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um espaço ocioso entre os armazéns A3 e A2 no Cais Mauá, correspondente ao antigo sítio do 

Refeitório Superintendência de Portos e Hidrovias, edifício que foi demolido.

estratégia: seguir o ritmo

repetir o ritmo de afastamento entre os armazéns;

1 implantação de um prisma na interface do afastamento;

2 respeito ao alinhamento existente e a altura da base dos oitões. 

A Avenia e o Cais Mauá devem carregar um programa que dialogue com as 
centralidades existentes no tecido do bairro, e assim, funcionar como um tentáculo, 
que convida o centro a se aproximar da água, ou, à adentrar o bairro histórico. 
A  setorização da área ocorreu em função do reconhecimento de 
diferentes caráter que as centralidades atribuem a cada setor.  Busca-
se potencializá-los a partir das frentes do programa proposto. São elas:  
moradia, educação, cultura, lazer, assistência social, turismo e economia.
O programa inclui as seguintes demandas da cidade: sede do IA/UFRGS; apoio do evento da 
bienal do mercosul, e o Museu de Arte Contemporânea. A estação hidroviária, hoje no B3, é 
realocada para as docas, a fim da articulação entre os espaços públicos  do mercado e Cais, 
por meio do uso gastronômico proposto no armazém.  O C1 e C2 funcionam, respectivamente, 
para corpo de bombeiros e grêmio náutico união ilha do pavão. Assim como o C3 e o C4, 
encontram-se degradados e portanto serão demolidos. Como contraproposta, propõe-se 
um centro poliesportivo. O centro de apoio aos imigrantes próximo ao pórtico central ganha 
significado uma vez que esse lugar foi porta de entrada dos que vieram a colaborar com nossa 
cultura. O centro de eventos busca apoiar o tradicional evento da feira do livro que acontece  
sob os jacarandás da Pça. da Alfândega.  Destinam-se os armazéns lindeiros para atividades 
culturais que acentuem as primitivas funções de acesso à cidade. O programa busca estabelecer 
um percurso  que começa e finaliza com âncoras turísticos. No setor misto/aquático, um 
oceanário; e no cultural/lazer, um museu e palco da cidade. O hub tecnológico no eixo da Igreja 
das Dores ganha significado uma vez que  contrapõe  antigas convenções. O memorial às 
vítimas da ditudura militar é implantado na área militar. Foi demolido um imóvel inventariado 
de compatibilização sem valor arquitetônico, e buscou-se diálogo com a altura do entorno.
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