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O prédio da antiga Fundação do Meio Ambiente, 
FEPAM, teve os dois primeiros andares compro-

metidos pelo incêndio no ano de 2013.

Desse modo, é possível a abertura para a     
Av. Mauá desses dois andares, tornando a 

avenida mais convidativa para o pedestre.

Estudando a circulação vertical da edificação 
se torna possível a ideia de usa-la como meio 

de atravessar a Av. Mauá

Levando-se em consideração os níveis dos 
pavimentos, se insere a passarela no segun-

do andar da edificação, respeitando as   
alturas exigidas pelo DAER.

Por ter muitos elementos de protagonismo nesse 
conjunto, a passarela que por sua função já tem 
muita força na sua forma, se optou por uma lin-
guagem mais minimalista e sóbria, com aberturas  
destacando visuais importantes. A primeira que só 
acontecesse do lado esquerdo valorizando o centro 
da cidade e a segunda como um grande rasgo para 

o encontro com o Frigorífico e a paisagem.

A situação atual do 
lugar é a cidade com-
pletamente separada 
do Rio por 4 tipos de 
barreiras (Av. Mauá, 
muro do trêm, trêm e 
muro de contenção de 
cheias) representados 
em vermelho.

A proposta do pro-
jeto é passar essa 
barreira de conten-
ção para a beira do 
Rio, assim seria pos-
sível a proteção dos 
prédios que estão 
perto da margem e 
tambem uma conexão 
franca da área com a 
cidade.

Com a interrupção da 
linha do metro na es-
tação Rodoviária e a 
implantação da linha 
de VLT (amarelo) e da 
ciclovia (laranja), restou 
das quatro barreiras so-
mente uma, a 
Av. Mauá.
Nesse caso foi pensa-
do que a nova prote-
ção de contenção de 
enchentes poderia 
abrigar uma fun-
ção também, 
aproveitando sua 
construção e altura 
de no mínimo 2,05 m.

Assim, suaviza-
-se as pontas até o 
nível da cidade para 
ser mais atraen-
te para o pedes-
tre, podendo talvez 
subir em cima da     
nova edificação.

Porém ainda existia a 
barreira da Av.Mauá 
para o pedestre con-
seguir transpor. Pro-
curando alguma 
alternativa, olhou-se 
para o entorno a fim de 
achar alguma solução. 
Estudando os usos das 
edificações ali presen-
tes, o prédio da antiga 
Fepam se destacou, 
mostrando ser um 
potencial de projeto.

A fim de aproveitar 
suas atuais circunstân-
cias, decidiu-se agrega-
-lo ao projeto e inserir 
uma passarela como 
elo de ligação entre ci-
dade e Praça             
Edgar Schneider.

A nova edificação do ter-
minal hidroviário ganha 
forma fazendo uma relei-
tura contemporânea dos 
galpões do entorno. A su-
bida em sua cobertura se 
torna possível, permitindo 
ao pedestre disfrutar da 
paisagem apartir de um 
novo nível.

Para a continuação da barrei-
ra de proteção foi pensado que esta 
poderia fazer parte do pró-
prio paisagismo a ser contruído. 
Desse modo os 2,20 metros estão in-
tercalados em diferentes níveis, dei-
xando a área completamente acessível.
Todas as rampas do projeto aten-
dem à acessibilidade no local, ten-
do como no máximo 8% de inclinação. 
Assim, esse conversa com a nova edificação do 
terminal hidroviário conformando um parque.

Para a configuração dos 
espaços do parque,  bus-
cou-se as linhas da  praça   
existente   Edgar Schneider 
afim de se ter um conjunto 
com identidade.
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1 - RODOVIÁRIA - TROCA DE MODAL
2 - FRIGORÍFICO
3 - MERCADO PÚBLICO
4 - PÓRTICO PRINCIPAL - PRAÇA DA ALFÂNDEGA
5- CASA DE CULTURA MARIO QUINTANA
6 - IGREJA DAS DORES
7 - PRAÇA B. SAMPAIO
8 - USINA GASÔMETRO
9 -  ORLA 01
10 - ORLA 02
11 - ORLA 03 - QUADRAS ESPORTIVAS

12 - RÓTULA DAS CUIAS
13 - PRAIA DE BELAS
14 - PARQUE MARINHA DO BRASIL
15 - PISTA DE SKATE
16 - HOSPITAL MÃE DE DEUS
17 - BEIRA RIO
18- IMPERADORES DO SAMBA
19 - PRAINHA
20 - IBERÊ CAMARGO
21 - PONTAL
22 - BARRA SHOPPING
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O CONJUNTO
FEPAM E FRIGORÍFICO

     Embora entre o Mercado e a Rodoviária tenham 850 metros apenas, essa distância parece pouco atingível mentalmente, uma vez 
que é um percurso hostil e pouco utilizado. Isso se deve a soma de fatores como: pouquíssimos usos, calçadas estreitas, transito intenso 
e rápido de veículos, barreira visual, física e sonora formada pelo trêm, barreira física e visual dos muros e poucas entradas. Essa parte 
da Avenida Mauá é uma das “portas” da cidade e infelizmente é completamente esquecida. 
A área do mercado é interessante, pois tem a conexão com a Av. Boges de Medeiros, um dos principais eixos e percursos do centro da 
cidade. Ao ser um dos pontos destacados no mapa anterior, têm a intenção de dar o protagonismo para o pedestre viver e descobrir 
o centro da cidade. 
     Desse modo, opta-se pelo rebaixamento da Av.Mauá no ponto da Praça do terminal Trensurb e Mercado. Mesmo com a retirada 
do muro e o rebaixamento da Av. Mauá ainda ainda se tinha o obstáculo do trem e do seu muro de proteção. A fim de solucionar essa 
questão e ainda poder se pensar em uma outra alternativa de transporte leve que pudesse se extender por todo o percurso da orla, 
opta-se pelo interrompimento do trem na estação Rodoviária e troca-o por um VLT (Veículo Leve sobre Trilhos). Desse modo a Av. 
Borges consegue encontrar às aguas do Rio Guaíba.  A partir desse novo meio de transporte foi possível pensar também em uma escala 
de planejamento urbano e propor novas linhas integradas, ligando a Zona Sul e a Zona Leste ao Centro (figura 01).
Assim, a estrutura existente do Trensurb é reaproveitada para ser além de um ponto de parada do VLT, virando uma galeria, com es-
pelhos no teto servindo de brincadeira urbana para os transeuntes. Já a estrutura subterrânea, continua com as operações da Trensurb 
na parte interna, mas nas partes acessíveis ao público apreoveitasse para ser um apoio aos entregadores de aplicativos (uma parceria 
público-privada) com áreas de descanso, carregamento de dispositivos, wifi, sanitários e bicicletário público, afim de estimular o uso 
desse meio de transporte.
     Se continuamos a caminhar chegamos no antigo Frigorifco do Estado. Por ser uma área do Cais pouco valorizada, mas por apresen-
tar grande potencial de projeto, devido à circunstancias naturais e da proximidade com a Rodoviária Municipal. Também por essa área 
em editais de projetos para o Cais Mauá, ser pouco mencionada e seu uso quase sempre indefinido. O conjunto do antigo prédio da 
Fepam e do antigo Frigorífico do Estado formam a área do novo terminal hidroviário de Porto Alegre. A fim de se ter outros modais de 
transporte mais sustentáveis, usufruir de canais navegáveis, ligar comunidades ribeirinhas à capital de uma forma mais rápida, dar novo 
uso à um imóvel de estruturação abandonado, e aproveitar a relação com a rodoviária, se propõe para o prédio do antigo frigorifico um 
terminal intermodal de transportes hidroviários. Esse terminal fica responsável pelas linhas atuais do Catamarã e propõe novas, assim 
como o uso de barcas para destinos com maior demanda. 
     A partir da necessidade de se poder atravessar a Av. Mauá para acessar o local (outro acesso pela passagem subterrânea da Rodo-
viária e o outro pela entrada do cais no Mercado Público) buscou-se no entorno imediato soluções para essa travessia. Impossível de 
se fazer ao nível da rua, pela velocidade dos carros que descem o viaduto da Rodoviária optou-se por ser aérea por meio de alguma 
passarela (nessa área do Cais nao tem o impedimento do IPHAN em utilizar passarelas). Através de estudos do local, notou-se que ha-
via um prédio desabitado e fechado. Ao analisar o que teria sido nesse local, descobriu-se que era o antigo prédio da FEPAM (Fundação 
Ambiental de proteção Ambiental) e devido a um incêndio nos dois primeiros andares no ano de 2013 ele foi abandonado pelo Estado. 
Como os dois primeiros andares foram incendiados e uma reforma no local seria necessária para utilização do prédio, optou-se por 
encaixar a passarela nessa pré-existência, atendendo a todas as normas de altura solicitadas pelo DAER. Desse modo, o prédio pode-
ria voltar ao seu uso antigo da Secretaria do Meio Ambiente. Uso o qual conversa com as intenções de sustentabilidade do Terminal 
Hidroviário.

esquema concepção conjunto
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1985 - adição trem adição muro trem passar a proteção contra cheias para a frente 
do patrimônio

Adição VLT e Ciclovia1945 - adição muro de contenção cheias1940 - cidade sem barreiras


