
Vista da fachada frontal - Av. Mauá

IMPLANTAÇÃO  
Esc.: 1/250

CONCEÇPÇÃO DA VOLUMETRIA

Inicialmente pensou-se a volumetria 
toda em um nível único recuada da 
fachada e com a circulação vertical 

externa ao edifício

Em seguida se estudou a projeção de 
um balanço na fachada norte para 
criar uma espécia de mirante para o 
Rio Guaíba mas ainda com a 

circulação independente

E por fim chegou-se ao que mais se 
aproxima do resultado do projeto, dois 
volume separados com usos distintos 
mantendo a característica do balanço 
porem com a circulação vertical 

integrada ao edifício

O edifício escolhido para a implantação do projeto proposto possui 11 
pavimentos,  totalizando 30,00m de altura, estrutura em concreto 
pré-moldado e paredes de vedação em alvenaria de tijolos cerâmicos. 
Cada pavimento possui área de 1.480,00m² separados em dois níveis 
de estacionamentos e 52 vagas individuais de 2,50 x 5,00m, além de 
rampas, espaço de circulação de veículos e uma torre central para 
circulação vertical de pedestres com dois elevadores e escada de 
emergência.
O projeto e a construção foram executados na década de 1970, 

originalmente a fachada não possuia o fechamento com placas 
metálicas para bloqueio da insidência solar, e o pavimento de cobertura 
não possuia o telhado com estrutura metálica, ambos adicionados ao 
edifício no ano de 1993. 
A fachada principal da edificação está voltada para  Avenida Mauá na 
orientação norte, onde estão localizados os principais acessos tanto de 
veículos quanto de pedestres. Esta fachada faz frente para o Cais Mauá 
e o Rio Guaíba, principais fatores considerados para sua escolha, além 
de condições naturais como ventilação e incidência solar.

Para a inserção do Híbrido - Coworking Gastronômico, a cobertura 
metálica será desconsiderada, e serão feitas intervenções pontuais para 
que o edifício mantenha sua identidade original, conforme mostram os 
diagramas de demolir e construir abaixo. A maior intervaneção será no 
pavimento de cobertura onde os dois níveis de laje serão alinhados 
possiblitando que todo o pavimento esteja na mesma cota e evitando 
que as novas instalações hidrossanitárias  interfiram no último 
pavimento  de estacionamento.
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EDIFÍCIO GARAGEM MAUÁ CORTE ESQUEMÁTICO - garagem mauá

DEMOLIR E CONSTRUIR

A maior intervenção ocorre no pavimento de cobertura nivelando as duas lajes, e na 
remodelação da circulação verical ao reduzir o nímero de rampas para veículos de três 
para duas e substituindo os dois elevadores existentes por uma escada de emergência 
adecuada para o novo uso proposto além de dois elevadores novos, um montacarga e 
um panorâmico.

ENTORNO EDIFICADO  FLUXOS VIÁRIOS ACESSOS

FACHADA PRINCIPAL COBERTURA METÁLICA VISTA DA COBERTURA PARA O RIO GUAÍBA

CIRCULAÇÃO VERTICAL

RAMPA PARA 
VEÍCULOS

SEGUNDO NÍVEL
DOS PAVIMENTOS

PRIMEIRO NÍVEL
DOS PAVIMENTOS

ACESSO
VEÍCULOS

CHAPAS
METÁLICAS

RAMPA
VEÍCULOS
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