
situação existente

área de intervenção

patrimônio possível de demolição

edificações à demolir

patrimônio significativo

diagnósticos proposta volumétrica  / escala urbana

potencial para estacionametos públicos 

tecido urbano 

sistema viário 

perfil fundiário

patrimônio histórico cultural 

residencial x comercial 

mobilidade urbana

espaços públicos abertos 

vegetação

topografia e micro clima 

proposta de intervenção 
modelo nos armazéns

1. Passeio em frente aos armazéns

2. Restauração das estruturas 
     metálicas aparentes

3. Novos acessos

6. Protótipo de mezanino

7. Modelo final

5. Estrutura independente

4. Restauração e preservação
dos elementos arquitetônicos

Pós remodelação das barreiras físicas, 
o novo sistema de contenção de cheias 
é implantado entre o patrimônio.
A rede elétrica subterrânea não interfere 
na visual do conjunto edificado. O 
passeio em frente aos armazéns 
tem caráter reversível e contempla 
acessibilidade. O desenho e vegetação 
acompanham o ritmo dos armazéns. 
A escolha da Palmeira Washingtonia
ocorre pela relação afetiva e de identidade 
com o bairro histórico. Além da altura 
da copa favorecer uma relação visual 
franca com o patrimônio.  Preservam-se 
os trilhos e a pavimentação tombada. 

Sem interferência visual de intalações 
complementares.

Abertura lateral dos armazéns e
adição de passeio lateral acessível. 

Cores originais da fachada, guindastes, 
trilhos e gruas. Restauração dos 
portões, cobertura meia água, 
janelas e cabeços da cobertina.

Permite flexibilidade de reprodução.

Não encosta nas estruturas existentes.
Os acessos laterais recepcionam em um 
átrio livre. A pré-fabricação atribui um 
potencial de mutabilidade ao espaço.

O interior admite mezaninos com 
independência estrutural até o 
máximo de 75% da área interna.
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1    estratificação de aterros 
2    morfologia x usos  

3    imageabilidade
4    cheios x vazios

5    mobilidade urbana 
6    caminhabilidade

7    barreiras
8    alturas 

9  avaliação morfológica
10 potencial de renovação urbana  
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A avaliação morfológica estabeleceu 
os edifícios existentes quanto 
à permanênia, demolição, 
construção, e reciclagem.
A  deficiência do uso e ocupação 
do solo existente mostra-se  
uma oportunidade uma vez que 
proporciona o desmembramento 
de lotes, e assim, assinala áreas 
potenciais para renovação urbana.  
O critério foi a análise de vitrivius, 
além do  cumprimeiro da função 
social da propriedade e o valor 
simbólico  das edificações.

1 Cidade mercadoria e a espetacularização das frentes de água no mundo
2 Habitação social nos centro urbanos  x  especulação imobiliária

Aponta-se a necessidade do controle do 
uso do solo urbano das cidades.

problemática globalproblemática local

vagas de estacionamento representam um 

espaço de no mínimo 33.350 m²
supondo apartamentos de 60m² 

555 
famílias 

seriam atendidas 
na área central da Capital 

29 estabelecimentos de garagem catalogados

2.668 

diretrizes para  contraproposta da retirada do muro de contenção de cheias
Entendimento dos estudos antecedentes; Retirada do muro superficial; Proteger o patrimônio; 
Não sobrepor os trilhos; Permitir acesso a água; Preservar a cobertina. A alternativa adotada 
trata-se de um sistema manual em estrutura metálica e placas de concreto. Implantada rente 
aos trilhos no setor do Cais, quando horizontal, atende estares e é integrada ao paisagismo.

A intervenção volumétrica foi estabelecida 
de acordo com a convenção adotada na 
avaliação morfológica das edificações. 
Prezou pela força da horizontalidade do 
conjunto tombado. É apontado apenas um 
momento potencial de altura no setor do 
Cais Mauá, próximo à rodoviária, na porta 
de entrada da cidade, representando um 
marco.  No setor do Gasômetro, atentou-
se não ultrapassar a altura do oitão dos 
armazéns e da Igreja das Dores. Considera-
se o patrimônio protagonista no projeto.

proposta de diretrizes do 
regime urbanístico próprio
Destinar a área do Cais Mauá para 
usos majoritariamente públicos e 
voltados à segmentos culturais locais.
Na Av. mauá, o térreo das edificações 
devem ter pé direito duplo e fachadas 
ativas. O uso/ocupação do solo devem 
ser destinados à comércio, serviço, 
residência, cultura, educação ou hotelaria.
As edificações podem ter altura máxima 
de 28 pavimentos, exceto 12 pavimentos 
na Área de Interesse Cultural do Anexo  
3.5 do PDDUA. Deve-se manter o índice 
de aproveitamento já estabelecido 
para cada AIC, com máximo de 2,5%, e 
aumentar consideravelmente a densidade 
através do uso residencial na área, além 
do índice de área permeável na Av. Mauá.
Como estratégia, se explora altura nos 
eixos das centralidades existentes, onde 
estão usos  âncoras, e assim se contribui 
para fortalecer a legibilidade da  área. 

diretrizes  gerais
Resgatar a conexão entre a borda e o 
tecido urbano do centro histórico através 
de âncoras atrativos e corredores verdes; 
resgatar o caráter evocativo do porto 
destinando atividades vinculadas à água 
e fortalecendo os eixos estruturadores; 
promover um percurso caminhável público 
e vibrante pela variedade de atividades 
ao longo da Av. Mauá ; contemplar a 
vivacidade integral na área, mantendo a 
vida urbana inclusive à noite; catalisar o uso 
residencial no centro histórico; compactar 
o tecido urbano e densificar a Av. Mauá, 
sem perder a escala humana; aproveitar as 
estruturas existentes a partir da reciclagem 
arquitetônica; respeitar o caráter das pré 
existências; preservar a paisagem urbana 
e patrimônio histórico cultural e ambiental 
existente; as intervenções não devem 
disputar com esses valores; fortalecer a 
identidade coletiva do bairro; qualificar os 
espaços públicos existentes e propor novos; 
promover a caminhabilidade e miscigenação 
sociofuncional; calçadas inclusiva, generosa, 
segura, arborizada, iluminada, contemplada 
por mobiliário urbano adequado e que 
acolha o pedestre; redesenho urbano 
acessível e democrático da Mauá; incentivo 
ao transporte público e cicloviário; 
contenção do automóvel em deferência 
ao pedestre;  alinhar desenvolvimento 
urbano com continuidade biológica.  

diretrizes específicas
Remodelação das 5 barreiras existentes; 
Retirada do muro superficial e 
contraproposta do sistema de contenção 
de cheias (1); Retirada de trecho da linha 
1 do metrô existente, entre as estações 
rodoviária e mercado, conforme PITMURB;
VLT para atender o trecho rodoviária 
gasômetro, com aproveiamento dos trilhos 
existentes (2); Redução das pistas de 
rolamento para  3, sendo uma para ônibus  (3); 
Aumento quanti/qualitativo das 
calçadas (4); Inserção de passeio 
em frente aos armazéns do Cais (5); 
Renovação e reciclagem urbana do uso/
ocupação solo urbano e do gabarito 
da Av. Mauá (6); Requalificação e 
reciclagem dos edifícios no Cais Mauá (7);
implantação de ciclovia e traffic calming 
ao longo da  avenida; Progama com 
ênfase no uso residencial, sobretudo his; 
Preservação do conjunto tombado, 
incluindo o piso de paralelepípedo em 
pedra ganito rosê, bem como os antigos 
trilhos e guindastes do setor do Cais Mauá; 
Paisagismo produtivo ao longo da Av. Mauá.

situação atual atitude como?

edifícios sem valor 
a r q u i t e t ô n i c o ,
subutilizado/ocioso; 
terreno subutilizado 
ou ocioso.

renovação 
urbana

reciclagem
urbana

demolição dos edifícíos 
existentes e proposta 
de novos a partir do 
desmembramento de 
lotes; proposta de novos 
edifícios sem a retirada 
de pré existentes. 

substituição do uso do 
edifício; somente do 
térreo; adição de um 
novo uso ou adição de 
estruturas com novos 
usos; melhoramento da 
fachada.  

edifícios com potencial 
de mutabilidade 
(edifícios garagem, 
térreos ocupados 
por estacionamento, 
terreno subutilizado, 
edifícios da união 
ociosos/subutilizados)

1 A degradação do patrimônio; 2 A polêmica do muro; 3 As condicionantes 
legais: faltam diretrizes de uso/ocupação do solo que contemplem o 
uso residencial na área.  Outra problemática diz respeito a demasiada 
limitação de altura;    4 O déficit ocupacional x déficit habitacional

Considerando a quantidade de terrenos subutilizados na área, então, 
por quê o déficit ocupacional da área não contribui para a 
superação do déficit habitacional da Cidade?

situação proposta
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