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O Plano Popular de Ação Regional (PPAR) é 
uma iniciativa conjunta que envolve diferentes 
setores da sociedade civil organizada e 
mobilizada. O Instituto de Arquitetos do Brasil 
– Departamento Rio Grande do Sul (IAB - RS) 
elaborou o projeto de assistência técnica em 
planejamento urbano insurgente em parceria 
com o Cidade em Projeto - Laboratório de 
Ensino Pesquisa e Extensão (CPLAB – UFRGS). 
O Coletivo Ambiente Crítico (CAC) e o Escritório 
Modelo Albano Volkmer (EMAV) apoiaram o 
projeto, além de dois Projetos de Extensão da 
UFRGS: o Planos Populares de Ação Regional 
e o 4º Distrito: diálogo entre atores sociais e 
conhecimento sobre o território. O Patrocínio 
foi do Conselho de Arquitetos e Urbanistas do 
Rio Grande do Sul (CAU-RS).

 O projeto foi elaborado a partir da reivindicação 
de alguns Conselheiros, representantes das 
Regiões de Gestão do Planejamento (RGPs) 
no Conselho Municipal de Desenvolvimento 
Urbano Ambiental (CMDUA) de Porto Alegre. 
As parcerias populares com os Conselheiros, 
Delegados, moradores e movimentos sociais 
foram fundamentais para a realização dos 
Planos; afinal, trata-se da criação de um 
espaço de discussão e proposição sobre a 

cidade que se deseja viver. Os PPARs foram 
utilizados como uma estratégia de mobilização 
e participação social.

 O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano 
Ambiental (PDDUA) de Porto Alegre prevê no 
seu sistema de planejamento a elaboração 
de Planos de Ação Regional (PAR) com a 
participação popular; mas, até os dias de hoje, 
a municipalidade não os colocou em prática. 
Um PAR nada mais é do que um plano que trata 
a cidade a partir da escala intermediária e de 
maneira multissetorial (habitação, mobilidade 
urbana, saneamento, saúde etc). Um PAR não 
é normativo como um Plano Diretor, ainda que 
a partir da escala intermediária possa iluminar 
possíveis modificações nas normas expressas 
no plano regulador. A partir da realização de 
um PAR é possível, também, elaborar de forma 
mais precisa as prioridades de investimentos, 
por se tratar de um plano de ação.

 Ainda que o presente Plano dialogue com este 
referencial, um Plano Popular como este tem 
características específicas. O Plano Popular 
de Ação Regional (PPAR) tem por trás a ideia 
de CONTRA PLANO, pois não é elaborado 
pelo Estado. Ainda assim, alguns princípios 

Clarice Misoczky de Oliveira
 Vice-Presidente IAB-RS (2017-2019)
 CPLAB-UFRGS

são mantidos, como a multissetorialidade, a 
abordagem da escala intermediária e a busca 
de respostas ao QUEM, COMO, e QUANDO das 
propostas. O valor (QUANTO) das propostas 
não chegou a ser abordado nesta etapa do 
projeto.

 Trata-se, portanto, de um Plano que se 
distancia do olhar exclusivamente técnico, mas 
busca evidenciar as carências, os desejos, as 
dificuldades da vida cotidiana e, sobretudo, das 
lutas urbanas. É um Plano para além de uma 
proposta otimista que foca em uma visão de 
cidade ideal. Representa uma estratégia de 
luta e de diferentes formas de organização. 
O PPAR é apenas uma etapa do processo; e, 
revelam-se, desde já, seus limites e desafios 
impostos na produção da cidade.  Não se trata 
de um plano no qual a população é convidada a 
participar de forma consultiva. O PPAR é mais 
do que um Plano Participativo ou Colaborativo, 
o PPAR é um Plano Popular, pois é elaborado 
pelas pessoas e para as pessoas. É, portanto, a 
realização de um momento do Direito à Cidade.
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Confrontar a realidade desejada pelas 
pessoas com a realidade existente da vida 
urbana.

Empoderar Conselheiros e Delegados do 
CMDUA a partir do debate em suas Regiões 
e de um vocabulário técnico do campo da 
arquitetura e do urbanismo.

Estimular a participação em espaços 
esvaziados como os Fóruns Regionais de 
Planejamento, constituídos por Conselheiros 
e Delegados.

Pensar em outras formas de organização 
para além de parcerias público-privadas.

Tensionar o Estado a realizar o seu dever 
com a sociedade.

Elaborar um documento que aborde a cidade a 
partir da escala intermediária, diferentemente 
de um Plano Diretor.

Realizar um momento de Direito à Cidade, 
compreendido como o direito à centralidade 
das pessoas na decisão da vida urbana.

Apoiar as reivindicações e os desejos das 
pessoas sobre a cidade onde vivem. O 
diagnóstico e as propostas são elaborados 
pelos moradores da região com auxílio de 
assessoria técnica.

Registrar diferentes saberes e olhares sobre a 
região e sua relação com Porto Alegre, desde 
uma análise multissetorial (Educação, Saúde, 
Mobilidade Urbana, Saneamento, etc.).

Identificar temas prioritários para a Região.

Promover e documentar um resgate histórico 
sobre o processo de urbanização da Região.

Promover o encontro entre moradores, 
Conselheiros, Delegados, movimentos 
sociais e lideranças comunitárias para 
debater e discutir a cidade que desejam.

Mobilizar a sociedade para o debate das 
questões urbanas, uma vez que o Estado 
deve realizar a revisão do Plano Diretor com 
a participação social, contemporâneo a este 
processo.
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Tivemos uma grata surpresa ao firmar a 
parceria com o IAB – Instituto dos Arquitetos 
do Brasil/RS para prepararmos juntos os 
Planos Populares de Ação na Região de Gestão 
do Planejamento 2 (RGP2), foi um grande 
aprendizado e uma experiência positiva, quando 
realizamos as Oficinas ouvindo moradores, 
delegados e conselheiros das Regiões do 
Orçamento Participativo que formam nossa 
região, todos tiveram a oportunidade de dar 
suas contribuições, mesmo a região tendo 
bairros com realidades bem diferentes. 
Fizemos reuniões descentralizadas com 
lideranças e moradores das comunidades dos 
Bairros Humaitá, Bairro Anchieta, Ilhas, sem 
deixar ninguém fora da discussão, justamente 
por se tratar de um plano para os próximos 
10 anos (até 2030). Enfrentamos momentos 
difíceis neste ano de 2020, por consequência 
da pandemia imposta pela COVID-19, onde 
exigiu de todos o distanciamento social e sem 
reuniões presenciais, dificultando muitas vezes 

de ouvir um número maior de moradores, mas 
acho que valeu a pena a superação de todos.

Temos a certeza que apresentaremos o 
melhor da região para a Revisão do Plano 
Diretor de Porto Alegre. Todos os temas foram 
abordados e discutidos conjuntamente, foram 
apresentadas propostas novas para o futuro 
de Porto Alegre. Todos nós queremos uma 
Porto Alegre melhor para todos, por isso, nossa 
contribuição certamente servirá para outras 
gerações.

Agradecemos o apoio dos CRIPs das Regiões 
do Orçamento Participativo Ilhas, Humaitá e 
Noroeste com estrutura fornecida e locais para 
realização das oficinas.

Adroaldo Venturini Barboza
Conselheiro Titular
Região de Gestão do Planejamento 2 (RGP2)
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O projeto foi elaborado tendo em vista a 
possibilidade de participação das RPs que 
estavam engajadas em realizar seus Fóruns 
Regionais de Planejamento (FRPs). No início 
do projeto foram convidadas aquelas Regiões 
comprometidas com a realização dos Fóruns. 
O projeto foi apresentado aos conselheiros e 
delegados de quatro RPs (1, 2, 4 e 7). No meio 
do processo a RP5 aderiu ao projeto passando a 
realizar seus Fóruns.

O presente Plano apresenta apenas os resultados 
do processo desenvolvido junto à RP2.

A seguir é apresentada uma linha do tempo com 
os principais eventos que pautaram o processo de 
elaboração das oficinas e planos. Ela representa 
de maneira sintética o processo desenvolvido 
com todas as RPs envolvidas no projeto, além de 
algumas especificidades referentes ao processo 
da RP2.

A elaboração dos PPARs aconteceu a 
partir da interação da equipe técnica com 
os representantes e moradores das RPs. 
As atividades internas da equipe técnica 
consistiram em reuniões para organização de 
atividades, além de realização de seminários 
sobre teorias de planejamento alternativo e 
análise de planos populares desenvolvidos 
no Brasil e no exterior, desenvolvimento de 
metodologias para oficinas participativas, 
sistematização dos dados e produção de 
material para oficinas e publicidade, mapas, 
material gráfico para publicação física e digital 
dos Planos.

Ficou a cargo dos Representantes das RPs 
envolvidas no projeto as seguintes atividades:

Divulgação e mobilização da comunidade das 
RPs para a participação nas oficinas;

Definição da quantidade de oficinas e dos 
locais e horários em que elas aconteceriam.

O fluxo de trabalho durante o processo 
aconteceu conforme o Diagrama de Fluxo de 
Trabalho. As oficinas participativas foram a 
principal interface entre a equipe técnica e 
os FRPs, pois são quando os seminários de 
treinamento técnico e o compartilhamento 
do conhecimento popular local se encontram, 
gerando o acúmulo de informações 
sistematizadas no PPAR.

As oficinas foram divididas em quatro tipos: 
(1) Preparatória, (2) Presente, (3) Passado, 
(4) Futuro e (5) Retorno. A metodologia foi 
baseada no método regressivo-progressivo, de 
Henri Lefebvre, autor de O Direito à Cidade. O 
método consiste em olhar para a cidade a partir 
do presente momento, resgatar a memória dos 
processos urbanos do passado e então fazer 
proposições para o futuro. Este método será 
descrito a seguir. Ainda baseado em Lefebvre 
(1991), o PPAR se trata de um contraplano, uma 
vez que não é realizado pelo Estado e também 
se distancia da elaboração de um cenário ideal.

Linha do Tempo - PPAR
(fonte: elaborado pela Equipe PPAR)

Diagrama de Fluxo de Trabalho
(fonte: elaborado pela Equipe PPAR)
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OFICINA PREPARATÓRIA (26.11.18) (fonte: Equipe PPAR)

A maioria das oficinas também contou com 
treinamento técnico ou momentos de formação 
sobre variados temas de interesse da Região, 
tais como: o que são Planos de Ação, Projetos 
Especiais, sistema de abastecimento de água, 
processos participativos, modelo espacial do 
atual Plano Diretor, evolução urbana da Região, 
resgate de fotografias históricas e de manchetes 
de jornal (em específico de cada RP), dados do 
IBGE e do Atlas de Desenvolvimento Humano 
(renda, escolaridade etc), aproximação e 
trabalho com mapas.

Cada oficina contribuiu para o acúmulo de 
conhecimento sobre a cidade e sobre a RP. 
As informações foram identificadas em um 
mapa de trabalho de uso coletivo e em mapas 
impressos com tamanho reduzido, além de 
fichas de papel. Em geral, as oficinas seguiram 
a sequência de apresentação, treinamento 
técnico (formação), atividade individual, 
atividade em pequenos grupos, atividade 
coletiva e debate final.

Na Oficina Preparatória o projeto dos PPRs foi 
apresentado aos conselheiros e delegados das 
RPs 1, 2, 4 e 7. Após a atividade de formação 
sobre a participação popular em Porto Alegre, 
foi desenvolvido um teste da metodologia 
com uma atividade de mapeamento. Nessa 
atividade, os participantes se reuniram em 
grupos conforme as RPs que representavam e 
escolheram cinco temas prioritários para sua 
Região, identificando os principais problemas 
envolvidos e localizando-os em imagens de 
satélite. O principal objetivo dessa primeira 
oficina foi debater os limites e possibilidades 
de um PPAR, aprofundar o relacionamento 
com os Conselheiros e Delegados, debater a 
metodologia a ser trabalhada e ter uma primeira 
aproximação com a percepção da realidade 
urbana para cada RP. No final da oficina, houve 
um momento de apresentação e discussão 
sobre os resultados, e os representantes de 
todos as RPs presentes confirmaram seu 
interesse em participar do projeto.

Na Oficina do Presente, os participantes foram 
incentivados a traçar um diagnóstico atual 
da área com base em seus conhecimentos 
prévios, em dados socioeconômicos do Atlas 
de Desenvolvimento Humano (apresentados 
em forma de mapa) e em cartões com temas 
urbanos (habitação, meio ambiente, transporte, 
etc.). A atividade foi dividida em cinco 
momentos:

1. Apresentação dos participantes e do projeto;

2. Momento de formação;

3. Identificação de pontos de referência e 
pontos/áreas de conflito na região;

4. Trabalho em pequenos grupos: seleção 
dos temas urbanos prioritários para a região, 
descrição dos pontos positivos e negativos de 
cada tema e identificação da sua localização 
no mapa;

5. Apresentação da atividade anterior ao 
grande grupo.

LINHA DO TEMPO: PLANO POPULAR DE AÇÃO REGIONAL DA RP2
(fonte: elaborado pela Equipe PPAR)
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OFICINA DO PRESENTE - RP2 (18.05.2019) (fonte: Equipe PPAR)
OFICINA DO PRESENTE - MATERIAIS (fonte: elaborado pela Equipe PPAR)

OFICINA DO FUTURO- RP2 (10.08.2019) (fonte: Equipe PPAR)
OFICINA DO FUTURO- MATERIAIS (fonte: elaborado pela Equipe PPAR)

OFICINA DO PASSADO - RP2 (08.06.2019) (fonte: Equipe PPAR)
OFICINA DO PASSADO - MATERIAIS (fonte: elaborado pela Equipe PPAR)

Simultaneamente, a prática urbana dos 
participantes da oficina na vida cotidiana 
foi elaborada no mapa de trabalho. Cada 
participante identificou seus principais 
deslocamentos no mapa com alfinetes para 
marcar lugares e linhas coloridas para traçar as 
rotas. As adaptações do modelo das oficinas 
são planejadas considerando o tempo de 
duração e o número de participantes em cada 
RP.

A Oficina do Passado buscou ativar as 
memórias dos participantes por meio da 
identificação de transformações urbanas e 
demandas históricas, de espaços de dominação 
e de transformação na região.

Após o momento de apresentação, ocorreu 
uma atividade de formação sobre a cronologia 
do planejamento urbano de Porto Alegre, com 
ênfase no atual Plano Diretor e suas implicações 
na região. A seguir, foram apresentadas 
manchetes e fotografias históricas que 
retratam momentos importantes do município. 
Essas apresentações evocaram memórias 
individuais e coletivas dos participantes, que 
foram incentivados a compartilhá-las com o 
grande grupo.
No terceiro momento, os participantes 
receberam bandeirinhas em que deveriam 
escrever individualmente as principais 

transformações urbanas que ocorreram 
em lugares do seu entorno. Em seguida, 
eles se reuniram em pequenos grupos e 
escolheram alguns dos lugares para descrever 
o processo de transformação em cartões. 
No final, os participantes apresentaram 
seus resultados ao grande grupo, buscando 
explorar as múltiplas dimensões que se 
destacaram em cada transformação, estas 
sendo: imobiliária, arquitetônico-urbanística, 
institucional, financeira, simbólica, escalar, 
política e socioambiental. As bandeirinhas 
com a localização das transformações foram 
adicionadas ao mapa de trabalho.

Na Oficina do Futuro, os participantes se 
dividiram em grupos conforme as áreas em que 
residem e definiram temas urbanos prioritários 
para gerar suas propostas de transformação. 
Uma vez estabelecidos os temas de interesse, 
um membro da equipe técnica do PPAR 
atuou como mediador do grupo, resgatando a 
memória das questões tratadas nas oficinas 
anteriores. Um dos participantes do grupo foi 
escolhido como relator, sendo responsável pelo 
registro das propostas em fichas que continham 
os seguintes dados: “O quê?”, “Quem?”, “Como?” 
e “Quando?”. Os grupos também receberam 
bolinhas de isopor para localizar no mapa de 
trabalho as propostas elaboradas. Ao final 

da oficina, os participantes socializaram as 
propostas e debateram com o grande grupo.

A Oficina de Retorno foi pensada como 
uma oportunidade de apresentação do 
PPAR, elaboração das considerações finais 
e validação do documento. Os participantes 
receberam a versão preliminar do PPAR para 
uma leitura prévia. Na oficina foi feita uma 
breve apresentação do documento, seguida por 
uma discussão sobre seu conteúdo e processo 
de elaboração. Após organização interna dos 
participantes, foi feita a atualização do PPAR de 
acordo com os apontamentos da RGP2. Devido 
à pandemia de Covid-19, a oficina aconteceu 
de forma remota e, por este motivo, com 
participação reduzida

É importante ressaltar que a frequência 
dos participantes foi variável ao longo do 
processo, de modo que algumas pessoas não 
estiveram presentes em todas as oficinas, 
assim como pessoas novas se juntaram ao 
longo do processo. Por tal motivo, destaca-se 
a importância dos registros realizados a cada 
oficina para que a participação de todos fosse 
levada em consideração, do início ao fim de 
todo o processo.
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futuro
Leituras comunitárias

LOCALIZAÇÃO DAS PROPOSTAS

Habitação

Meio Ambiente

Mobilização Social

Outros*

Cultura e Patrimônio

1

2

5

7

4

4

SA-3

QUADRO DE pROPOSTAS

quando

o que
comO
quem.

proposta
cÓDIGO

MAPA
FOTO

TEMA

NOTA: Estatuto da Cidade

prazo

Gráficos que apresentam os 
temas escolhidos para propostas:

resumo sobre as Leituras comunitárias do passado

Gráficos que classificam os
pontos por transformações
positivas, negativas, ou,
que nunca aconteceram:

MAPA DE PONTOS DE 
TRANSFORMAÇÃO  URBANA

FOTO DO LUGAR

11 1 LUGAR

[TEMA]

Aqui são discutidas as 
transformações 
relacionadas
ao lugar.

temas Leitura comunitária

 

 
 

lugares de ref.

lugar 2
[TEMA1]
[TEMA3]

[TEMA1] lugar 1
Aqui são discutidas as transformações 
relacionadas ao lugar.

Aqui são discutidas as transformações 
relacionadas ao lugar.

Cultura

Habitação

Mobilização Social

Outros* 5

6

20

27

PASSADO
Leituras comunitárias

20

ária

3

43

42

37

28
30

33

presente
Leituras comunitárias2

4246

43

44

54
50

5756

30

13

7

24

4246

43

44

54
50

5756

30

13

7

24

REFERÊNCIAS
CONFLITOS

RP2
PORTO ALEGRE

Aqui são discutidos os 
aspectos positivos e negativos 
relacionados ao tema e 
identificados no mapa.

Gráficos que classificam
os pontos por temas:

resumo sobre as Leituras comunitárias do presente

TEMA

MAPA RELACIONADO AO TEMA

TEMAS ESCOLHIDOS
PELA RP2 pontos positivos (+)

e negativos (-) marcados
pelos participantes

dados oficiais sobre o tema
LEITURA TÉCNICA

LEITURA COMUNITÁRIA

MAPA DE PONTOS DE
REFERÊNCIA E CONFLITOS

tema Aspectos positivos sobre os pontos de referência citados no tema.

Aspectos negativos sobre os pontos de referência citados no tema.
NEGATIVO

POSITIVO

Economia

Esporte e Lazer

Mobilização Social

Outros*

Habitação

COMO LER
ESTE PLANO

APRESENTAÇÃO DA1

RP2
Aqui são apresentados alguns dados gerais da 
RP2 como: os bairros que fazem parte, o Fórum 
Regional de Planejamento e dados do IBGE.
Também é feito um resgate do que está previsto 
no atual Plano Diretor (PDDUA) para a região.



12

Nesta parte apresentamos algumas característi-
cas sociodemográficas e territoriais da RP2 para 
uma breve contextualização. A RP2 é uma das re-
giões de acesso a Porto Alegre e é caracterizada 
pela presença de grandes equipamentos urbanos 
- como o Aeroporto Internacional Salgado Filho, a 
Arena do Grêmio e seu entorno, o Shopping Igua-
temi e a Centrais de Abastecimento do Rio Grande 
do Sul - CEASA/RS. A Região conta com o patri-
mônio histórico e natural do conjunto de ilhas do 
Lago Guaíba (verificar legislação específica em 
“Anexos”, página 80) e o patrimônio histórico na 
área do 4º Distrito. Esta área foi uma das primei-
ras zonas de expansão urbana para além da área 
central de Porto Alegre, com desenvolvimento 
de atividades industriais. O Plano Diretor de De-
senvolvimento Urbano de Porto Alegre (PDDU) 
de 1979 definiu o 4° Distrito como zona exclusi-
va de atividade industrial. Por esse motivo, apre-
sentamos também a história dos planos urbanos 
para Porto Alegre desde 1914, quando se pensou 
pela primeira vez a cidade a partir de um instru-
mento de planejamento urbano. Em seguida, é 
apresentado o que foi pensado no último Plano 
Diretor para a cidade, com destaque para a RP2. 
O material registrado nesse capítulo foi objeto de 
formação e discussão em oficinas das etapas do 
Presente e do Passado.

1. ANCHIETA
2. ARQUIPÉLAGO
3. BOA VISTA
4. CRISTO REDENTOR
5. FARRAPOS
6. HIGIENÓPOLIS
7. HUMAITÁ
8. JARDIM EUROPA
9. JARDIM FLORESTA

10. JARDIM LINDÓIA
11. JARDIM SÃO PEDRO
12. NAVEGANTES
13. PASSO DA AREIA
14. SANTA MARIA GORETTI
15. SÃO GERALDO
16. SÃO JOÃO
17. SÃO SEBASTIÃO
18. VILA IPIRANGA
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4. CRISTO REDENTOR
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7. HUMAITÁ
8. JARDIM EUROPA
9. JARDIM FLORESTA

10. JARDIM LINDÓIA
11. JARDIM SÃO PEDRO
12. NAVEGANTES
13. PASSO DA AREIA
14. SANTA MARIA GORETTI
15. SÃO GERALDO
16. SÃO JOÃO
17. SÃO SEBASTIÃO
18. VILA IPIRANGA
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RP2: LOCALIZAÇÃO E BAIRROS
(fonte: PMPA / elaborado pela Equipe PPAR)
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A Região de Gestão do Planejamento 02 
(Humaitá/Navegantes/Ilhas e Noroeste) está 
localizada na porção norte de Porto Alegre, 
incluindo áreas de características diferentes, 
como o 4° Distrito, antiga região industrial do 
município, e o bairro Arquipélago, um conjunto 
de ilhas pertencente ao Parque Estadual Delta 
do Jacuí. A Região é composta por 8 bairros 
e conta com 182.829 habitantes (13% da 
população do município) vivendo em 78km² 
(17% da área do município). Se por um lado essa 
região tem grande diversidade de paisagens e 
formas de usar o solo, por outro ela apresenta 
grandes contrastes sociais. Enquanto a taxa de 
analfabetismo da sua população é em média 
1,3% e o rendimento médio dos responsáveis 
por domicílio é de 5,5 salários mínimos, há 
extremos: enquanto no bairro Arquipélago a 
renda média é de 2,2 salários mínimos e a taxa 
de analfabetismo atinge é 5,5% da população, 
no bairro Boa Vista a renda média é de 12 
salários mínimos e a taxa de analfabetismo 
é quase nula, atingindo apenas de 0,27% das 
pessoas que vivem ali. (IBGE, 2010).
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O Plano de Melhoramentos, coordenado pelo 
engenheiro-arquiteto João Moreira Maciel em 
1914, apresentou uma primeira proposta de 
organização da cidade para área localizada 
entre o que hoje se denomina Centro Histórico 
e as imediações do atual Parque Farroupilha 
(conhecido como Parque da Redenção). 
Mediante um conjunto de ações que envolviam 
especialmente a valorização de uma rede viária 
estruturada e uma proposta de saneamento 
urbano, compatíveis com a realidade da época, 
o plano apresentou também uma preocupação 
com a valorização de espaços de referência, 
como o Porto e o Parque da Redenção. Na sua 
essência, ele tinha o desejo de transformar a 
cidade colonial numa cidade moderna.

O Plano Gladosch, desenvolvido entre 1935 e 
1938 pelo arquiteto-urbanista Arnaldo Gladosch, 
conta com uma série de estudos essencialmente 
viários para a área central de Porto Alegre e para a 

região que posteriormente seria denominada 4º 
Distrito. Dentre esses estudos, foram lançadas a 
estrutura de vias perimetrais e a possibilidade de 
criação do Túnel da Conceição.
Em 1959, a cidade passou a ter seu primeiro 
Plano Diretor sob a forma de lei. Houve avanço 
na definição de zoneamentos para atividades 
urbanas, altura das edificações e demais regras 
para a construção no espaço dos lotes dos 
proprietários urbanos. A abrangência espacial do 
Plano se prolongava desde o Centro Histórico até 
as imediações da Terceira Avenida Perimetral.

Passados alguns anos, a conclusão de estudos 
sobre as expansões urbanas gerou o Plano 
Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU), 
em 1979. Este plano avançou significativamente 
em relação ao anterior na abrangência de 
suas proposições, incorporando inclusive uma 
proposta de sistema de planejamento como 
parte do documento legal.

Uma perspectiva de projeto de cidade e de 
gestão democrática.

O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano 
Ambiental de Porto Alegre (PDDUA) foi 
aprovado e entrou em vigor em 1999, trazendo 
consigo avanços em diversos aspectos.

Elaborado a partir de um processo de 
discussão sobre a cidade do futuro, esse 
Plano propõe uma cidade que reconhece a 
diversidade e introduz, para além da lógica 
predominante de valorização de um plano 
regulador da propriedade privada, estratégias 
de desenvolvimento urbano. Além disso, ele 
incorpora instrumentos para uma política 
habitacional de interesse social e princípios 
originados do Capítulo da Política Urbana da 
Constituição Federal de 1988. Por meio da 
introdução de novos conteúdos, o PDDUA 
qualifica um sistema de planejamento que 
reforça a necessidade de participação da 
sociedade no processo de planejamento 
urbano e a perspectiva de monitoramento do 
desenvolvimento urbano. Assim, ele fortalece 
uma gestão democrática do planejamento 
urbano, estruturando um sistema de 
planejamento que reconhece um Conselho 
Municipal do Desenvolvimento Urbano 
Ambiental (CMDUA) e Regiões de Gestão do 
Planejamento (RGP, também conhecidas como 
RP) associadas às Regiões do Orçamento 
Participativo, existentes desde 1989.

Linha do tempo: estudos, projetos e planos para Porto Alegre 
(fonte: elaborado pela Equipe PPAR)

Plano de
Melhoramentos

Plano 
Gladosch

Plano 
de 1959

pddu pddua revisão
pddua

?

1914 1935/37 1959 1979 1999 2010 2020

PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO AMBIENTAL
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De forma inovadora, o PDDUA introduz as 
estratégias: Estruturação Urbana, Mobilidade 
Urbana, Malha Urbana, Uso do Solo 
Privado, Qualificação Ambiental, Promoção 
Econômica, Produção da Cidade e Sistema 
de Planejamento. Pela primeira vez, um plano 
diretor de Porto Alegre incorpora diretrizes 
espacializadas e programas específicos para o 
tema da economia.

Pensando na produção da cidade, pela 
primeira vez também introduz as bases para 
uma política habitacional de interesse social, 
capaz de destacar a regularização fundiária e a 
produção de novas habitações como conteúdos 
fundamentais. Com vistas à garantia da função 
social da propriedade urbana, são adicionados 
os instrumentos Área Especial de Interesse 
Social e Área Urbana de Ocupação Prioritária. 
Na sua lógica de plano que é processo e que 
também é projeto de cidade, destaca territórios 
específicos da cidade – por exemplo o 4º 
Distrito, a orla do Guaíba e o bairro Lomba do 
Pinheiro – como elementos estruturadores do 
seu modelo espacial e passíveis de projetos 
coordenados pelo Poder Público Municipal.
Em 2010, como conclusão da primeira 
Conferência de Avaliação (iniciada em 2003), 
são adicionados instrumentos do Estatuto 
da Cidade (Lei Federal nº 10.257, de 2001) 
e é produzida a primeira revisão do PDDUA, 
atendendo a disposições do texto legal do 
Estatuto.

Passados 20 anos do seu processo de 
aprovação, o PDDUA entra neste momento 
em processo de nova avaliação, conforme 
exigência do Estatuto da Cidade. O momento, 
portanto, é de reunir esforços para que os 
desejos das comunidades possam fazer parte 
das mobilizações que estão se organizando 
para a valorização de uma cidade para todos.

Os mapa das RPs e das Macrozonas ilustram 
a divisão territorial que compõe o sistema de 
planejamento da cidade pensado a partir do 
PDDUA. O esquema abaixo demonstra os 
diferentes níveis e esferas de participação 
prevista na Lei. Já o Modelo Espacial representa 
o projeto de cidade a partir do qual Porto Alegre 
se desenvolveria.

PDDUA - Mecanismos de Participação 
(fonte: adaptado de Arq. Tereza Albano)

(fonte: PMPA, 2010)

PDDUA - Estratégia de Sistema de Planejamento: 
Regiões de Gestão do Planejamento
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PDDUA - Macrozonas PDDUA - Modelo Espacial

A RP2, definida pelo PDDUA como espaço de 
participação social no planejamento urbano da 
cidade, é constituída por um conjunto de bairros 
que se organizam a partir de dois territórios 
distintos. O primeiro deles é representado pelas 
Ilhas do Delta do Jacuí que formam o bairro 
Arquipélago, dentre as quais a ilha da Pintada 
constitui o núcleo urbano de ocupação intensiva 
reconhecido pelo PDDUA. O segundo território 
é parte do setor noroeste de Porto Alegre com 
os bairros São Geraldo, Navegantes, Farrapos, 
Humaitá, Anchieta, São João, Santa Maria Goretti, 
Jardim São Pedro, Passo d’Areia, Mont’Serrat, 
Auxiliadora, Higienópolis, Boa Vista, Passo 
D’Areia, Vila Floresta, Cristo Redentor, Jardim 
Lindóia, São Sebastião, Vila Ipiranga e Jardim Itú.

Comparada com as demais regiões de Porto 
Alegre, a RP2 é certamente a de maior diversidade 
em termos das disposições do PDDUA e do seu 
Modelo Espacial. Ao norte, constitui interface 
com a região metropolitana em área denominada 
de Corredor de Desenvolvimento. É neste 
território que se localiza o complexo Arena do 
Grêmio e áreas residenciais inseridas no projeto 
PIEC (Projeto Integrado Entrada da Cidade). Mais 
ao centro apresenta áreas predominantemente 
residenciais, dentre as quais se destaca o IAPI 
devido à sua importância como espaço de 
interesse para o patrimônio cultural. A região é 
marcada pela presença de dois corredores de 
centralidade. Um deles é formado pela Av. Assis 
Brasil e pela Av. Sertório, um dos acessos ao 
município desde o sul do RS; o outro, mais ao sul 
da região, faz limite com a RP4 e é formado pela 
R. Anita Garibaldi e pela Av. Nilo Peçanha.

A seguir são apresentadas as estratégias 
pensadas para a área da RP2, enquanto estratégia 
de cidade global.

MZ 1 CIDADE RADIOCÊNTRICA

MZ 2 CORREDOR DE DESENVOLVIMENTO

MZ 3 CIDADE XADREZ

MZ 9 PARQUE ESTADUAL DELTA DO JACUÍ E APA
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(fonte: PMPA, 2008) (fonte: PMPA, 1999)

(fonte: PMPA, 2010) (fonte: PMPA, 2010)

Estratégia de Estruturação Urbana
Programa de Espaços Abertos - Programa de Integração Metropolitana

Estratégia de Qualificação Ambiental
Valorização do Patrimônio Cultural

Estratégia de Qualificação Ambiental
Proteção e Recuperação Ambiental

Estratégia de Mobilidade Urbana

PATRIMÔNIO CULTURAL EIXO DE CARGA PROJETADO

BAIRROS DE INTERESSE CULTURAL EIXO DE CARGA

PARQUES EXISTENTES E POTENCIAIS TERMINAL INTERMODAL

ÁREAS ESPECIAIS DE INTERESSE INSTITUCIONAL
E TERMINAIS DE TRANSBORDO PONTO DE CONEXÃO

ÁREAS DE CONCENTRAÇÃO COMERCIAL SIGNIFICATIVA ESTACIONAMENTO DISSUASÓRIO

PROJETOS ESPECIAIS COM POTENCIAL DE
ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE ESPAÇOS ABERTOS

TERMINAL DE ESTACIONAMENTO

CORREDORES DE CENTRALIDADE EIXO DE TRANSPORTE COLETIVO SEGREGADO

EIXOS DE INTEGRAÇÃO METROPOLITANA EIXO DE TRANSPORTE COLETIVO SEGREGADO 
PROJETADO

PONTOS DE EMERGÊNCIA VISUAL VIA DE TRANSIÇÃO

ORLA RECUPERAÇÃO PAISAGÍSTICA

PONTOS DE EMERGÊNCIA VISUAL RECUPERAÇÃO DO SOLO

ESPAÇOS COM PRÁTICAS SOCIAIS SIGNIFICATIVAS

PATRIMÔNIO PAISAGÍSTICO RECUPERAÇÃO DE CORPOS D’ÁGUA

BAIRROS DE INTERESSE CULTURAL RECUPERAÇÃO URBANA

PARQUES EXISTENTES E PREVISTOS ÁREAS DE PROTEÇÃO DO AMBIENTE NATURAL
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1

2

3

1

2

(fonte: PMPA, 2010)

(fonte: PMPA, 2010)

(fonte: PMPA, 2010)

(fonte: PMPA, 2010)

Estratégia de Promoção Econômica
Ações Prioritárias

Estratégia de Produção da Cidade
Programa de Habitação de Interesse Social

USO DO SOLO PRIVADO
UNIDADES E SUBUNIDADES DE ESTRUTURAÇÃO URBANA

Estratégia de Produção da Cidade
Programa de Projetos Especiais

1

2 4º DISTRITO: revitalização econômica, 
tecnópolis

PARQUE ESTADUAL DELTA DO JACUÍ

SETOR PRIVADO, PORTO, RFFSA, TRENSURB, RODOVIÁRIA:
COMÉRCIO/SERVIÇO/INDÚSTRIA/LAZER/HABITAÇÃO/
HOTÉIS/CULTURA

POLO METROPOLITANO

ÁREA INTENSIVA

CIDADE CONSOLIDADA: ações prioritárias 
- abastecimento, ocupação/renda/consu-
mo para os excluídos, fomento atividades 
econômicas SETOR PRIVADO, COUNTRY CLUB, PMPA: SISTEMA DE

ESPAÇOS ABERTOS/HABITAÇÃO/COMÉRCIO/SERVIÇOS/
EQUIPAMENTOS/PARQUES

CENTRO: programas e ações para 
revitalização econômica

SETOR PRIVADO, CEASA, AEROPORTO, TRENSURB, RFFSA:
INTEGRAÇÃO TRANSPORTES/INDÚSTRIA/HABITAÇÃO/
PARQUES/COMÉRCIO/SERVIÇOS

PARQUE ESTADUAL DELTA DO JACUÍ

PROGRAMA DE PROJETOS ESPECIAIS

1 PRED RESIDENCIAL

3 MISTA 1

5 MISTA 2

7 MISTA 3

9 MISTA 4

11 MISTA 5

13 PRED PRODUTIVA

15.1 AIC PRED RES/ 15.2 AIC

16.1 AAC PRED RES

17 A I INSTITUCIONAL; -

19.1 A PROT AMB NATURAL

19.2 PARQUE NATURAL

ESPECIAL: INTER, OLÍMPICO, IGUATEMI, ARADO

AEIS, AEIS I

AEIS II

AEIS III

2

3

1
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Nesta parte apresentamos os resultados da 
Oficina do Presente, em que os participantes 
refletiram sobre a situação atual da RP2. 
Apresentamos um mapa de pontos de 
referência e de conflito da Região e, em seguida, 
exploramos os pontos positivos e negativos de 
diversos temas urbanos, segundo o olhar dos 
participantes das reuniões realizadas na região. 
A RP2 escolheu tratar dos seguintes temas: 
habitação, educação, saúde, segurança, 
saneamento, drenagem, gestão de resíduos 
meio ambiente, mobilidade e transporte, 
gênero, raça,  mobilização social, assistência 
social, esporte e lazer, cultura e patrimônio.

Para cada um desses temas, é apresentado 
o diagnóstico elaborado pelos participantes 
e um mapa temático que agrega a leitura 
técnica à leitura comunitária. A leitura técnica é 

Oficina do Presente (18/05/2019) (fonte: Equipe PPAR) “Como ler este plano” (fonte: elaborado pela Equipe PPAR)

Oficina do Presente (18/05/2019) (fonte: Equipe PPAR)

representada pelos dados oficiais da Prefeitura 
Municipal de Porto Alegre (PMPA), disponíveis 
através do Portal de Dados Abertos da Prefeitura 
Municipal de Porto Alegre e do Observatório da 
Cidade de Porto Alegre (ObservaPOA). A leitura 
comunitária realizada pelos participantes da 
oficina localiza no território os pontos positivos 
e negativos relativos ao tema em questão. futuro

Leituras comunitárias

LOCALIZAÇÃO DAS PROPOSTAS

Habitação

Meio Ambiente

Mobilização Social

Outros*

Cultura e Patrimônio
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cÓDIGO
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NOTA: Estatuto da Cidade

prazo

Gráficos que apresentam os 
temas escolhidos para propostas:

resumo sobre as Leituras comunitárias do passado

Gráficos que classificam os
pontos por transformações
positivas, negativas, ou,
que nunca aconteceram:

MAPA DE PONTOS DE 
TRANSFORMAÇÃO  URBANA

FOTO DO LUGAR
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Aqui são discutidas as 
transformações 
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ao lugar.

temas Leitura comunitária
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Aqui são discutidas as transformações 
relacionadas ao lugar.
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Aqui são discutidos os 
aspectos positivos e negativos 
relacionados ao tema e 
identificados no mapa.

Gráficos que classificam
os pontos por temas:

resumo sobre as Leituras comunitárias do presente

TEMA

MAPA RELACIONADO AO TEMA

TEMAS ESCOLHIDOS
PELA RP2 pontos positivos (+)

e negativos (-) marcados
pelos participantes

dados oficiais sobre o tema
LEITURA TÉCNICA

LEITURA COMUNITÁRIA

MAPA DE PONTOS DE
REFERÊNCIA E CONFLITOS

tema Aspectos positivos sobre os pontos de referência citados no tema.

Aspectos negativos sobre os pontos de referência citados no tema.
NEGATIVO

POSITIVO

Economia

Esporte e Lazer

Mobilização Social

Outros*

Habitação

COMO LER
ESTE PLANO

APRESENTAÇÃO DA1

RP2
Aqui são apresentados alguns dados gerais da 
RP2 como: os bairros que fazem parte, o Fórum 
Regional de Planejamento e dados do IBGE.
Também é feito um resgate do que está previsto 
no atual Plano Diretor (PDDUA) para a região.
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A temática do Presente parte da identificação 
de pontos de referência no território, tais 
como: equipamentos, espaços públicos, 
pontos comerciais e demais aspectos que 
caracterizam a RP2. O mapa a seguir apresenta 
os pontos de referência identificados pelos 
participantes na Oficina do Presente.

Oficina do Presente - Pontos de Referência
(fonte: elaborado pela Equipe PPAR)
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O gráfico a seguir apresenta o número de pontos 
de referência e pontos de conflito associados a 
cada uma das temáticas urbanas. Destacaram-
se os pontos de referência associados aos temas 
Esporte e Lazer, Saúde e Cultura. Já os pontos 
de conflito estão mais ligados às questões de 
Vulnerabilidade, Drenagem e Saneamento.

Pontos de Referência e Pontos de Conflito por Temática Urbana
(fonte: elaborado pela Equipe PPAR)
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O Mapa ao lado mostra a localização de situações positivas 
e negativas no que diz respeito à temática da Habitação. 
Localiza, também, ocupações e a presença de vilas já 
assentadas no local. Moradores da Vila Dique e da Vila 
Nazaré estão em processo de remoção/reassentamento 
devido ao projeto de ampliação do Aeroporto Internacional 
Salgado Filho, da empresa alemã Fraport.

LEITURA TÉCNICA

LEITURA COMUNITÁRIA 

Foram apontados como positivos os seguintes 
pontos do Projeto Integrado Entrada da 
Cidade (PIEC): os loteamentos concluídos, as 
contrapartidas, a construção de equipamentos 
comunitários, a abertura de vias e a realização 
de obras de saneamento. Nos relatos dos 
participantes na reunião, houve melhora na 
qualidade de vida dos moradores e resgate 
da cidadania em função das melhorias 
habitacionais. Por outro lado, foram apontados 
como negativos o abandono do PIEC, com falta 
de seis loteamento, e a venda irregular de casas 
(“venda de chaves”), que foi considerada fraude 
do benefício de habitação popular.

Os participantes relataram também que há 
falta de política habitacional e regularização 
fundiária, pois há necessidade de mais 
moradias e infraestrutura em ocupações que 
ainda são irregulares. Foi citada como negativa 
a expulsão dos moradores da Vila Dique e da 
Vila Nazaré. O aumento do IPTU na região e a 
especulação imobiliária por parte de grandes 
construtores de condomínios também são 
considerados negativos.Oficina do Presente - Habitação

(fonte: elaborado pela Equipe PPAR)

HABITAÇÃO



24

Foram considerados positivos o aumento da 
população do bairro Humaitá nos últimos anos 
e a conquista de um terreno (via Orçamento 
Participativo em 2012) para a construção 
de uma creche no bairro. No entanto, como 
a construção não foi realizada e há grande 
demanda por vagas na região, as famílias (que 
já trabalham longe) precisam levar os filhos 
para creches em locais distantes de suas 
residências. Foi citado que a necessidade de 
que o Departamento de Esgotos Pluviais (DEP) 
faça o tamponamento de um valão que existe 
no terreno é um dos fatores que impede a 
execução do projeto da creche.

O Mapa ao lado mostra a localização de situações positivas 
e negativas no que diz respeito à temática da Educação. 
Em preto e cinza estão localizadas as creches, pré-escolas, 
equipamentos de ensino fundamental, médio e Educação de 
Jovens e Adultos (EJA), segundo dados oficiais da PMPA. Note 
que o mapa mostra apenas a localização das escolas; não é 
fornecido o número de vagas oferecidas para equipamento 
de educação. Em 2018, três das seis escolas estaduais fechadas 
em Porto Alegre sob alegação de redução no número de 
matrículas na rede estadual estavam localizadas na RP2.

LEITURA TÉCNICA

LEITURA COMUNITÁRIA 

Oficina do Presente - Educação
(fonte: elaborado pela Equipe PPAR)
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Foram citados os seguintes pontos positivos: 
os conselhos locais nos pontos estão 
funcionando, as instâncias de controle social 
nos postos estão ativas, as estruturas físicas 
dos postos e das UBS estão reformadas 
e em condições mínimas de atendimento. 
Contudo, foi apontado que: ainda há falta de 
profissionais; o atendimento é de má qualidade; 
falta Estratégia Saúde da Família (ESF, antigo 
PSF), equipe de atendimento e uma UPA na 
região.

O Mapa ao lado mostra a localização de hospitais e demais 
equipamentos de saúde. Nota-se a concentração de hospitais 
no bairro Cristo Redentor.

LEITURA TÉCNICA

LEITURA COMUNITÁRIA 

Oficina do Presente - Saúde
(fonte: elaborado pela Equipe PPAR)
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Foi citada como positiva a existência de 
uma patrulha permanente, contratada pelos 
moradores no bairro Arquipélago. Foram 
apresentados como negativos conflitos 
devido ao tráfico presente nas ilhas e a falta 
de um posto policial permanente. Nos bairros 
Humaitá e Anchieta foram identificadas como 
negativas a interferência das árvores na 
iluminação pública e a falta de iluminação nas 
paradas de ônibus, gerando insegurança para 
os moradores da região.

O Mapa ao lado mostra a localização de situações positivas 
e negativas no que diz respeito à temática da Segurança. Os 
outros símbolos no mapa destacam as ocorrências oficias 
registradas pela Defesa Civil e a localização de delegacias na 
RP2. 

LEITURA TÉCNICA

LEITURA COMUNITÁRIA 

A gente tem um lado bom, que é um bairro bem arborizado, 
contudo não pensaram que a iluminação tinha que ser abaixo 
das árvores, e não acima. Então, escurece. Chega às seis horas 
da tarde e o bairro fica às escuras.

Oficina do Presente - Segurança
(fonte: elaborado pela Equipe PPAR)
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Foram apontados como aspectos negativos o 
subdimensionamento e a falta de manutenção 
do sistema de drenagem, que tem canalização 
e bocas de lobo entupidas com lixo. A falta 
de educação ambiental e de consciência no 
descarte correto dos resíduos sólidos pela 
população em geral agrava o problema dos 
alagamentos na região, principalmente na 
Vila Farrapos e nos bairros Anchieta, Humaitá 
e Santa Maria Goretti. Foi apresentada a ideia 
de reunir a comunidade e criar mutirões de 
limpeza para que não se permita que os bairros 
“virem um lixão”. Os participantes ressaltaram 
a importância desse tema tendo em vista 
que “não se tem como pensar em cultura, 
por exemplo, com a casa cheia de água”. No 
bairro Anchieta, há problemas com o descarte 
irregular de lixo nos terrenos baldios e nas 
Áreas de Proteção Ambiental (APPs).

Foram citadas como negativas a extinção do 
Departamento de Esgotos Pluviais (DEP), a 
mistura do esgoto cloacal com o esgoto pluvial, 
a existência de pontos de esgoto a céu aberto 
entre a R. Dona Teodora, R. Voluntários da 
Pátria e a Av. Sertório, e no encontro da R. Dona 
Teodora com a Av. A. J. Renner. Além disso, 
muitas ocupações não recebem saneamento 
básico por serem áreas irregulares. 

O Mapa ao lado mostra a localização de situações negativas 
no que diz respeito à temática de saneamento, drenagem e 
gestão de resíduos. Para esta temática, nenhum destaque 
positivo foi dado. Em preto e cinza, as leituras técnicas da 
PMPA referente aos pontos e trechos de alagamentos na RP2.

LEITURA TÉCNICA

LEITURA COMUNITÁRIA 

Oficina do Presente - Saneamento Básico
(fonte: elaborado pela Equipe PPAR)
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Oficina do Presente - Meio Ambiente
(fonte: elaborado Equipe PPAR)
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O Mapa ao lado mostra a localização de situações positivas 
e negativas no que diz respeito à temática do Meio Ambiente. 
O arquipélago, destacado pela paisagem natural, faz parte 
do Parque Estadual Delta do Jacuí (PEDJ), uma Unidade de 
Conservação de proteção integral.

LEITURA TÉCNICA

LEITURA COMUNITÁRIA 

Foi identificado que as belezas naturais das 
ilhas fazem com que o seu território seja visado 
e explorado. No entanto, o bairro Arquipélago 
sofre com degradação ambiental e ocupações 
irregulares, principalmente por moradores 
que detém maior poder aquisitivo e que 
instalam suas marinas e mansões sem licença 
ambiental.

Foi citado que no bairro Humaitá há descarte 
de lixo irregular nos terrenos baldios e que as 
árvores necessitam de poda, pois os galhos 
estão invadindo as vias. No bairro Anchieta, além 
do descarte irregular de resíduos nos terrenos 
baldios e nas Áreas de Proteção Permanente 
(APPs), as áreas de banhado estão ameaçadas 
pela construção de empreendimentos dentro 
de áreas já declaradas de preservação; a 
construção nessas áreas vem sendo liberada 
pela Prefeitura e pela SMAMS, o que indica “um 
total descaso com o meio ambiente”.

Acho que isso pega todo mundo da região, que é uma coisa que a 
gente não enxerga, mas respira. Teve uma pesquisa da Universidade 
Federal de Ciências da Saúde, na cidade de Porto Alegre, (...) pra ver os 
índices de poluição atmosférica aqui da cidade. E eles na conclusão 
do trabalho, eles enxergaram (...) que essa região aqui tinha índices 
muito elevados de poluição atmosférica, em relação ao resto da 
cidade. Indo lá pra Zona Sul, Restinga, os índices vão baixando, mas 
os índices aqui são muito elevados. Mas teve uma coisa que nos 
deixou mais surpresos é que na pesquisa, no período de verão os 
índices de poluição da cidade despencam sensivelmente, e aqui na 
região se mantém os mesmos. (...). Essa região tem um problema sério 
de poluição. Seríssimo. A gente não sabe o que tá respirando aqui.
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O Mapa ao lado mostra a localização de situações positivas 
e negativas no que diz respeito à temática da Mobilidade 
Urbana. O Mapa destaca também a localização dos principais 
terminais de diferentes modais de transporte, e a intensidade 
das linhas de rotas de transporte público representa quantas 
linhas passam por cada via.

LEITURA TÉCNICA

LEITURA COMUNITÁRIA 

O ponto positivo lembrado foi o retorno das 
obras na R. Ernesto Neugebauer.

Como aspectos negativos, foi citado que no 
bairro Humaitá os ônibus estão sempre lotados, 
as paradas são inadequadas (sem iluminação 
nem segurança) e a modificação de uma rota 
de transporte público deixou a população sem 
opção. No bairro Anchieta, a única linha de 
ônibus existente tem poucos carros e horários. 
Além disso, há preocupação em relação 
ao adensamento populacional (aumento e 
concentração de moradores) que será causado 
na região pelo novo empreendimento “bairro 
Aeroporto” (empresa Phorbis Investimentos 
Imobiliários), onde se prevê uma população 
aproximada de 40 mil pessoas. Esse aumento 
populacional causaria aumento na circulação 
de veículos, sobrecarregando as duas únicas 
saídas do bairro Anchieta.Oficina do Presente - Mobilidade e Transporte

(fonte: elaborado pela Equipe PPAR)
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São positivas as iniciativas de debate sobre a 
saúde da mulher e pessoas LGBTQI+ na UBS 
Diretor Pestana e a existência de um grupo 
que debate o tema nas Ilhas. No entanto, 
não foram identificados coletivos nos bairros 
Humaitá e Navegantes que trabalhem a 
temática de gênero, apesar do forte movimento 
comunitário. As discussões começam a 
acontecer dentro das unidades de saúde e das 
escolas, porém ainda não fazem parte de um 
programa permanente.

O Mapa ao lado mostra a localização de situações positivas 
e negativas no que diz respeito à temática de Gênero. Não há 
delegacia da mulher na região, e há destaque para alguns 
lugares citados pelos participantes.

LEITURA TÉCNICA

LEITURA COMUNITÁRIA 

Oficina do Presente - Gênero
(fonte: elaborado pela Equipe PPAR)
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Como ponto positivo, houve menção à  
manutenção do CRAS no território. Contudo, 
faltam estrutura física, profissionais 
comprometidos com a realidade do território 
e iniciativas e atendimento à população 
referentes às políticas existentes.

O Mapa ao lado mostra a localização de equipamentos 
de Assistência Social, com destaque para os Centros de 
Referência em Assistência Social (CRAS). Em preto está 
representada a localização dos equipamentos de assistência 
social da PMPA, porém não há informação do tipo de serviço 
prestado nem da sua capacidade. 

LEITURA TÉCNICA

LEITURA COMUNITÁRIA 

Oficina do Presente - Assistência Social
(fonte: elaborado pela Equipe PPAR)
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Oficina do Presente - Esporte e Lazer
(fonte: elaborado pela Equipe PPAR)
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esporte e lazer

Como ponto positivo, foi indicada a existência 
do SEST/SENAT (Serviço Social do Transporte 
e Serviço Nacional de Aprendizagem do 
Transporte) e de um parque*. No entanto, foi 
citado que o parque não possui manutenção 
adequada, não oferece atividades esportivas 
e culturais, não é acessível para pessoas com 
deficiência e idosos e não é possível utilizá-lo 
em dias de chuva.

O Mapa ao lado mostra a localização campos e quadras, 
além de apresentar uma situação positiva destacada pelos 
participantes no que diz respeito à temática de esporte e lazer 
em espaços públicos.

LEITURA TÉCNICA

LEITURA COMUNITÁRIA 

Não possuímos um espaço onde se possa desenvolver 
atividades culturais, teatro, música, dança e atividades 
esportivas. O SEST/SENAT não privilegia atividades aos 
moradores do bairro, se estes não são rodoviários.
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Os aspectos positivos apontados foram: o levantamento do 
patrimônio cultural e de imóveis (residenciais, comerciais, 
etc) do 4º Distrito, a existência de patrimônio arquitetônico 
e carnaval comunitário na Av. Farrapos, os fóruns e eventos 
comunitários no Ferrinho (Centro Cultural Esportivo Ferroviário 
G.E. Ferrinho), a revitalização da área do antigo SESI (bairro 
Farrapos) com equipamentos comunitários. Nas ilhas, 
foram positivos o resgate da memória histórica e dos povos 
tradicionais e as iniciativas culturais da região em datas 
comemorativas.

Como aspectos negativos, foram levantados a falta de apoio 
da Prefeitura em projetos, a falta de tombamento de conjuntos 
arquitetônicos, a falta de centro comunitário e cultural nas 
vilas da região, o abandono das edificações da Av. Farrapos 
(edifícios subutilizados que poderiam ser aproveitados para 
eventos culturais) e o descaso com os espaços da Prefeitura 
(como o Ferrinho).

O Mapa ao lado mostra a localização de situações e de lugares 
que dizem respeito à temática de Cultura e Patrimônio. O 
mapeamento não identifica equipamentos culturais e de 
formação no bairro Arquipélago; no entanto, ali foi inaugurado o 
Museu das Ilhas (2016), uma parceria entre o curso de Museologia 
da Fabico-UFRGS e a comunidade do bairro Arquipélago.

LEITURA TÉCNICA

LEITURA COMUNITÁRIA 

Eu vi aqui, quem nos antecedeu, falar na questão da cultura. 
Vocês sabem que nas ilhas, como nós somos sempre esquecidos, 
as iniciativas são inúmeras e são comunitárias. Não advém de 
secretaria nenhuma. Se você esperar por eles não vai acontecer 
nada! O apoio que nós temos e o interesse, principalmente a 
festa do Natal, festa da Páscoa, quem organiza - e a gente tem 
que começar a dar nome às pessoas, pararmos com a coisa da 
sigla e nos voltar pras pessoas. Porque eu vejo que tem muita 
coisa das siglas e a coisa não funciona. E é esse que eu vejo que 
é o maior problema que atingiu as ilhas: eu quero, eu não faço, é 
tu... não, se é feita alguma iniciativa, é feita por ela e por ele que 
buscam nas redes sociais, buscam parcerias (...). Porque quando 
nós vamos também lá pra Secretaria de Cultura, de Juventude, é 
uma briga, nunca tem nada. É a Prefeitura do ‘Não Tem’. Então 
essas iniciativas nós temos muito mais pelo CRIP, até porque são 
moradores da região, sabem e sentem o calo onde aperta.Oficina do Presente - Cultura e Patrimônio

(fonte: elaborado pela Equipe PPAR)
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Como aspecto positivo, foi citada a existência 
de um grupo nas Ilhas que debate a temática 
racial e que fomenta ações de manutenção 
da cultura negra, inclusive com um kilombo 
na região. Por outro lado, foi exposto que 
houve casos de preconceito racial no Pronto 
Atendimento Militar 4 (PAM 4) com médicos do 
Programa Mais Médicos e que há a baixa auto 
declaração da negritude na região, pois existe 
preconceito velado nos debates comunitários 
(Debate do Sambódromo).

Os participantes destacaram situações positivas e negativas 
no que diz respeito à temática da Raça. Essa questão tem 
intersecções com diversas outras apontadas e espacializadas 
nesse documento.

LEITURA TÉCNICA

LEITURA COMUNITÁRIA 

mobilização socialraça

Os participantes não destacaram a localização de situações 
positivas e negativas no que diz respeito à temática da 
Mobilização Social. A PMPA não tem dados oficiais sobre este 
tema.

LEITURA TÉCNICA

LEITURA COMUNITÁRIA 

A integração, resistência na participação e o 
enfrentamento das problemáticas realizados 
pelas entidades e fóruns, com um trabalho em 
rede, foram aspectos vistos como positivos 
da região. Foi enfatizada a importância de 
não apenas esperar pelo governo para que as 
coisas aconteçam e que os problemas sejam 
resolvidos.

Tem coisas que não adianta esperar por governos. Não dá. Se 
nós das ilhas fôssemos esperar por governos, não tínhamos 
nada. A gente tem que ir pra luta! A gente tem que ir pra frente 
e parar de pedir migalha. Claro que nós temos que dizer a eles 
o compromisso que eles têm com os impostos que são pagos. 
Nós temos que exigir! Parar de pedir com piniquinho na mão, 
porque se não as coisas não acontecem. Me desculpem, mas é 
o que a gente vive nas ilhas (...). Nós somos resistentes. A gente 
sabe que houve o desmantelamento do OP, mas nós mantemos 
o nosso OP e exigimos que os secretários vão lá na região e 
que façam a sua parte. Criamos até um Fórum de Serviço, 
que foi extinto, ué, e nas ilhas tem. Porque nós queremos que 
tenha, porque é obrigação do governo (...). Nós temos que 
exigir, porque a gente é cidadão e nós temos direitos. Tem que 
fazer valer essa Constituição. E essa mobilização é nossa, não 
esperem pelos governos!
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Nesta parte apresentamos os resultados 
da Oficina do Passado, em que os 
participantes destacaram os lugares que 
foram transformados de maneira positiva 
e negativa ao longo da história, além das 
transformações desejadas que nunca 
aconteceram. Na sequência, apresentamos 
relatos das memórias dos participantes para 
alguns desses processos de transformações. 
Sempre que possível, os lugares citados foram 
relacionados com os temas explorados na 
Oficina do Presente.

Por fim, apresentamos um quadro resumo da 
Oficina do Passado.

Oficina do Passado (08/06/2019) (fonte: Equipe PPAR) “Como ler este plano” (fonte: elaborado pela Equipe PPAR)
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Os Lugares do Passado foram identificados 
pelos participantes da Oficina do Passado. 
São áreas, espaços públicos e edificações 
considerados importantes na história da 
RP2, sendo referências significativas para a 
comunidade local. O mapa a seguir mostra 
a localização desses lugares, diferenciando 
os espaços que sofreram danos daqueles 
que sofreram melhorias; também estão 
representados os lugares que os participantes 
desejam que melhorem.

1km N

RP2
PORTO ALEGRE
ÁREAS VERDES

DANOS
MELHORIAS
DESEJOS

1km N

43

42

4

41

37

35

27

29

23

29

24
16

17

26

32

31

21

29 38

33

13 15

34 36

5

8

1

93

12 19

20

25

11

14

17

7

18

22
39

14

9

6

10

40

28

28

2

30

13

44

43

42
37

28

27

29

31

29

30

33

13

14

17

7

18

1km N

RP2
PORTO ALEGRE
ÁREAS VERDES

DANOS
MELHORIAS
DESEJOS

43

42
37

28

27

29

31

29

30

33

13

14

17

7

18

1km N

RP2
PORTO ALEGRE
ÁREAS VERDES

DANOS
MELHORIAS
DESEJOS

43

42
37

28

27

29

31

29

30

33

13

14

17

7

18

1km N

RP2
PORTO ALEGRE
ÁREAS VERDES

DANOS
MELHORIAS
DESEJOS

1km N

Oficina do Passado - Lugares do Passado
(fonte: elaborado pela Equipe PPAR)
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Os Lugares do Passado mais lembrados se 
relacionam com a temática de Mobilidade 
e Transporte, em que predominaram as 
melhorias. Em seguida, as temáticas que mais 
apareceram foram Habitação e Saneamento, 
contando principalmente com lugares que 
sofreram danos.

Lugares do Passado - Danos, Melhorias e Desejos por Temática Urbana
(fonte: elaborado pela Equipe PPAR)
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O que foi o Quarto Distrito? O 4º Distrito era um point de 
Porto Alegre. Point assim, as tardes com as escolas, com 
os alunos, era o Primeiro de Maio, o mercadinho... Tudo 
aquilo ali era 4º Distrito. Carnaval era no 4º Distrito, Natal 
era no 4º Distrito, então eram noites e  eram lindas, o 
povo na rua. E hoje o que vocês vêem? É o abandono (...) 
Os impostos começaram se tornar muito caros para as 
empresas, as indústrias que existiam no 4º Distrito. Houve 
além do fracasso financeiro, os altos impostos, então uma 
das coisas que mais desiludiu o 4º Distrito. Quem se lembra 
aqui, sabe do quanto era importante. Os nossos alunos da 
Escola Bernadifer tudo aqui da Ilha , tinha alguns que 
atravessavam a remo, largavam o seu barquinho e iam 
pra sala de aula. Hoje é tudo abandono. Então uma coisa 
que muito errou e que muito erraram, esses governos 
todos, foram a cobrança de altos impostos.

Relatos e comentários sobre Lugares do Passado, destacando-se os principais 
aspectos e temáticas urbanas citados na Oficina do Passado.

A respeito do 4º Distrito foi citado como ponto 
negativo, a área não ser atrativa para que 
as pessoas queiram residir, pois não se tem 
ofertas de serviços. Foi relatado que quando 
projetado não se previa moradias, inclusive se 
tinha proibições e impedimentos de construção 
de residências no local. E a vinda dos grandes 
empreendimentos (em locais de proibição 
de residências) tornou o lugar ermo. A região 
entre a Rodoviária e a Farrapos foi comparada 
a uma cena de filme de terror: prédio caído, 
não se tem manutenção e muito poucas 
pessoas nas ruas. Além disso, a transferência 
das Indústrias de Porto Alegre para outros 
municípios da Região Metropolitana aumentou 
o desemprego na região e a perda de imóveis. 
Foi demonstrada também a insatisfação com 
a não execução da 4ª Perimetral e o viaduto 
que conectaria o Humaitá ao Anchieta. 
Entretanto foi apontado como ponto positivo 
a retirada das transportadoras do Navegantes 
e Anchieta, que ocasionava prejuízos às ruas 
e às residências, que necessitam estar em 
constante manutenção. Ig
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Com relação à Avenida Assis Brasil e seu 
entorno foi apontado o corredor exclusivo de 
transporte público como uma transformação 
positiva para a mobilidade urbana da Zona 
Norte, auxiliando na conexão com a Região 
Metropolitana de Porto Alegre (Cachoeirinha, 
Gravataí e Alvorada). Consequentemente fez 
surgir uma centralidade com abundância de 
infraestrutura e serviços, como hospitais e 
comércios. Entretanto foi colocado também 
que o corredor de ônibus segrega e hostiliza 
o espaço para pedestres e que essa alta 
acessibilidade criada na região fez com que 
as áreas fossem supervalorizadas e visadas 
por empreendimentos de alto padrão, atraindo 
assim a especulação imobiliária.
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Com relação à Arena do Grêmio, foi citado 
como um aspecto negativo para a região o 
fato das obras do seu entorno não terem sido 
realizadas, como por exemplo, o alargamento 
da Av. A. J. Renner, e também o grande impacto 
sócio-ambiental ocasionado, pois se sabe que 
historicamente ocorrem enchentes, como na 
Farrapos, mas antes da construção da Arena e 
dos empreendimentos habitacionais do entorno 
não havia alagamentos que impediam as 
pessoas de saírem de suas residências, apenas 
poças. Atualmente ocorreu um agravamento 
das enchentes que aumentaram de área de 
abrangência (A. J. Renner) e em quantidade 
de água. Foi demonstrada a insatisfação com 
essa questão e o desejo e esperança de ver 
esse problema solucionado tendo em vista que 
causa muito sofrimento às pessoas que toda 
vez que chove ficam embaixo d’água. Além 
disso, foi apontada a não realização das obras 
de infraestrutura que seriam as contrapartidas, 
principalmente as de pavimentação que 
atenderia as necessidades de várias vilas do 
entorno, que inclusive estão sofrendo risco de 
remoção, e a regularização fundiária na área 
e no entorno não aconteceu. Tem-se ainda, a 
questão política da falta de cobrança dessas 
contrapartidas.

Foi colocada também a importunação dos 
habitantes da área por parte da Brigada Militar 
em dias de jogo, quando ocorre uma espécie 
de invasão, com churrasco no meio da rua e 
pessoas urinando nas residências. Os resíduos 

Sobre o corredor de ônibus e o Trensurb foi 
apontado como positivo o favorecimento do 
deslocamento dos moradores até o Centro e a 
Região Metropolitana, com a melhora do fluxo 
e a diminuição do tempo de chegada. Além 
de ser um meio de transporte mais barato. 
Contudo, foi destacado o fato de ter dividido a 
região e a tornado insegura.

Arena do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense
(fonte: Dearaújo, 2014)
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ficavam nas vias, e a partir da reivindicação dos 
moradores o DMLU passou a recolher o lixo no 
dia seguinte aos jogos. Lembrou-se também 
que próximo à Arena ainda existe a exploração 
da prostituição infantil.

Apesar das obras não realizadas, foi considerado 
como um aspecto positivo algumas obras 
terem conseguido avançar e as melhorias no 
Bairro Humaitá, como por exemplo, a entrada 
da cidade.

O positivo que a gente colocou foi o Trensurb e o corredor de 
ônibus, porque o fluxo pra quem usa o transporte público 
melhorou, e diminuiu o tempo de chegada até o centro né, 
vamos dizer do ponto final ao ponto inicial. E o trensurb 
porque nos uniu às outras regiões... a tá e aí também, nesse 
mesmo ponto a gente coloca o trensurb, nos uniu aos que 
estavam longe, uma coisa tipo internet, e nos separou 
de quem a gente tava próximo, que era o Navegantes, 
que tava bem pertinho. Nos uniu a São Leopoldo, Novo 
Hamburgo e nos separou do bairro Navegantes. (...) 
Também trouxe a construção do trensurb, formou uma 
faixa que ficou perigosa (...) propiciou assaltos. Escureceu 
o lugar né, fechou espaços favorecendo assaltos.
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     A Vila Dique é muito parecida com a 
Vila Nazaré, que elas tão conectadas com 
a expansão do Aeroporto, que é uma coisa 
boa pra cidade, em termos gerais, só que o 
governo acaba passando por cima do direito 
das pessoas. A Nazaré e a Dique tão há mais 
de 50 anos lá ocupando aquele espaço, então 
por lei eles deveriam ter a posse daquela 
terra, só que, enfim.. do nada as pessoas 
são expulsas e  os serviços públicos que elas 
tinham são tirados, então isso é uma coisa 
em comum que tem entre as duas Vilas.

Com relação ao Aeroporto e seu entorno, foi 
citado que aconteceram diversas expansões de 
infraestrutura nessa região: o próprio Aeroporto, 
obras da Copa do Mundo, o Triângulo, entre 
outros.  Essas expansões foram consideradas 
relativamente boas para a cidade e para o 
estado, porém nunca levaram em consideração 
as pessoas que já moravam nessas áreas. A 
Vila Dique e a Vila Nazaré estão em processo de 
expulsão para a periferia e tendo seus serviços 
públicos, como escolas, postos de saúde, entre 
outros, retirados. Foi enfatizado que essas 
comunidades deveriam ter seu direito à terra 
garantido, tendo em vista o tempo que estão 
lá e que, se fossem pessoas com  maior poder 
aquisitivo, o governo pagaria uma quantia para  
aqueles moradores terem reais condições de 
adquirir imóveis adequados.

De maneira geral a região (referente à Assis Brasil e  
Aeroporto) a região está se desenvolvendo, está chegando 
cidade, hospital, shopping, transporte público, triângulo, 
Aeroporto, Arena... Mas tá chegando pra quem tem um 
poder aquisitivo um pouquinho  mais alto. Pra quem não 
tem como é o caso da Vila Ipiranga, da Vila Dique, da 
Vila Nazaré, não ta chegando esse serviço. Então nasce, 
por exemplo, no entorno do corredor aquele exclusivo pra 
ônibus, que tem o triângulo e tudo mais, que foi super 
importante porque conectou Cachoeirinha, Gravataí 
e aumentou o fluxo ali dos Hospitais, só que ao mesmo 
tempo ele valorizou demais a terra. Aeroporto Salgado Filho, déc. 1950

(fonte: Fotos Antigas RS, domínio público)

 Outra coisa que eu não coloquei aqui, mas 
eu acho que a gente precisa começar a pensar, 
começar não porque tem gente aqui que já sabe. 
Mas talvez colocar como um tema prioritário, 
inclusive ou exclusiva, separada de todas, é 
a questão  da habitação. Todo mundo tem 
problema com a habitação, com a regularização, 
e da pra ver, nós tamo aqui perto da Nazaré, Vila 
Dique, Navegantes. E parece que as pessoas não se 
encontram, pelo menos eu não tenho participado 
recentemente, pra discutir essa questão da 
habitação...  O que ta acontecendo em várias 
regiões em Porto Alegre? Estão surgindo esses 
novos edifícios, se instalou o Jardim Europa, que 
infelizmente se instalou dentro da Vila Ipiranga, 
que agora tem que conviver com Jardim Europa, 
mas não devemos. O que acontece? Estão 
mandando pra longe a pobreza, eu vim aqui, 
falo bem assim... Não estamos surpresos, eu e a 
minha mulher, mas eles são espertos. Eles vão 
cada vez mais mandando pra mais pra longe  as 
pessoas mais pobres mandam embora daqui, e te 
vira e tu nunca mais vai retomar aquele terreno. 
Porque cada vez mais eles estão se protegendo. 
Pode ver que aquela região ali na Ipiranga, no 
Jardim Floresta, por ali... Cristo Redentor. Só se 
vê prédios novos e grandes prédios. Cadê o povo 
dali? Sumiu.
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Com relação às Ilhas em geral, foram citados 
como aspectos negativos: a ausência de um 
plano de desenvolvimento socioeconômico e 
cultural e a falta de implementação de políticas 
sociais, ambientais e culturais, que seriam de 
suma importância. Foi apontado que a RP2 é 
enorme e as Ilhas sempre ficam para depois, 
muitas vezes nem são observadas e sofrem as 
conseqüências de não ter um planejamento, 
pois quando foi elaborado o Plano Diretor não 
foi considerada a ocupação urbana naquela 
área, mas sim uma invasão. Necessitaria ter 
sido feito um controle para preservar a entrada 
de novos moradores. Anteriormente, em torno 
de 1976, as Ilhas eram consideradas uma área 
de parque e desde 2010 são parte de uma APA 
(Área de Proteção Ambiental Estadual Delta 
do Jacuí), assim ressaltam a importância da 
regularização fundiária para todas as Ilhas, 
explicitando onde se pode ocupar e quais são 
os lugares que precisam de remanejo, tendo 
em vista a preservação do local. 

Foi colocada também a questão dos 
empreendimentos náuticos que tomaram o 
espaço de circulação dos ilhéus e aumentaram 
a incidência de equipamentos de lazer, assim 
com barcos e Jet Ski; foi relatado que existe um 
aumento do barulho e mudança da dinâmica 
dos peixes, o que afeta a pesca local. Além 
disso, foi exposta a invasão de um quarto 
poder nas Ilhas, que seria o tráfico de drogas, 
principalmente na Ilha do Pavão. Destacada 

pelo fato de ser uma realidade muito forte e 
complicada, em que os serviços públicos não 
conseguem sequer entrar. O acesso a recursos 
e atividades sociais, inclusive com as crianças 
locais, foram extintos desde que muitas pessoas 
foram mandadas embora. Foi demonstrada 
a necessidade de um posto de polícia para as 
Ilhas e também a instalação de um território de 
paz, algo que permaneça de maneira efetiva no 
local.

Por outro lado, foram apontados aspectos 
positivos, como a instalação de rede de energia 
elétrica, instalação de rede de abastecimento 
de água, recolhimento de lixo, implantação de 
postos de saúde e uma melhora significativa na 
educação. Também a criação da REPICA, Rede 
de Proteção Integral à Criança e Adolescente 
e atividades culturais como carnaval e demais 
festas comunitárias. Além da separação 
das regiões Humaitá, Navegantes e Ilhas, 
que ampliaram suas conquistas, os ilhéus 
lembram que não permitem a interferência 
de vereadores e tudo o que conseguiram foi 
graças ao Orçamento Participativo; ainda 
assim, demonstram gratidão à região vizinha 
que colaborou com isso. Foi reivindicada ao 
Conselheiro a relevância que precisa ser dada 
às Ilhas nos debates dentro do fórum e demais 
discussões tendo em vista as particularidades 
da área e especial complexidade se comparada 
às demais.

   Aqui nesse nosso lado, nós temos 
muitos partidos. Só que a gente diz 
a seguinte palavra pra todos e pra 
todas as ilhas: o nosso partido é a 
comunidade. A ideologia de cada lado, 
o nosso partido é a regularização 
fundiária e nós estarmos no Plano 
Diretor da cidade.

Ilhas do Pavão e Grande dos Marinheiros, Travessia Getúlio Vargas, Bairro Humaitá, 1963 
(fonte: Museu de Porto Alegre Joaquim Felizardo)

Ilhas do Pavão e Grande dos Marinheiros, Travessia Getúlio Vargas, 1963
(fonte: Museu de Porto Alegre Joaquim Felizardo)

[INFRA]
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Sobre a Ilha Grande dos Marinheiros, mais 
especificamente, foram levantados aspectos 
relacionados à sua ocupação ter se dado 
principalmente por migrantes vindos do interior 
do estado que vinham em busca de  emprego 
nas indústrias, diferentemente de algumas das 
outras, como a Ilha da Pintada que teve uma 
invasão de empresários e atualmente está 
cheia de marinas particulares instaladas. Além 
disso, foi apontada à falta de infraestrutura de 
vias, de tratamento de esgoto e de fiscalização.

A respeito da Ilha das Flores foi destacada 
a transformação positiva do espaço, que 
obteve melhorias nos últimos 35 anos, com a 
instalação da água encanada, da luz elétrica, do 
transporte para o deslocamento das crianças 
até a escola, que possui turno integral, da coleta 
do lixo três vezes por semana. Além da criação 
do Projeto de limpar as Ilhas, que tem sido 
muito importante, ainda existe a necessidade 
de educação ambiental.

Foi apontada também a importância da Ilha da 
Pintada, sendo lembrado que nos anos 1920 
ali se concentrava a administração de todas 
as ilhas do arquipélago. Além disso, foi citado 
que ali se instalou a primeira fábrica de vidro, 
importantíssima na época.

Ilha da Pintada, 1900
(fonte: Museu de Porto Alegre)

[INFRA]

[INFRA]
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Nesta parte apresentamos os resultados da 
Oficina do Futuro, em que os participantes 
desenvolveram as propostas de interesse da 
comunidade que consideraram mais relevantes. 
A RP2 escolheu os seguintes temas: habitação, 
educação, saúde, mobilidade  e transporte, 
segurança e saneamento básico.

Nesta parte apresentamos as propostas com 
sua localização na RP2. O item “o que diz 
o Estatuto da Cidade?” indica quais são os 
instrumentos do Estatuto da Cidade que podem 
contribuir para colocar em prática as propostas 
apresentadas. Nem todas as propostas são 
contempladas por instrumentos do Estatuto. 
Por fim, apresentamos um cronograma 
para realização das propostas, conforme 
estabelecido pelos participantes da Oficina do 
Futuro.

Oficina do Futuro (05/08/2019) (fonte: Equipe PPAR)
“Como ler este plano” (fonte: elaborado pela Equipe PPAR)

Oficina do Futuro (05/08/2019) (fonte: Equipe PPAR)
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No mapa ao lado são localizadas as propostas 
elaboradas para a RP2. Os pontos apresentam 
códigos (letras e números) que correspondem 
às propostas. MA-6
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1km N
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1km N
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Oficina do Futuro - Localização das Propostas
(fonte: elaborado pela Equipe PPAR)
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A maior parte das propostas está relacionada à 
temáticas de Habitação, seguida por Educação e 
Saúde, conforme representado no gráfico abaixo.

Alguns instrumentos do Estatuto da Cidade (Lei 
Federal nº 10.257, de 2001) podem contribuir para 
a implementação das propostas. Destaca-se o 
Artigo 2º (anexo), que define as diretrizes para que 
se possa garantir o objetivo de ordenação do pleno 
desenvolvimento das funções sociais da cidade e 
da propriedade urbana. As ações propostas pela 
RP2 para os temas educação, saúde e segurança 
não têm, como regra geral, uma correspondência 
explícita junto aos instrumentos do Estatuto da 
Cidade previstos a partir do artigo 4º.

Seria importante implementar processos de 
gestão democrática participativa em todas as 
fases de planejamento urbano das cidades. 
Para as temáticas da educação, saúde e 
segurança são necessários sistemas de 
informações e monitoramento que permitam 
avaliar permanentemente a distribuição espacial 
dos equipamentos, bem como a qualidade dos 
serviços prestados.
Os artigos do Capítulo IV do Estatuto sobre 
Gestão Democrática da Cidade, por sua natureza, 

têm incidência sobre quase todas as propostas 
apresentadas. Todas as propostas criadas pelos 
representantes da RP2 são, portanto, ações 
que deveriam estar associadas a um sistema 
de gestão do planejamento municipal como 
expressão de políticas públicas setoriais e 
integradas a um processo de discussão da cidade 
capaz de considerar, a cada momento, demandas 
da sociedade nos seus diferentes espaços de 
vivência.

Propostas por Temática Urbana
(fonte: elaborado pela Equipe PPAR)
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notas de fim

Os mapas e modelos espaciais do Plano Diretor 
foram obtidos na página da SMURB no site da 
Prefeitura de Porto Alegre e nos documentos 
do Plano Diretor de Porto Alegre de 1997 e de 
2010.

As imagens da seção Leituras Comunitárias da 
Oficina do Passado foram obtidas no Museu de 
Porto Alegre Joaquim Felizardo e no acervo de 
uso comercial livre da plataforma online Flickr.
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anexos
Artigo 2º do Estatuto da Cidade
LEI No 10.257, DE 10 DE JULHO DE 2001.

Art. 2o A política urbana tem por objetivo 
ordenar o pleno desenvolvimento das funções 
sociais da cidade e da propriedade urbana, 
mediante as seguintes diretrizes gerais:

I – garantia do direito a cidades sustentáveis, 
entendido como o direito à terra urbana, à 
moradia, ao saneamento ambiental, à infra-
estrutura urbana, ao transporte e aos serviços 
públicos, ao trabalho e ao lazer, para as 
presentes e futuras gerações;

II – gestão democrática por meio da 
participação da população e de associações 
representativas dos vários segmentos da 
comunidade na formulação, execução e 
acompanhamento de planos, programas e 
projetos de desenvolvimento urbano;

III – cooperação entre os governos, a iniciativa 
privada e os demais setores da sociedade no 
processo de urbanização, em atendimento ao 
interesse social;

IV – planejamento do desenvolvimento das 
cidades, da distribuição espacial da população 
e das atividades econômicas do Município e do 
território sob sua área de influência, de modo a 
evitar e corrigir as distorções do crescimento 
urbano e seus efeitos negativos sobre o meio 
ambiente;

V – oferta de equipamentos urbanos e 
comunitários, transporte e serviços públicos 
adequados aos interesses e necessidades da 
população e às características locais;

VI – ordenação e controle do uso do solo, de 
forma a evitar:

a) a utilização inadequada dos imóveis urbanos;

b) a proximidade de usos incompatíveis ou 
inconvenientes;

c) o parcelamento do solo, a edificação ou o 
uso excessivos ou inadequados em relação à 
infra-estrutura urbana;

d) a instalação de empreendimentos ou 
atividades que possam funcionar como pólos 
geradores de tráfego, sem a previsão da infra-
estrutura correspondente;

e) a retenção especulativa de imóvel urbano, 
que resulte na sua subutilização ou não 
utilização;

f) a deterioração das áreas urbanizadas;

g) a poluição e a degradação ambiental;

h) a exposição da população a riscos de 
desastres. (Incluído dada pela Lei nº 12.608, de 
2012)

VII – integração e complementaridade entre as 

atividades urbanas e rurais, tendo em vista o 
desenvolvimento socioeconômico do Município 
e do território sob sua área de influência;

VIII – adoção de padrões de produção e 
consumo de bens e serviços e de expansão 
urbana compatíveis com os limites da 
sustentabilidade ambiental, social e econômica 
do Município e do território sob sua área de 
influência;

IX – justa distribuição dos benefícios e ônus 
decorrentes do processo de urbanização;

X – adequação dos instrumentos de política 
econômica, tributária e financeira e dos gastos 
públicos aos objetivos do desenvolvimento 
urbano, de modo a privilegiar os investimentos 
geradores de bem-estar geral e a fruição dos 
bens pelos diferentes segmentos sociais;

XI – recuperação dos investimentos do Poder 
Público de que tenha resultado a valorização de 
imóveis urbanos;

XII – proteção, preservação e recuperação 
do meio ambiente natural e construído, 
do patrimônio cultural, histórico, artístico, 
paisagístico e arqueológico;

XIII – audiência do Poder Público municipal e 
da população interessada nos processos de 
implantação de empreendimentos ou atividades 
com efeitos potencialmente negativos sobre 
o meio ambiente natural ou construído, o 
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conforto ou a segurança da população;

XIV – regularização fundiária e urbanização 
de áreas ocupadas por população de baixa 
renda mediante o estabelecimento de normas 
especiais de urbanização, uso e ocupação do 
solo e edificação, consideradas a situação 
socioeconômica da população e as normas 
ambientais;

XV – simplificação da legislação de 
parcelamento, uso e ocupação do solo e 
das normas edilícias, com vistas a permitir a 
redução dos custos e o aumento da oferta dos 
lotes e unidades habitacionais;

XVI – isonomia de condições para os 
agentes públicos e privados na promoção de 
empreendimentos e atividades relativos ao 
processo de urbanização, atendido o interesse 
social.

XVII - estímulo à utilização, nos parcelamentos 
do solo e nas edificações urbanas, de sistemas 
operacionais, padrões construtivos e aportes 
tecnológicos que objetivem a redução de 
impactos ambientais e a economia de recursos 
naturais.   (Incluído pela Lei nº 12.836, de 2013)

XVIII - tratamento prioritário às obras e 
edificações de infraestrutura de energia, 
telecomunicações, abastecimento de água e 
saneamento.(Incluído pela Lei nº 13.116, de 
2015)

XIX – garantia de condições condignas de 
acessibilidade, utilização e conforto nas 
dependências internas das edificações urbanas, 
inclusive nas destinadas à moradia e ao serviço 
dos trabalhadores domésticos, observados 
requisitos mínimos de dimensionamento, 
ventilação, iluminação, ergonomia, privacidade 
e qualidade dos materiais empregados. 
(Incluído pela Lei nº 13.699, de 2018)



77

Legislação referente ao Conjunto 
de Ilhas do Lago Guaíba

O Museu das ilhas de POA RS, através de sua 
representante, Teresinha Carvalho da Silva, 
Delegada do OP/Ilhas, participou efetivamente 
das reuniões propostas pelo Conselheiro 
Adroaldo, incluindo nos mapas as propostas 
de Desenvolvimento Econômico Sustentável/
Turismo e Cultura nas Ilhas Povoadas de Porto 
Alegre Rio Grande do Sul. Em nenhum momento 
houve voto contrário nas reuniões.

O Museu das Ilhas participou efetivamente das 
Reuniões da Temática de DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO SUSTENTÁVEL TRIBUTÁVEL, 
conquistando uma cadeira de Delegada Titular 
nesta temática, na qual apresentamos a 
nossa proposta, e foi enviado para Prefeitura, 
por escrito na forma de Projeto, através do 
Conselheiro Jakubasko, um projeto que busca 
integrar as Ilhas no Circuito de Turismo da 
Cidade de Porto Alegre.

As propostas do Museu das ilhas, nesta 
última reunião, foram apresentadas através 
da Live organizada pelo Conselheiro Adroaldo, 
e registradas devidamente no GRUPO RPG2. 
Perguntado se havia alguém contrário, não 
houve nenhum pronunciamento.

DECRETO Nº 24.385, DE 14 DE JANEIRO DE 
1976

O Decreto 24.385/1976 cria o Parque Estadual 
Delta do Jacuí (SEMA). Esta Lei está em vigor 
até hoje. O Plano de Manejo foi publicado em 
2014; A Lei Nº 12.371, de 11 de novembro de 
2005, que criou a área de proteção Ambiental, 
APA - Estadual Delta do Jacuí. Também existem, 
outras regras que disciplinam a ocupação 
das Orlas Públicas Constitucionalmente, os 

sítios de belezas paisagista, além das áreas 
de proteção ambiental, ainda não aconteceu a 
alteração, na Lei que criou o Parque Estadual 
Delta do Jacuí. DEC. 44.516, de 29 de junho 
de 2006. E, a Unidade de Proteção integral da 
APA – Estadual Delta do Jacuí, com área total 
definida pela Lei Nº 12.371 de 11 de novembro 
de 2005, que cria a área de proteção ambiental 
APA Estadual Delta do Jacuí, e dá outras 
providências, “terá como objetivos básicos 
a preservação de ecossistemas naturais de 
grande relevância ecológica e beleza cênica, 
possibilitando a realização de pesquisas 
científicas, e o desenvolvimento de atividades 
de Educação e interpretação ambiental, 
recreação em contato com a natureza, e de 
Turismo Ecológico” (Secretaria Estadual do 
Meio Ambiente).

BEM TOMBADO: MATA ATL NTICA E 
SEUS ECOSSISTEMAS ASSOCIADOS

Endereço: Vários Municípios Cidade RS
Proprietário Atual: Diversos.
Portaria: 03/93 de 28.01.93
Número do Processo:1192-0804-CODEC/90.5
Número de inscrição do Livro Tombo: 05 - Livro 
Tombo Arqueol. Etnogr. Paisag
Data de inscrição no Livro Tombo: 23/09/1994

Observações: O tombamento dos 
remanescentes da Mata Atlântica e Sistemas 
Associados é um instrumento que visa 
preservar e proteger as matas nativas ainda 
existentes no RS, garantindo a sobrevivência de 
espécies representativas da fauna e flora hoje 
ameaçadas de extinção.

O conjunto a ser tombado se reveste de 
excepcional valor geológico, geomorfológico, 
hidrológico, arqueológico e paisagístico e sua 
preservação é essencial para a melhoria da 

qualidade de vida da população gaúcha.

O tombamento da Mata Atlântica e 
Ecossistemas Associados reforça os 
aspectos legais da preservação de paisagens 
naturais, consolidando as iniciativas do Poder 
Público nas Reservas e Parques Estaduais. 
O reconhecimento do conjunto desses 
remanescentes como Reserva da Biosfera, 
pela UNESCO, a exemplo de outros estados 
brasileiros, possibilitará a captação de recursos 
financeiros visando o equacionamento de 
problemas e preservação ambiental.

Área de Abrangência

A área tombada abrange uma superfície de 
29.319 km², totalizando 10% do território 
gaúcho, correspondendo à Floresta Atlântica 
e seus Ecossistemas Associados: floresta 
com araucária, florestas estacionais do Alto 
Uruguai e Encosta do Sul do Planalto, campos 
de altitude e vegetação de restinga.

A poligonal tombada pode ser verificada no 
edital de tombamento publicado no Diário 
Oficial do Estado, em 21.07.92, e disponível 
para consulta na sessão Download Neste 
contexto, identificados através de pesquisas, 
temos o Parque Estadual Delta do Jacuí criado 
pela Lei 24.385/1976 – cria o Parque Estadual 
Delta do Jacuí (SEMA) cuja Lei está em vigor 
até os dias de hoje (2020).

Patrimônio Cultural Presente nos Espaços 
Parque Estadual Delta do Jacuí

Busca-se pensar o território segundo o 
patrimônio cultural, que pode ser concebido 
como símbolo do passado da cidade e traduzir, 
por meio de sua materialidade, discursos 
e formas de pensar o fenômeno urbano na 
contemporaneidade. Identificado através de 
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pesquisas, os tombamentos existentes nos 
territórios de atuação do Museu das Ilhas POA 
RS:
Usina do Gasômetro e área do entorno 
(Prefeitura e Governo do Estado) data de 
tombamento 01/07/1982 e 11/26/1996 – Lei 
46665/75

Cais do Porto Armazéns A1, A2, A3, A4, B1, 
B2, B3, Edifício Sede do Deprec. Pórtico 
Central e Armazéns A e B, tombado em 
10/11/1996 - Governo do Estado do RS. Nº do 
processo 1.00714896.8.

Usina do Gasômetro e Cais do Porto, sempre 
foram, e continuam sendo estratégicos, há 
a existência de uma forte relação entre o 
Continente e as Ilhas povoadas de Porto 
Alegre. E, consequentemente está inserido, no 
território onde o Museu vem trabalhando há 
cinco anos desde a sua fundação, em 18 de 
março de 2016.

Ilha do Antigo Presídio. Há uma política forte 
de preservação e aponta para valorização da 
história, além de um aparato cultural bastante 
amplo, que procura tornar rememorável a 
intrusa vida social. Ilha do Presídio ocorrido em 
2014 para preservar as memórias atreladas 
às expressões sociais mais profundas, uma 
vez que no século XIX o local foi usado como 
Casa da pólvora para mais tarde virar presídio 
de segurança máxima, passando a operar até 
como Centro de Repressão do Departamento 
de ordem Política do Social (DOPS) – palco 
de torturas e prisões políticas de 1965 a 1973 
(IPHAE/2016).

O Museu das Ilhas de POA RS, Museu de 
Rua desenvolve um Projeto Piloto: Cultura e 
Turismo, numa visão de futuro, vem aplicando 
uma metodologia de pesquisar e inventariar as 
Tradições: unindo à Tecnologia, desta forma, 

vem atuando sob a forma de um Museu Vivo, 
em busca de preservar o Patrimônio Cultural 
Imaterial dos que vivem nas Ilhas povoadas 
de Porto Alegre RS.

O CAIS DO PORTO e o GASÔMETRO, 
tombados, enquanto Patrimônio Material 
de Porto Alegre RS, estão estrategicamente 
conectados, aos painéis históricos do Museu 
de Rua que trazem o resgate históricos dos 
ancestrais Luso açorianos, desde a ocupação 
dos Ilhéus, a partir do século XVIII, dentre 
outras etnias, o afrodescendente, os Alemães, 
que aqui encontraram um espaço geográfico 
semelhante aos Açores (Portugal Continental 
e Portugal Insular).

A Ilha da Pólvora (Sudeste) datada de 20 de 
julho de 1808, foi tombada pelo Governo do 
Estado do RS, é uma das primeiras edificações 
militares no Delta do Jacuí. Decreto nº 506, de 
21/07/1902.Mapa do DEPREC – E H 249 de 
1967.

Conectar os painéis históricos, do Museu 
de Rua/Museu das Ilhas POA RS, o fazemos, 
conectando as histórias do Museu de 
Rua, ao Gasômetro, e ao Cais do Porto RS, 
exemplificando, o Painel do Turismo Náutico, 
lembramos do Personagem Rones Maciel, 
da Ilha da Pintada POA/RS, que tinha um 
sonho de fazer Turismo pelo Delta do Jacuí, e 
consolidou esse sonho construindo o “Barco 
Porto Alegre 10”. Sai do Gasômetro, realiza 
o passeio pelo Delta do Jacuí passando 
pelas ilhas, contando um pouco de histórias, 
e retorna para a Ilha da Pintada, onde fica 
ancorado. O Barco Porto Alegre 10 é um dos 
parceiros do Museu das Ilhas POA RS. Ilha 
Maria Conga (Norte) Decreto nº 506, de 
21/07;1902. Escritura de compra e venda de 
Propriedade do Estado do Rio Grande do Sul, 
nº 206, fls, 31v, de 31/01/1936.

O Painel “Flor da Ilha da Pintada”, a história 
conta que neste Arroio, passaram três 
Lanchões da Revolução Farroupilha, vindo 
do lado de Camaquã, no ano de 1836, para 
invadirem a cidade, atravessaram o Canalete 
e costearam a oeste da ilha da Pintada,  se 
adentraram por entre as ilhas, ancorando junto 
à praia do Caminho Novo ao norte da cidade 
de onde passaram a bombardear os inimigos 
que estavam acampados no Gasômetro.

O Painel Estaleiro Mabilde, tinha uma forte 
relação com o Gasômetro, pois ele restaurava 
embarcações, vindos do Porto do Rio Grande, 
de várias cidades brasileiras e de várias 
países.

Dar continuidade à Proposta de “unir tradição 
e inovação”, onde estamos propondo a criação 
de um aplicativo, Mapa digital interativo/
celular e  uma Plataforma.

BAIRRO ARQUIPÉLAGO

De acordo com o Vereador Ary da Veiga 
Sanhudo (1975) Porto Alegre como última 
Emenda, por sugestão dos Moradores 
das 13 ilhas “fronteiras” à cidade, foi ainda 
acrescentado o Bairro Arquipélago (...) e 
desse modo, pois, Porto Alegre hoje tem os 
seus Bairros perfeitamente oficializados e 
delimitados, tal como as grandes cidades do 
mundo.

- Ato Municipal nº 9, de 03 de janeiro de 18978 
Cria o 9º Distrito de Porto Alegre, constituído 
das Ilhas Fronteiras.

- Decreto Municipal nº 115, 15 de Dezembro 
1927 - Porto Alegre dividido em 08 Distritos.

- Decreto nº 7.199 de 31 de março de 1938. 
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Município composto pelos seguintes Distritos; 
Porto Alegre/Ilhas; Belém Novo.

- Decreto nº 7.589, de 29 de novembro 1938 - 
Município continua composto por três Distritos. 
É alterado o nome das Ilhas para Ilha da Pintada 
(Estadual nº 720 de 29 de dezembro 1944, a 
sua sede é elevada à categoria de Vila.

- Decreto Estadual nº 24.385, de 17 de janeiro 
de 1976 - Bairro Arquipélago passa a fazer 
parte do Parque Estadual Delta do Jacuí.

- Lei Municipal nº 2.022, de 07 de dezembro de 
1959 – O Bairro Arquipélago está formado pela 
Ilha da Pintada e todas as demais ilhas do Delta 
do Jacuí, que fizerem parte da Zona Urbana e 
Suburbana do Município de Porto Alegre.

- O bairro Arquipélago foi constituído pela Lei 
2.022 de 07 de dezembro de 1959 através do 
Decreto nº 24.385 de 1976. O Arquipélago 
passa a fazer parte do Parque Estadual Delta 
do Jacuí em 1979, o Governo Estadual institui 
o Plano básico do Parque com o objetivo de 
disciplinar a ocupação e evitar degradação 
ecológica. A administração do Bairro ficou a 
cargo da Fundação Botânica (Gomes, et al).

- O Bairro Arquipélago é formado pelo conjunto 
de Ilhas do Delta do Jacuí, circunscritas em 
polígono, definindo os limites de Porto Alegre, 
conforme Decreto Lei Estadual 720 de 29 de 
dezembro de 1944. SENDO: Ilha do Serapim; 
ilha do Lino. ilha do Lage, Ilha Grande dos 
Marinheiros; Ilha do Cipriano; Ilha das Flores; 
Ilha do Oliveira; Ilha do Humaitá; Ilha do Pavão 
; Ilha da casa da Pólvora; Ilha do Chico Inglês; 
Ilha da Pintada; Ilha das Pombas; Ilha das 
Garças; em Canoas, Ilha das Balseiras; Ilha das 
Figueiras, em Eldorado do Sul. 
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