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INTRODUÇÃO  
 
O projeto de pesquisa atende ao Edital FAPERGS/CAPES 03/2014 em consonância com o Programa 
PICMEL, que busca desperta a vocação científica nos jovens alunos do ensino público fundamental 
e médio do Rio Grande do Sul. Este trabalho está sendo realizado através do Programa de Pós-
graduação em Engenharia Civil e Ambiental da FEAR/UPF e envolve alunos do Curso de 
Arquitetura e Urbanismo, assim como professores e alunos da rede pública de ensino municipal 
fundamental das escolas Guaracy Barroso Marinho e Jardim América.   
 
 
DESENVOLVIMENTO: 
 
METODOLOGIA: na cidade: análise da inserção urbana do Bairro Zacchia na cidade de Passo Fundo 

através do Plano Diretor de desenvolvimento integrado. Identificação em macro-escala, dos 

elementos estruturadores do espaço urbano da cidade e suas vinculações com o bairro. No bairro 

Zacchia, em micro-escala, desenho de mapa mental com o percurso percorrido da residência do 

aluno à escola. Identificação, localização e listagem dos principais problemas apontados pelos 

usuários neste percurso.  Reconhecimento da paisagem urbana e dos principais elementos 

articuladores do bairro. No lote: dimensionamento do lote, identificação de passeios, arborização 

e pavimentação das vias do entorno. Áreas verdes e permeáveis: análise da proporção de área 

permeável frente área construída. Em relação à residência: principais problemas encontrados pelo 

usuário em relação a sua moradia. RESULTADOS: O bairro Zacchia é um antigo loteamento popular 

na cidade de Passo Fundo, cujas casas construídas pela COHAB, originalmente, não passavam de 

precários embriões habitacionais. Com o tempo, conquistas importantes como a escola, o posto 



 

médico e a capela mortuária vieram dar apoio a uma vida urbana. Os principais problemas 

apontados pelos pesquisadores e residentes na área são: ausência de saneamento básico, 

infraestrutura precária com a ausência de passeios, pavimentação adequada, equipamentos 

urbanos e de lazer. Em relação ao lote, o mesmo apresenta pequenas dimensões e abriga 

edificação estendida do embrião inicial, com construção precária, geralmente insalubre (escura, 

abafada, com baixo pé-direito), implantada em terreno descuidado, com lixo, sem plantios, flores, 

ou pequenas hortas. Poucas áreas permeáveis recolhem as águas pluviais. 

 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
A pesquisa sobre a paisagem urbana e a infraestrutura do bairro Zacchia permite concluir que às 

condições de vivencia urbana e habitabilidade, nesta comunidade, são bastante precárias. A 

distância do centro urbano com suas facilidades mantem a comunidade alheia ao direito à cidade. 

Poucos equipamento urbanos não estruturam ou agregam a comunidade. A escola é um 

importante elemento de referência.  
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