITAMENTO DOS ESPAÇOS 
ABERTOS PARA FOMENTAR O CONVÍVIO 
SOCIAL;
POSSIBILITAR DIVERSIDADE DE USOS;
INTEGRAÇÃO SOCIAL;
GRANDE CONCENTRAÇÃO DE PESSOAS;
MELHORIA DA IDENTIDADE VISUAL DA 
CIDADE;

insuficiÊncia de qualificação de 
ofertas turísticas;
prostituição e uso de drogas;
descaso dos orgãos públicos;
aceitação da sociedade;
poluição do córrego;
deteriorização do local pela falta
 de vigilância;
conflito na circulação de pedestres;
falta de manutenção dos 
equipamentos;
áreas ociosas;

SASAÇ
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perfil

do    morador
oeste do tereno, nos bairros keneddy, 
petropolis e jardim américa. uma área mais 
antiga mas que esta em desenvolvimento. 
se caracteriza pela maior população idosa  
residente por se tratar de bairros mais calmos. 

residente é de pessoas em idade ativa e idosos.

crescimento e  de renda média contempla   
em sua maioria idosos e adultos.

e ainda em consolidação, pessoas 
de baixa renda . Apresenta em sua 
maioria população  adulta e crianças .

50% 40%

público ativo

20%

crescimento e  de renda média contempla   
em sua maioria idosos e adultos.

p
maioria população  aadduullttttttta e crianças .

111111112222222229999999999999999999111112222222999999999999999
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A estrada de ferrro em Vacaria ainda esta em seu funcionamento para 

Para viabilizar o estudo da proposta de um parque linear público na área, e que 
fosse um espaço destinado a área turística e ao lazer da população, é proposto 
uma nova rota para a passagem do trilho. A prefeitura já possui estudos para isso, 
no entando não possuem datas para iniciar essa evolução, visto que o transporte 
por trilhos está no entermeio da cidade causando problemas de mobilidade.

Analisando os mapas de evolução da área urbana do municípo (anexo ao 

assim afastado da cidade e longe do sentido de evolução do perímetro urbano.
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dade causando problemas de m
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sentido de evolução do perímet
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algum acidente. A perda da integridade dos tecidos  causam um impacto estético e quem as carrega e 
provoca diversas maneiras de se lidar com elas. Algumas vezes procuram corrigi-las,  outras vezes, por 

se repete. As cidades também carregam cicatrizes geradas por estruturas que contam a historia e que 
muitas vezes  trazem um impacto ao segregar o tecido urbano assim como a historia da linha férrea. 

O interesse em estudar a região de Vacaria é pela proximidade com a cidade, o afeto com ela e a 
vivência com os espaços que a cidade impõe e com a falta deles, assim os conhecimentos obtidos ao 
longo do curso despertaram o interesse propor espaços de qualidade no meio urbano desta cidade.  

cicatriz urbana, ao que parece, está sufocada e cansada de se esconder entre edifícios e de ser esquecida.
O seguinte trabalho busca por meio da arquitetura e do urbanismo 

formas de resgatar a vivacidade da linha férrea de vacaria através de um eixo 

REGENERAÇÃO URBANA
resgate histórico
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ÇOS DE CONTEMPLAÇÃO
ÁREAS VERDES
ONTEMPLAÇÃOONTEMPLAÇÃO

ESPAÇO GASTRONÔMICO
ÁREAS VERDESS VE

ÁREA TURISTICA
GASTRONÔMICOGASTRONÔMICO

MUSEU MUNICIPALMAAA
136136113366
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ÁÁREAS VERDESÁREAS VERDES

ÔESPAÇO GASTRONÔMICOE PAÇO GASTRONÔMICO

CICLAGEMCENTRO DE REC

ÁÁ ORTIVAÁREA ESPO

Á NFANTILÁREA INF

BIBIBLIOTECA 

MUSEU

ÃOESPA AÇÃOPAÇOS DE CONTEMPLA

ANFITEATRO

FEIRAS ITINERANTTESIRAS ITINERANTETES

CICCICLOVIA

E AMENTOESTACIONAM
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3350m2

ÁÁREA ESPORTIVA

ESPAÇOS DE CONTEMPLAÇÃOESPAÇOS DE CONTEMPLAÇÃOÇ Ç

serviço

gastronômico
600M2

S C O OESTACIONAMENTO

ásanitários

espaço gastronômicoespaço gastronômicoôespaço gastronômico

300 G S300 VAGAS 5004500M2

futebol, quadra de voleibol,  bicicross,  quadra de skate, ciclovias. 

Restaurantes e bares 

1350m2

ANFITEATROANFITEATRO

FEIRAS ITINERANTESFEIRAS ITINERANTES

1050M2

ZO
NE
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cultura

ambiental

eventos

BIBLIOTECABIBLIOTECABIBLIOTECA

US UMUSEU

 centro de RECICLAGEM

1000M2

200M2

600M2

Espaço livre para manifestações culturais e para receber eventos da cidade.

Espaço livre para coolocação das feiras de produtos 
e artesanatos, além de feiras do livro e outros eventos.

Biblioteca e espaços de leitura para aulas .

Municipal com seu acervo pequeno .
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A escolha partiu se do pressuposto que  a dinâmica dos 

encaixa no quesito, possui dinâmica, mescla e  difusão dos usos.   
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12 critérios para determinar um bom
espaço público

12 critérios parritério
O primeiro princípio dos autores dinamarqueses considera 

que as cidades devem oferecer segurança aos pedestres, para que 
possam se locomover com total segurança  pelas ruas, sem ter a 
constante preocupação de que serão atingidos por um veículo. Esta 
perspectiva também sugere educar os pedestres a ter precaução e 
ensiná-los que não existem motivos para temer o trânsito de veículos.

Embora nem sempre os espaços públicos sejam lugares ao ar livre, o 
livro argumenta que se deve garantir visuais para paisagens para que os 
cidadãos tenham possibilidade de contemplar as perspectivas da cidade.

Os espaços públicos, entendidos como locais de lazer e de encontro, 
devem contar com um mobiliário urbano que convide e fomente a 
interação entre as pessoas. Para que isto seja possível, devem existir 
baixos níveis de ruído que permitam que as pessoas possam conversar 

a locais com ruídos desagradáveis, como os de motores de veículos.

de exercícios com o objetivo de incentivar um estilo de vida menos sedentário 

tentativa de cumprir com este critério que estabelece que os locais públicos 

Quando se constroem grandes obras, o ideal é que se garanta 
que os cidadãos possam se relacionar com esta nova infraestrutura 
em uma escala humana, ou seja, as dimensões não superem aquilo 
que está ao alcance de uma pessoa comum. Por exemplo, a cidade 
e seus espaços públicos deveriam ser constituídos a partir de uma 
escala humana, levando em conta a perspectiva dos olhos das pessoas.

Nas regiões com clima mais extremo, as atividades ao 
ar livre tendem a ser limitadas. Para potencializar estas 
atividades, devem ser criados espaços públicos que se relacionem 

Os parques tendem a conectar as pessoas com seus sentidos 
a um nível comumente inatingível em outros espaços urbanos. Para 
fomentar esse vínculo, os espaços públicos devem contar com bons 
acessos e pontos de encontro com a natureza, através da presença de 
animais, cursos de água, árvores e outras plantas. Do mesmo modo, 
para assegurar que os visitantes permanecem mais tempo no lugar, 
devem contar com um mobiliário urbano cômodo, que tenha um desenho 
e acabamento de qualidade e que esteja feito com bons materiais.

Para que os espaços públicos sejam seguros e permitam a 
circulação das pessoas, é importante que exista a possibilidade 
de realizar atividades noturnas, um requisito essencial para 
que as pessoas se sintam seguras é contar com boa iluminação.

As condições climáticas nem sempre são as melhores para 
se realizar atividades ao ar livre, por isso, os lugares públicos 
deveriam incluir áreas adequadas para proteger-se do calor, 
da chuva e do vento, e evitar, assim, uma experiência sensorial 

calor, a poluição e os ruídos, a sua multiplicação em áreas urbanas 

caminhar, é importante que estes apresentem certas características 
em toda a sua extensão. Neste sentido, se existem fachadas 
interessantes de edifícios e superfícies regulares que garantam o 
acesso a todos, este critério se cumprirá em toda sua totalidade. 
Além disso, se as superfícies e os acessos são adequados, 

O quinto critério presente no livro considera que os lugares públicos 
devem ser agradáveis para que as pessoas possam permanece por grandes 
intervalos de tempo e apreciar as fachadas e paisagens que a cidade oferece.

Ao percorrer espaços públicos que recebem numerosas visitas, 
um dos aspectos mais comuns é que a disponibilidade de assentos não é 

espaços públicos. Desta forma, não apenas se organiza a circulação 
das pessoas, mas também se estabeleçam as funções dos lugares. Como 
produto disto, pode-se destinar lugares para descanso, lazer, leitura, etc.

1
PROTEÇÃO CONTRA
O TRÁFEGO

  2
SEGURANÇA NOS ESPAÇOS
PÚBLICOS

8
oportunidade de conversar

    9
locais para
se exercitar

10
   escala humana

12
boa experiência sensorial

   3
PROTEÇÃO CONTRA EXPERIENCIAS 
SENSORIAIS DESAGRADÁVEIS

4
ESPAÇOS PARA CAMINHAR

6
ter onde sentar

  5

  7
11    5

ESPAÇOS de permanência

 
possibilidade de observar

1
possibilidade de
aproveitar o clima
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PROBLEMAS:   

lados da via;
Lotes de fundo da área;

Barreiras físicas;

POTENCIALIDADES:   
Comércio crescente;
Proximidade com a área
central;
Proximidade com escolas;

Utilização da comunidade para   
alguns esportes;
DIRETRIZES:   
Promover permeabilidade;

Urbanização da região;

Elevação do parque como vias peatonais;
estratégias: 
Abertura de vias peatonais;
Adequação das vias e acessos;

;

Barreiras ffíísicas;

PROBLEMAS:   

Grande vazio urbano;
Mobilidade de entre  bairros;

Utilizados por usuários de drogas;
Insegurança no entorno;

opostos;

Precensa de residencias irregulares;
DIRETRIZES:   
Utilizar o grande espaço para encontro 
da população;
Ocupar os vazios;
Promover a integração entre bairros;

PotencialidadeS:   

da antiga estação férrea;
Grande vazio urbano;

Rota de circuitos de caminhadas;

Utilização da comunidade como 
passagem;

ESTRATÉGIAS: 

pessoas por dentro de todo o parque;

Realocar o museu municipal;
Espaço de feiras itinerantes;
Eliminar barreiras física;
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PROBLEMAS:   
Lotes de fundo;

Afastamento do centro da 
cidade;

Insegurança;

DIRETRIZES:   
Promover permeabilidade;

Criar interesses na área;

PROBLEMAS:   
Lotes de fundo;

Afastamento do centro da 
cidade;

DIRETRIZES:   
Promover permeabilidade;

Criar interesses na área;

POTENCIALIDADES:   
Prescença de área de 
preservação permanente;

Potencial visual;
Utilização da comunidade;
estratégias: 
Criação de passeios;

Ruas peatonais;

Recuperar o meio ambiente 
urbano;
Implementar elevação do 
parque;

POTENCIALIDADES:   
Prescença de área de 
preservação permanente;
Potencial visual;

estratégias: 
Criação de passeios;

Ruas peatonais;

Conexão entre bairros através 
de ruas;

ar interessess nnaaa área;
Cone
de ru

151151
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objetivos específicos

01

02

03

04

05

06

07
08

09

10

11

12

meios
Melhorar a acessibilidade de pedestres                           Eliminar barreiras físicas

DAR SEGURANÇA E COMODIDADE AO PEDESTRE E CICLISTA        Desenho de espaços adequados

recuperar meio ambiente urbano                                              Transformar o meio ambiente

 Adaptação da infraestrutura

Aproveitamento da potencial desse espaço

Aproveitamento da potencial verde 
do espaço 

Desasociar a imagem de perigo do local 

Adensar a vegetação

Atrair usuários

Aproveitar a área de preservação permanente

Permitir a conexão agradável entre bairros

Estimular o uso da bicicleta

Diminuir a velocidade do transito 

Gerar movimento e segurança 

Integrar todas as faixas etárias

Priorizar o transporte nao motorizado

Melhorar a qualidade de vida

Priorizar a escala do pedestre

Permitir a variedade de atividades

Aumentar a apropriação do espaço público

Melhorar microclima

Encaixa o pedestre como dominador do espaço público

Melhorar o impacto negativo da paisagem

Incentivar práticas de lazer e esporte

Encaixa o pedestre como dominador do espaço público

Respeitar o meio ambiente

Promover encontros pelas ruas e calçadas

Criar espaços para as feiras e eventos
 ao ar livre

Espaços de aulas ao ar livre e 
espaços para crianças

Espaços públicos atrativos ao 
dia e a noite

Espaços esportivos 

Introduzir o museu municipal 

ordenar a coleta e armazenagem

de material reciclavel                                    

preservação da área permanente                                   

PROPOR INFRAESTRUTURA DE LAZER   

E  CONTEMPLAÇÃO

PROPOR INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS 

ESPAÇOS LÚDICOS E APROVEITAMENTO DAS ESCOLAS

INCENTIVAR A APROPRIAÇÃO PELOS MORADORES

PROPOR ESPAÇOS PARA A PRATICA DE ESPORTES

PRESERVAR EDIFICIOS HISTÓRICOS A CIDADE

PROPOR RESIDENCIAS ADEQUADAS A REALOCAÇÃO 

DAS RESIDENCIAS
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O projeto parte do terreno urbano atual para reordená-lo através de um sistema de visualização, 

Paisagismo, a vegetação nativa, percursos para caminhadas, ciclovias,  áreas de piquenique, e a 

um museu que contará toda a historia do municipio e da linha férrea. De qualquer rua do setor, 
o interior é acessado através de caminhos que se desintegram e se reúnem em outras praças que 
abrigam as áreas do parque com usos esportivos e de lazer. Ao norte, o parque se estende com toda 
as atividade recreativas e de uso comun aliados a uma grande área de preservação permanente.

no qual se estruturou toda a cidade . Em vez de enviar e receber mercadorias, esses dois 
espaços oferecem oportunidades de engajamento e interação, troca de ideias e conversas. 

melhorar o ambiente natural, melhorando simultaneamente a qualidade de vida dos cidadãos.

e outros elementos são projetados para que o ambiente seja favorável aos pedestres, para 
que dirigir na área se torne menos desejável e que os espaços públicos sejam agradáveis e 

Cada sucessiva alteração procurou reutilizar e integrar a estrutura original ao invés 

Convivio

Hi�ória

Evoluçaõ

1711771

SETO
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entorno natural entre dois ambientes, entre usos, entre usuários, entre atividades e entre movimento. 

Provocando uma espécie de espaço descontínuo, intersticial, um “tecido” entre dois elementos, 
uma “experiência de sentir o local”. Assim, o projeto pretende valorizar os usuários e suas 
interaçãos e apropriar-se da ideia de movimento contínuo, por isso seu percurso não é linear, 
mas sim composto de pausas e ritmos descontínuos, ainda que formando uma unidade urbana. 

Esta área também pretende fazer referência as cores,  as atividades e ao movimento das crianças .

O projeto de paisagismo, através da modelagem do terreno, criou-se uma sequência espacial em um 
cenário de cores, formas, percursos e caminhos, t ornando-se uma atraente experiência de descoberta

U�s

Movimento

Crianças
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Esta área de projeto esta totalmente ligada á pratica de atividades 

Engloba os mais diversos esportes e  possibilita a pratica de outras 
atividades e que tem o objetivo de incitar o percurso do usuário através de 
diversos espaços de texturas, vegetação, descanso, sombra e observação

Este espaço foi transformado num organismo vivo que é estruturado por 
diversas escalas, ritmos e velocidades num contexto de cidade contemporânea, 
com os objetivos de tornar transparente a identidade do local, e de criar um 

espaço de interação social em estreita relação com os elementos naturais.

Atividade

Ritmo

Apreciação
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sazonais, hortas produtivas,  trilhas, preservação. e sustentabilidade.

o uso de algumas espécies vegetais, sempre considerando as condições climáticas 
adversas minimizando o impacto térmico nos percursos de pedestres e de descanso.

O parque mostra também um novo modelo de resiliência no que diz respeito ao contato do meio 
urbano com a água, evidenciando uma abordagem mais suave voltada para a proteção dos elementos 
d’água. Uma trilha que se espalha ligeiramente pela area de preservação permanente foi traçada 
proporcionando um passeio de perspectivas variáveis   do horizonte e enquadramentos da paisagem .

Su�entabilidade

Paisagismo
Funcional

SETO
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sustentáveis   e de longo prazo, como gerenciamento de águas pluviais e células no solo estrategicamente 
posicionadas, compõem a infraestrutura verde e desempenham um papel fundamental no projeto.

Várias novas árvores, todas nativas da região, foram plantadas. Um sistema estrutural 
expansivo de células no solo foi instalado para permitir que as raízes das árvores cresçam 
grandes e largas sem interromper o pavimento, bem como para limpar a poluição da água 
da chuva. Essas células fornecem a cada árvore um grande volume de solo, criando um 

árvores e plantas nativas, essas células no solopossibilitam um excelente manejo de águas 
pluviais, reduzindo a quantidade de água que entra nos sistemas combinados de esgoto.

foi proposto um paisagismo funcional, que promove drenagem urbana sustentável. 

um caráter educativo, trazendo para a superfície o potencial das águas pluviais. 

Além disto contara com espçaos de energia fotovoltaica para abastecer toda 
a iluminação necessária. 

SUSTE
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