
Definição da área de intervenção

Esse Projeto tem como proposta a revitalização/reestruturação da Orla de Guaíba, em uma extensão de 1,6 km,

Diagnóstico - análise dos dados

Ao chegar ao município de Guaíba, através da viagem do
Catamarã, uma bela vista do Lago aguarda quem chega, uma
bela paisagem, brindada pela natureza nas nuances de água e
luz durante o dia. Mas nem tudo é encantamento.

À primeira vista, é possível observar que o atendimento e
recepção ao turista não são o ideal, visto que atualmente o
serviço encontra-se instalado em um container, que pouco tem a
oferecer

Uma das grandes oportunidades de passeio no município é
conhecer a cidade à bordo da Jardineira - um ônibus com a
estética da época de 1920, que realiza um passeio de 50 minutos
com saída de hora em hora passando pelos principais pontos
turísticos da cidade. Contudo, não existe uma estação de
embarque, os ingressos são vendidos em um pequeno quiosque e
as pessoas que aguardam a chegada do transporte não possuem
ambiente protegido do sol ou chuva .

Ao longo da Orla veri!ca-se alguns comércios alimentícios,
mas não há estrutura ou organização dos mesmos. Em plena

Estratégia de projeto:

Para contemplar os objetivos do projeto, dividiu-se a área de intervenção em
dois pólos diferenciados:

* área de intervenção 2 - consolidação: polarizada na Estação Hidroviária do
Catamarã, integrada com o Edifício do Mercado Público Municipal, englobando
também a região de transição (Parque da juventude), por ser mais similar.

* área de intervenção 1 -constituição: polarizada no Edifício do Matadouro
São Geraldo;

A integração dos dois pólos irá constituir um corredor de centralidades (no caso,
linear) ao longo do eixo estruturador do projeto, que irá rede!nir a paisagem da Orla,
modi!cando a percepção e uso urbano do espaço delimitado, além de
in"uenciar no conjunto urbanístico de todo o município.
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Eixo estruturador do projeto

Fotogra!as dos elementos estruturadores da área de intervenção 1 - (Estação Hidroviária do Catamarã e Mercado Público
Municipal)

Fotogra!as dos elemento estruturador da área de intervenção
2 - Matadouro São Geraldo - desativado

Proposta

Apresentação

O catamarã é o meio de transporte hidroviário entre Porto Alegre e a
cidade de Guaíba. O embarque e a compra da passagem acontecem
no Cais do Porto (Armazém B3). A travessia até Guaíba dura por volta de
vinte minutos.

O tema central deste Trabalho de Conclusão de Curso consiste na ideia
de criação de espaços integradores urbanos e sociais complementares
aos já existentes, tendo como base o estudo para entendimento da
dinâmica de expansão da cidade de Guaíba, no Rio Grande do Sul, e
materializa-se no projeto de um parque linear na Orla do Lago Guaíba –
criando-se uma centralidade linear conectando a Estação Hidroviária do
Catamarã integrando-a com o Projeto de restauração do Mercado
público municipal , constituindo o outro pólo no Matadouro São Geraldo.

Com a reativação da travessia hidroviária Porto Alegre-Guaíba, que
modi!cou a realidade urbana da Orla do Município, busca-se por meio
das análises e projeto propostos ao longo do semestre, pensar no espaço
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1. Estação Catamarã

2.Mercado Público Municipal

3.Bar e Chopperia Caisinho

2.Mercado Público Municipal

4. Píer

3. Matadouro São Geraldo

2. Parque da Juventude

Município de

Guaíba/RS

área de intervenção
Fonte: Google Earth - Maps

Município

Bairro Centro

aspectos gerais do município

Distâncias:

Porto Alegre: 32 KM

Limites:

Norte: Eldorado do Sul
Sul : Barra do Ribeiro e Mariana

Pimentel
Leste: Estuário do Guaíba
Oeste: Eldorado do Sul

Coordenadas Geográ!cas:

Latitude Sul: 30º07’06’’
Longitude Oeste: 51º19’17’’

Área: 380,53 Km²

Precipitações Pluviométricas: 1400
mm

Clima: Tropical

Principais Vias de Acesso:

Rodoviários:
BR 116 - Federal
Estrada do Conde – Estadual
RS 05 – Guaíba/Barra do Ribeiro
Fluvial:
Rio Guaíba - 25 Km de margem

com ótimas condições de
Navegabilidade

Topogra!a: Campos, Várzeas, alguns
cerros e morros

Solo: 80% granítico e 20% aluvião

Estratégias de projeto

Após as análises e constatação de duas áreas diferenciadas (consolidação x reestruturação) e a maneira de ocupação do espaço,
a região foi dividida em 4 microzonas:

1 - ÁREA CULTURAL E ESPORTIVA - CENTRO CULTURAL MATADOURO SÃO GERALDO

2 - PRAÇA DA JUVENTUDE (consolidação)

3 - ESPAÇO DE LAZER E GASTRONOMIA - DECK DE BARES, RESTAURANTES E FEIRA DE ARTESANATO

4 - ESTAÇÃO DO CATAMARÃ E MERCADO PÚBLICO - ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA E ATENDIMENTO AO USUÁRIO
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