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+ PROXIMO DA TERRA = FUNÇÕES + PRÁTICAS

+ PROXIMO DO CÉU = FUNÇÕES + INTELECTUAIS

ESTADO LÍQUIDO

ESTADO SÓLIDO

ESTARES

TERMINAL HIDROVIÁRIO

RESTAURANTES

MEMORIAL DAS ÁGUAS

TERRAÇO
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armazéns cais armazéns docas 4° distritodoca antigo
frigorífico
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FACHADA NORTE
ESCALA: 1:250

Se a gente pudesse estrudar os elementos do Frigorífico  e  perceber  cada  um  na  sua
singularidade começamos a perceber o protagonismo de uma malha estrutural densa,
composta de pilares e vigas, essa malha quando olhada tridimensionalmente revela um
potencial a ser explorado. Surge então a ideia de aproveitar essa trama e brincar com a
justaposição do encaixe de cubos nela. Esses cubos suspensos representam as diferentes
funções que atuam no prédio do an go frigorífico dando o caráter de terminal hidroviário.
Somado as funções de apoio do terminal é concebido funções que remetem à história desse
prédio e desse lugar e ao seu futuro.
Essas camadas de funções priorizam a entrada de luz natural pelos seus desencontros ao
longo dos andares, tornando o percurso atraente em meio de passarelas e cubos suspensos.
O térreo da edificação  que  antes  recebia  produtos  e  mercadorias  agora  abraça  pessoas,
seus encontros, chegadas e par das. No meio dessa movimentação fluida  surge  o
paisagismo de caráter orgânico, para contrapor o peso da estrutura.
O segundo pavimento permite um pé direito maior do térreo, que antes possuía somente
três metros. Com isso se tem maior amplitude, permi ndo uma noção do conjunto.
O terceiro pavimento convida o usuário a permanecer na edificação. Desde estares cole vos
até pequenos quartos individuais no conceito fast sleep (u lizado em aeroportos e algumas
rodoviárias para quem precisa esperar algumas horas e quer descansar com mais conforto).
O quarto pavimento serve de apoio para todas as a vidades  do  complexo, oferecendo
comidas regionais.
Já o quinto pavimento convida o usuário a conhecer a história do Cais, do An go Frigorífico
e a incen var a preservação do patrimônio, assim como dos recursos naturais que rodeiam
o local. Nasce então o Memorial das Águas que busca através de sua exposição a
conscien zação  sobre  a  relevância  da  água, pois habitamos um planeta que vem sendo
profundamente modificado por nossas ações.
Através de uma narra va  que  se  apoia  em  exposições  táteis, intera vas, sensoriais e
tecnológicas vamos conhecendo mais sobre esse recurso natural e ao mesmo tempo
conhecendo a nossa cidade e o prédio em questão, através de janelas posicionadas
conforme o percurso que hora te convida a olhar o entorno, ora convida a olhar a
edificação.
Rampas conduzem com suavidade a exposição ao sexto andar, que tem o papel de mostrar
a amplitude da natureza, por isso esquadrias em todo o perímetro da edificação. Assim,
temos a possibilidade de uma visão de 360° que nos presenteia primeiramente com a visão
dos braços do rio Jacuí, depois nos convida a olhar para o construído pelo homem, centro
da cidade.
A passagem do sexto para o sé mo andar também conduzida por rampas leva o transeunte
a entrar em um túnel (mezanino) que o leva de volta para o interior do Frigorífico. Sua saída
é o ponto focal de luz. Chegando nele estamos totalmente a céu aberto, terminando o
percurso no terraço do edi cio, único no centro da cidade à beira do Rio.

ESTRATÉGIA DE INTERVENÇÃO

vidro para prevenção de desastres - vidro de
segurança de painel único esg e= 1,9 cm
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explorando a estrutura


