
partido do edifício
Museu de Arte Contemporânea de PoA

adiçõeso núcleo de circulação estabelece uma ruptura harmônica da constante horizontal do conjunto
adiçõesoutras adições como uma passarela entre os módulos de exposições 

envidraçados, uma janela no eixo da CCMQ, um mirante para as águas, um 

auditório que recua a arquibancada podendo abrigar um espaço multiuso, 

iluminação zenital e uma marquise que recebe o acesso pela Av Mauá. O edifício 

se conecta com o A3 e o percurso finaliza no terraço ou na saída pelo Lago Guaíba.

situação existente

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.

A3

A2

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. 

subtrações
a área de transição entre o espaço público e privado sob a marquise convida o acesso e 

busca dialogar com as coberturas meia água existentes nos armazéns. A área técnica ventila 

pela uma fachada lateral.

pavimentação

o desenho de piso se relaciona com o ritmo dos armazéns e preserva os trilhos existentes.paisagismo
a vegetação finaliza a proposta buscando fornecer 

harmonia e unidade da intervenção no conjunto tombado. 

s/ escala
PLANTA BAIXA 1º PAV.

s/ escala
CORTE AA’

s/ escala
CORTE BB’

s/ escala
PLANTA BAIXA 2º PAV.

s/ escala
PLANTA BAIXA TERRAÇO
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foyer

estratégia: conectar com o existente

repetir dois módulos dos armazéns na interface da pré existência;

 enquadramento de um módulo no eixo da CCMQ

A materialidade da proposta busca remeter as estruturas metálicas pré-fabricadas dos armazéns e as 
atividades da antiga área portuária.  As chapas de aço corten contrastam com as prateadas. O caráter 
metálico, por sua vez, contrasta com os dois módulos  envelopados por um sistema de vidro portante. 
Esses pretendem fortalecer a leitura do ritmo dos armazéns e o toque sensível na pré-existência. A 
passarela que transita entre esses módulos ganha visibilidade pelo contraste dos materiais. O edifício 
foi orquestrado para abrigar espaços flexíveis para exposições de arte livre. O percurso do edifício é 
introspectivo e suspirado por momentos de relações visuais com a paisagem do lugar. Atinge seu 
ápice quando a passarela descobre uma exposição de arte, sob um altar de contemplação suspenso.


