
setor ampliado ccmqsetor ampliado mercado público

requalifica, mauá! articulação entre centro histórico e borda do lago guaíba
1ª  uso/ocupação do solo na av. mauá 

2ª remodelação das barreiras existentes 

3ª  reabilitação do patrimônio

requalificação 
da av. e cais mauá

escala frentes o quê? como?

urbanística remodelação das 
barreiras existentes

proposta de um edifício 
(MAC) no Cais Mauá

1  uso / ocupação do solo 

3  muro do trem + 4 trem 

2  av mauá

5  muro contenção cheias

costura entre 
cidade  e borda

reabilitação 
do patrimônio

reabilitação 
do patrimônio

arquitetônica

reciclagem dos
armazéns do cais 

reciclagem do 
cais mauá

zoneamento propositivo 
de atividades

reciclagem e renovação urbana

alternativa para mobilidade urbana

alternativa sistema contenção cheias

intervenção modelo 
em um armazém 

redesenho urbano

fortalecimento eixos 
centralidades existentes

reabilitação urbana da 
área central de 

Porto Alegre

1  situação atual: infraestrutura rodo-ferroviária + frente de água fechada: 

fragmentação e descontinuidade na estrutura da cidade. 

2  situação ideal: acesso físico público contínuo sem ruptura à frente de água.

1  situação atual: mauá barreira   (segrega | repele | fecha | dispersa)

2  situação ideal: mauá conectora (integra | atrai | abre | agrupa)

avenida mauá sítio do edifício antigamente sítio atual do edifício

centro histórico / borda norte região centralbrasil / rs / porto alegre MAPA DE LOCALIZAÇÃO s/ escala
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intervenção urbanística intervenção arquitetônicacentro histórico anel viário 1ª perimetrallacessos significativos

situação existente 
das 5 barreiras

1.  muro conteção cheias / frente de água fechada
2.  trem / infraestrutura ferroviária
3.  muro do trem / infraestrutura ferroviária
4.  av. mauá + tráfego expresso / 
infraestrutura rodoviária
5.  subutilização ocupacional do solo urbano  

Projeto Especial (Anexo 11, PDDUA)

Impacto Urbano de 3º grau (Art. 63, PDDUA)

Operação Urbana Consorciada (LF 10.257 / 2001)

Regime Urbanístico Próprio

como vai funcionar?

tema
Esse trabalho propõe a requalificação 
urbana da borda norte de Porto 
Alegre, através de alternativas para as 
barreiras diagnosticadas no lugar, com 
foco na reciclagem e renovação urbana 
dos edifícios na margem da Av. Mauá 
e no redesenho urbano da mesma. 

escopo
O escopo do projeto consiste 
em intervenções que flutuam 
da escala urbana ao detalhe da 
edificação. A intervenção urbanística 
é delimitada pela margem da Av. 
Mauá, no trecho entre a Rodoviária 
e a Praça Brigadeiro Sampaio, além 
do setor do Cais Mauá. Propõe-se 
um master plano de diretrizes de 
uso/ocupação do solo urbano para 

essa área, com a ampliação de dois 
setores: do Mercado Público e da 
Casa de Cultura Mário Quintana. A 
nível arquitetônico, um edifício é 
implantado nesse último eixo, no 
Cais Mauá, entre os armazéns A3 
e A2, no sítio do antigo refeitório 
da Superintendência de Portos e 
Hidrovias, e é destinado para sediar o 
atual Museu de Arte Contemporânea, 
conforme demanda a cidade.  

objetivo
Esse trabalho faz um recorte na 
intenção de reabilitação urbana da 
área central de Porto Alegre. A Avenida 
Mauá hoje representa um limite entre 
a borda da cidade e o tecido urbano 
consolidado do centro histórico. 
Objetiva-se articular o resgate da 
conexão entre esses territórios, que 
por anos estiveram segregados. 

estratégia
A estratégia projetual está na costura 
urbana com o centro histórico, 
através da potencialização dos eixos 
das centralidades existentes, de 
forma a aproximar cidade e água.

influência
A área de influência desse 
território hoje abrange uma escala 
metropolitana e de rede urbana à 
nível Estadual, tanto pelo significado 

simbólico, como pela localização 
estratégica cuja estrutura viária 
favorece uma alta acessibilidade.  

público alvo
A proposta é destinada para além 
da população de Porto Alegre, e 
busca atender a maior diversidade 
possível. Considera-se o público o 
agente mais potente envolvido nesse 
território, e a proposta é destinada, 
sobretudo, a seus interesses.

promotor
A proposta envolve esferas pública e privada, no âmbito munipal à federal. 
Se insere no programa federal de Reabilitação de Áreas Urbanas Centrais, 
Programa Cidade Integrada (2005), Projeto Viva o Centro (2006) e Plano 
Estratégico de Reabilitação da Área Central de Porto Alegre. Além de envolver 
a ala científica com as universidades da Capital, esfera privada e a participação 
efetiva de toda população, região centro do orçamento participativo, 
organizações da sociedade civil  em defesa do patrimônio e segmentos culturais.
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