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Garagem Paineira
Garagem Mauá
Garagem Ordec, M1 Park
Estacionamento INSS
Estacionamento da Receita Federal
Garagem Siqueira Campos
Garagem Andrade Neves, Fast Park
Garagem 37
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Cais Mauá
Mercado Público
Prefeitura de Porto Alegre
Farol Santander
Memorial do Rio Grande do Sul
Museu de Arte do Rio Grande do Sul
Praça da Alfândega

Estado atual da edificação 
está degradado e falta manu-
tenção em diversos pavimen-
tos. 
A parte superior foi construí-
da posteriormente ao projeto 
original e hoje encontra-se 
subutilizada.

  O projeto parte do desejo de abordar diversas atividades voltadas para o uso em detrimento da posse, valorizan-
do a experiência no lugar do consumo. 
A partir desta ideia inicial, a reforma de uma edificação se torna a solução que melhor se encaixa com o programa a ser elabora-
do, ressignificando uma estrutura subutilizada e que tem considerável potencial arquitetônico. A Avenida Mauá, no centro de Porto 
Alegre, é o local escolhido para abrigar este projeto, devido a localização central, a vista do Guaíba e a proximidade do Cais.
Os edifícios garagem, que são encontrados em abundância nessa região e que são edificações que precisarão ser repensadas, 
se tornam o foco da reforma. Entre eles, é escolhido o edifício das antigas Lojas Bromberg, atual Garagem Paineira, para abrigar o 
projeto a ser desenvolvido. 
O projeto tem como objetivo misturar programas públicos (usos já existentes na edificação e outros propostos), compartilhados 
(foco das atividades uso X posse) e semi-privados (uso residencial, tradicional e compartilhados) 

       A edificação escolhida 
para o projeto foi o edifício das antigas lojas Bromberg. 
Localizado entre as Av. Mauá, Rua Siqueira Campos e a Tra-
vessa Leonardo Truda, a edificação foi construída nos anos 
50 para abrigar uma loja de departamentos e uma revenda de 
carros - o que levou a construção de uma rampa. Nos anos 
70, a loja fechou e desde então o edifício funciona como uma 
garagem. 
A edificação foi escolhida principalmente devido ao valor ar-
quitetônico da rampa, transformada no ponto focal do projeto.

São removidas as áreas 
construídas depois do projeto 
original - parte superior e 
anexos da fachada da Siquei-
ra Campos.
Um grande rasgo é proposto 
no centro da edificação, pró-
ximo a rampa, para melhorar 
a ventilação, a iluminação e 
as visuais internas do prédio.

A utilização do terraço foi um 
grande ponto do desenvolvi-
mento do partido.
O terraço funciona como um 
ponto de atração para a cir-
culação vertical na rampa e 
valoriza as visuais existentes.

Barra paralela ao edifício. 
Este posicionamento é es-
colhido para ter uma área 
maior sem grande altura, 
para manter o terraço como 
um ambiente inteiro e para 
criar uma fachada de pano de 
fundo para o terraço, subs-
tituindo as empenas cegas 
existentes.

As dimensões são ajustadas 
para liberar a área da rampa 
e se ajustar aos pilares. 
Balanço é criado em direção 
à Siqueira Campos com uma 
fachada inclinada, gerando 
interesse para a edificação.
Barra descolada da cobertura 
para separar o novo do anti-
go.

Proximidade do terreno com diversos pon-
tos de interesse da cidade.

Usos existentes e a presença de garagens, 
8 no entorno da edificação.

A região central possui uso residencial, mas 
está, atualmente, concentrado na parte alta 
do centro. 
A área próxima a Av. Mauá e ao Mercado 
Público são muito diversas, mas a falta de 
residentes torna a região árida nos finais de 
semana e fora do horário comercial.

Na edificação existente, a 
rampa chega somente ao 5º 
pavimento. 
Criado um prolongamento até 
o terraço e mais meio pavi-
mento, de forma a criar um 
mirante para o Gauíba.

Programa se organiza com 
a parte pública no térreo e 
no terraço, compartilhado no 
corpo da edificação existente 
e semiprivado (residencial) no 
anexo.
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