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Uma estratégia de intervenção nas áreas de risco
HABITAÇÃO EM CAXIAS DO SUL PORTO ALEGRE CAXIAS DO SUL
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113 núcleos
de subhabitação

75 áreas de risco
184 setores (sub-áreas)

2° maior pólo metal mecânico do país

6.074 estabelecimentos industriais

50,9% empregos diretosIN
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Caxias do Sul é uma cidade situada na região conhecida como Serra Gaúcha, de colonização Européia, 
predominantemente italiana. A região conta com inúmeras indústrias conhecidas no cenário nacional e 
internacional, porém apresenta alguns problemas como os de qualquer grande cidade brasileira, relacionados 
a ocupação do solo e desigualdades sociais.
A ocupação da cidade sofreu grande influência da localização espacial das indústrias com o passar dos anos, 
sendo este um setor importante da economia, responsável por mais da metade dos empregos da cidade - 
acima dos níveis do Estado e País. Devido a condição geográfica de serra, a localização de grande parte das 
indústrias passou das áreas centrais para áreas periféricas, e a ocupação acompanhou este deslocamento. 
A parte da população menos provida de recursos passou a ocupar os terrenos que não foram absorvidos 

A ideia principal da estratégia de intervenção é manter 
a população no local de origem durante todo o processo 
de intervenção, in other words, não romper os laços 
existentes entre esta população e o local, trabalho e 
cidade. Para isso, busca-se um terreno vago, público 
ou privado, de interesse comum para a comunidade. 
Este terreno pode ser destinado para uso temporário 
ou prolongado. Neste terreno implementam-se 
moradias temporárias que atuarão no gerenciamento 
das famílias dessa área. Assim, mantém-se próximo ao 
local as famílias, sendo esta uma alternativa ao aluguel 
social que pode deslocá-las para áreas longínguas ou 
periféricas. A intervenção consiste em remover as 
moradias das áreas de risco e transformar este local 
em espaço comum de uso público para a comunidade, 
interligado a produção de habitação social segura e 
relacionada com o novo espaço público. Após o retorno 
das famílias, parte da estrutura provisória pode 
tornar-se um equipamento público da comunidade.
As unidades temporárias passam para outra área da 
cidade ou região, para continuar servindo de suporte 
para a estratégia de intervenção. A reutilização destas 
unidades possibilita uma redução no investimento 
total, bem como configura uma ação contínua que 
pode englobar as áreas de risco da cidade e das 
demais cidades da região que apresentam a mesma 
configuração topográfica. O diagrama abaixo exemplifica 
a espacialidade das intervenções na cidade. Cada 
intervenção em um dos núcleos de sub-habitação que 
possuem áreas de risco representa a requalificação de 
áreas degradadas e possibilidade de espaços de lazer 
e equipamentos públicos distribuídos pela cidade. 
Além disso, potencializa-se a presença de habitação 
social em áreas não centrais, ligadas diretamente a 
espaços públicos de forma a justificá-los e também 
garantir seu maior uso e permanência das pessoas. 
Podemos pensar, dessa maneira, que temos uma 
melhor distribuição espacial e de qualidade de vida sem 
necessariamente produzir a redistribuição de renda.
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CAXIAS DO SUL
pelo mercado imobiliário, e na maioria das vezes esses terrenos são íngremes e configuram áreas de risco. A atuação do poder público na maior parte das vezes 
é local, retirando estas moradias e colocando pedras e entulhos a fim de inviabilizar novas ocupações. As famílias passam a ser realocas para áreas longínquas, 
que não estão relacionadas com a cidade e os locais de trabalho. 
O presente trabalho busca possibilitar a intervenção nestas áreas, mantendo a população próxima a sua área de origem e evitando quebrar os 
laços existentes entre os usuários e o lugar. Esta intervenção como forma de potencializar a socialização entre a comunidade e o seu papel como utilizador 
evitando novas ocupações. A partir do reconhecimento da área de risco como área legível e pública da comunidade, temos a possibilidade de requalificação das 
áreas frágeis em diversos pontos da cidade através de uma estratégia de intervenção nas áreas de risco. Aliado ao espaço público, a habitação de interesse social 
passa a ter um papel fundamental na inserção desta população à cidade, servindo como costura entre o existente e o espaço público proposto, garantindo assim 
uma potencialização no seu uso múltiplo e permanente. 
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