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Porto Alegre 2004

Porto Alegre 1840

Nesta época foram concluídos
146 metros de cais, com 4 m
de profundidade e com a 
conseqüente ampliação da 
área central da cidade em 
180 metros, decorrente dos 
aterros realizados.

1900 19161857 1927

Finalização dos aterros 
do Cais Mauá 

A situação do cais foi melhorada
quando em 1858 foi erguida uma
murada de pedra na altura da 
Praça da Alfândega,com as obras
de melhorias avançando até 1900 
com a sinalização da Lagoa dos 
Patos e a execução de novos aterros.

1840

As primeiras iniciativas para a 
construção de um cais estruturado 
datam de 1833, com o alinhamento 
desde a Ponta do Arsenal (onde 
hoje fica a Usina do Gasômetro)
até a atual Voluntários da Pátria.

Através deste breve histórico da relação de Porto Alegre com a 
água, pretende-se evidenciar primeiramente a importância do 
porto no desenvolvimento econômico da cidade, configurando 
a porta de entrada e possuindo papel ativo em todo seu 
desenvolvimento. Em 1935, destaca-se a construção do edifício 
do Frigorífico que, como vemos na foto acima, possuía grande 
importância no comércio da cidade, sendo também um local de 
encontro e convívio. Nesta mesma data, ocorre na capital a 
comemoração do Exposição do Centenário Farroupilha, dando 
nome ao parque Farroupilha e construindo grande parte dos 
recantos que ainda hoje existem, durante a exposição foram 
erguidos os pavilhões de quase todos os estados do Brasil, estes 
edifícios, construídos  em estuque, foram desmontados a partir 
de 1939, porém guardam a imagem de uma arquitetura 
marcante, presente também no edifício do Frigorífico, que pode 
ser analisados como representantes brasileiros do estilo Art Déco.
A Art Déco teve sua origem em Paris, com a grande mostra Exposition 
Universelle des Arts Décoratifs, em 1925 e foi um movimento popular  
internacional de design que teve seu auge de 1925 até 1939, contemplando as 
artes decorativas, a arquitetura, design interior e desenho industrial, assim 
como as artes visuais, a moda, a pintura, as artes gráficas e cinema. Na 
arquitetura Art Déco, as fachadas têm rigor geométrico e ritmo linear, com 
fortes elementos decorativos. Destaca-se o uso do concreto armado, das 
esculturas com forma de animais e a geometrização das formas. 

Após a enchente ocorrida em 1941, foi edificado um muro de 
aproximadamente 3,5m para impedir que novas enchentes 
devastassem a cidade. Na década de 90 foram realizados dois 
concursos para intervenções na área (não considerando o setor 
das docas), porém nenhum foi executado. Em 2008 foi 
anunciado um consórcio para a revitalização completa do cais. 
está em andamento,...O projeto busca propostas de arquitetura 
que possam tornar o cais um local de memória e vivência.

A primeira porção do 
porto foi construída 

finalmente na década 
de 1850, na altura da 

Praça Parobé junto com
a construção do Mercado 

Público de Porto Alegre

IMPLANTAÇÃO  1|2000

O edifício do antigo Frigorífico, no setor das docas do cais do porto, foi construído em 1935 com a 
finalidade de receber e conservar carnes, frutas, ovos e peixe, queijo, etc. com capacidade para 1.300 
toneladas em 24 câmaras frias. Perante a necessidade de ampliação foi proposta a construção de um 
edifício novo (igual ao existente), porém o projeto nunca foi realizado, sofrendo uma pequena ampliação 
em 1962. Posteriormente foi edificado o Cibrazem, pavilhão com 4 pavimentos, que juntamente com a 
praça Edgar Schneider, configuram a paisagem da doca. 
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 3» VISTA PANORÂMICA DO TERRENO EM DIREÇÃO À AV. MAUÁ

 1» VISTA PANORÂMICA DA PRAÇA EDGAR SCHNEIDER

 2» VISTA PANORÂMICA DA PRAÇA ENTRE OS EDIFÍCIOS FRIGORÍFICOS » GALPÃO SPH » ANTIGO FRIGORÍFICO » CIBRAZEM

LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO:
situação atual dos edifícios e contexto urbano



    universidade federal do rio grande do sul  |  faculdade de arquitetura 2009/1    elisa toschi martins   orientador  josé luiz canalpalco porto alegre  INTERVENÇÃO NO EDIFÍCIO DO ANTIGO FRIGORÍFICO  |  | | 1|8

Porto Alegre 2004

Porto Alegre 1840

Nesta época foram concluídos
146 metros de cais, com 4 m
de profundidade e com a 
conseqüente ampliação da 
área central da cidade em 
180 metros, decorrente dos 
aterros realizados.

1900 19161857 1927

Finalização dos aterros 
do Cais Mauá 

A situação do cais foi melhorada
quando em 1858 foi erguida uma
murada de pedra na altura da 
Praça da Alfândega,com as obras
de melhorias avançando até 1900 
com a sinalização da Lagoa dos 
Patos e a execução de novos aterros.

1840

As primeiras iniciativas para a 
construção de um cais estruturado 
datam de 1833, com o alinhamento 
desde a Ponta do Arsenal (onde 
hoje fica a Usina do Gasômetro)
até a atual Voluntários da Pátria.

Através deste breve histórico da relação de Porto Alegre com a 
água, pretende-se evidenciar primeiramente a importância do 
porto no desenvolvimento econômico da cidade, configurando 
a porta de entrada e possuindo papel ativo em todo seu 
desenvolvimento. Em 1935, destaca-se a construção do edifício 
do Frigorífico que, como vemos na foto acima, possuía grande 
importância no comércio da cidade, sendo também um local de 
encontro e convívio. Nesta mesma data, ocorre na capital a 
comemoração do Exposição do Centenário Farroupilha, dando 
nome ao parque Farroupilha e construindo grande parte dos 
recantos que ainda hoje existem, durante a exposição foram 
erguidos os pavilhões de quase todos os estados do Brasil, estes 
edifícios, construídos  em estuque, foram desmontados a partir 
de 1939, porém guardam a imagem de uma arquitetura 
marcante, presente também no edifício do Frigorífico, que pode 
ser analisados como representantes brasileiros do estilo Art Déco.
A Art Déco teve sua origem em Paris, com a grande mostra Exposition 
Universelle des Arts Décoratifs, em 1925 e foi um movimento popular  
internacional de design que teve seu auge de 1925 até 1939, contemplando as 
artes decorativas, a arquitetura, design interior e desenho industrial, assim 
como as artes visuais, a moda, a pintura, as artes gráficas e cinema. Na 
arquitetura Art Déco, as fachadas têm rigor geométrico e ritmo linear, com 
fortes elementos decorativos. Destaca-se o uso do concreto armado, das 
esculturas com forma de animais e a geometrização das formas. 

Após a enchente ocorrida em 1941, foi edificado um muro de 
aproximadamente 3,5m para impedir que novas enchentes 
devastassem a cidade. Na década de 90 foram realizados dois 
concursos para intervenções na área (não considerando o setor 
das docas), porém nenhum foi executado. Em 2008 foi 
anunciado um consórcio para a revitalização completa do cais. 
está em andamento,...O projeto busca propostas de arquitetura 
que possam tornar o cais um local de memória e vivência.

A primeira porção do 
porto foi construída 

finalmente na década 
de 1850, na altura da 

Praça Parobé junto com
a construção do Mercado 

Público de Porto Alegre

IMPLANTAÇÃO  1|2000

O edifício do antigo Frigorífico, no setor das docas do cais do porto, foi construído em 1935 com a 
finalidade de receber e conservar carnes, frutas, ovos e peixe, queijo, etc. com capacidade para 1.300 
toneladas em 24 câmaras frias. Perante a necessidade de ampliação foi proposta a construção de um 
edifício novo (igual ao existente), porém o projeto nunca foi realizado, sofrendo uma pequena ampliação 
em 1962. Posteriormente foi edificado o Cibrazem, pavilhão com 4 pavimentos, que juntamente com a 
praça Edgar Schneider, configuram a paisagem da doca. 

INTERVENÇÃO NO EDIFÍCIO DO ANTIGO FRIGORÍFICO: 
palco porto alegre

INTERVENÇÃO NO EDIFÍCIO DO ANTIGO FRIGORÍFICO: 
universidade federal do rio grande do sul
faculdade de arquitetura 2009/1

elisa toschi martins
orientador | josé luiz canal

palco porto alegre

 3» VISTA PANORÂMICA DO TERRENO EM DIREÇÃO À AV. MAUÁ

 1» VISTA PANORÂMICA DA PRAÇA EDGAR SCHNEIDER

 2» VISTA PANORÂMICA DA PRAÇA ENTRE OS EDIFÍCIOS FRIGORÍFICOS » GALPÃO SPH » ANTIGO FRIGORÍFICO » CIBRAZEM

LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO:
situação atual dos edifícios e contexto urbano

    universidade federal do rio grande do sul  |  faculdade de arquitetura 2009/1    elisa toschi martins   orientador  josé luiz canalpalco porto alegre  INTERVENÇÃO NO EDIFÍCIO DO ANTIGO FRIGORÍFICO  |  | | 2|8

Data de inauguração do 
edifício do Frigorífico e 
da Exposição Comemorativa
do centenário da Revolução 
Farroupilha

concurso público nacional
de idéias para o muro da 
Mauá 1º lugar: Paulo Almeida 
e Eliane Sommer

1994

Construção do Muro da 
av. Mauá

1974

Cais Mauá antes da 
construção do muro

1960

Enchente: as águas do 
Guaíba alcançaram a cota 
recorde de 4,75 metros

19411935 1996

Concurso público Porto dos 
Casais- Cais Mauá
1º lugar: Arq. Alberto Adomilli

2008

apresentação das 
propostas do consorcio 
divulgado em 2008
 
1» Beck de Souza Engenharia, 
STE Serviços Técnicos e 
Construtora Tedesco.

2» o consórcio adotou 
como nome Equipe Porto 
Alegre: Jorge Debiagi,Pedro Gabriel 
Arquitetos Associados,Joaquim Haas 
Arquiteto e Urbanista, Rossi, Gilberto 
Guaspari e Sérgio Porto Advogados

3»MSCA, Grupo Camargo Corrêa, 
Jaime Lerner Arquitetos, Proativa, 
Lanside e SPIM (proposta vencedora)

Estado atual do edifício do 
Antigo Frigorífico, servindo de 
depósito para a polícia federal.

2009

IMPLANTAÇÃO 1|400

IDENTIDADE DO PASSADO 
E PRESENTE 

DE PORTO ALEGRE»

UNIDADE FORMAL»

DESTACAR A PRAÇA»

NOVO ELEMENTO DE 
CONFIGURAÇÃO DO ESPAÇO»

PLATAFORMA ACESSÍVEL»

ORLA

ACESSO PÚBLICO

ACESSO ESTACIONAMENTO

PROPORCIONAR UM ESPAÇO
CULTURAL DE CONVÍVIO»

 VISUAL E INTERAÇÃO 
COM O GUAÍBA»

PALCO DE USO ESPECIAL»

SEDE DO POA EM CENA E DO 
POA EM DANÇA COM USO DIÁRIO»

ORLA

ACESSO PÚBLICO

ACESSO ESTACIONAMENTO

APROPRIAÇÃO DO TERRITÓRIO»
RESGATAR O SÍTIO»

PERMANÊNCIA DO “VAZIO”»

PROPOSTA:
comtemplar, 
ensaiar, propor... a escolha de trabalhar com um edifício 
esquecido no cais do porto tem o proposito de resaltar a 
importância de espaços incontaminados, lugares mudos, 
a u s e n t e  d a  t r a m a  u r b a n a  d a  c i d a d e .  
“ t e r r a i n  v a g u e ” c o m o  t e r r i t ó r i o / l u g a r / s í t i o
i m p r e c i s o / i n d e f i n i d o / v a z i o / d i s p o n í v e l / o c i o s o

As referências teóricas buscam um contraponto com a 
atual situação do cais do porto: nosso patrimônio está do 
outro lado do muro, esquecido e inacesivel. As propostas 
p a r a  s u a  “ r e c i c l a g e m”  c o n v e r g e m p a r a  u ma  
padronização, uma tentativa de reintegrá-los a trama 
produtiva dos espaços urbanos da cidade eficiente e 
eficaz, transformações radicais como se assim podessem ser 
d o m a d o s  e  “ a d e q u a d o s ”  a  n o s s a  r e a l i d a d e .

U m a  « p r o m e s s a  [de  tudo  que  pode  ex i s t i r  

lá] » foi escolhido trabalhar uma proposta sobre teatro, dança, 
música, arte e arquitetura; um palco para a cidade, na 
esperança que atividades culturais e socias possam trazer 
de volta a magia da memória e a permanência do vazio 
como identidade do passado e do presente de Porto Alegre.

reconquistar, redescobrir, intervir, simular, 



PLANTA TÉRREO 1|200
cota +2.00 

CORTE A-A 1|200
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PLANTA MEZANINO 1|200
cota +4.90 

CORTE B-B 1|200
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PLANTA PLATAFORMA 1|200
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CORTE D-D 1|200
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PLANTA PISO 2  1|200
cota +12.45 

PLANTA COBERTURA  1|200
cota +17.00

FACHADA SUDESTE  1|200

FACHADA NORDESTE 1|200

FACHADA NOROESTE 1|200

FACHADA SUDOESTE 1|200

PLANTA 2º SUBSOLO 1|400

PLANTA 1º SUBSOLO 1|400
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PLANTA TÉRREO  1|125
cota +2.00 

PLANTA MEZANINO  1|125
cota +4.90 

PLANTA NÍVEL PLATÉIA BAIXA  1|125
cota +7.90

PLANTA NÍVEL PLATÉIA ALTA  1|125
cota +10.90

PLANTA NÍVEL TÉCNICO  1|125
cota +15.60

PLANTA COBERTURA  1|125
cota +21.20

CORTE A-A  1|125CORTE  E-E   1|125CORTE C-C  1|125
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CORTE  1|50
CORTE  A-A

CORTE  C-C

ESQUEMAS DE MOBILIDADE DO PALCO 
tradicional 1|250

ESQUEMAS DE MOBILIDADE DO PALCO 
central 1|250

ESQUEMAS DE MOBILIDADE DO PALCO 
pista inferior 1|250

ESQUEMAS DE MOBILIDADE DO PALCO 
pista lateral 1|250

ESQUEMAS DE MOBILIDADE DO PALCO 
salão 1|250

ESQUEMAS DE MOBILIDADE DO PALCO 
passarela 1|250

VISTAS INTERNAS
palco tradicional e palco central visto do camarote
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