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UM ROTEIRO PELA PORTO ALEGRE DE MOREIRA MACIEL ATRAVES DE UM 
MODELO INTERATIVO. Adriano T. Rossetto, Alexandre Bettiatto, Kleber R. Belmonte Jr., Michele 
P. Librelotto, Regis S. Vasconcellos, Célia Ferraz de Souza (Departamento de Urbanismo –Faculdade de 

Arquitetura e Urbanismo - UFRGS). 
Porto Alegre foi uma das primeiras cidades brasileiras a apresentar um plano urbanístico. Este foi realizado pelo Eng. 
Arq. João Moreira Maciel em 1914. O fato do plano apresentar uma abrangência maior que o seu centro histórico fez 
com que tivesse destaque entre as cidades brasileiras. Através deste foram definidas as vias que permitiram a 
organização do centro urbano e a expansão do traçado viário nos sentidos norte, sul e leste, prevendo a construção de 
avenidas largas, bulevares e rótulas. Das propostas desse plano, muitas foram sendo realizadas no decorrer do século 
passado. O objetivo deste trabalho é investigar o impacto urbanístico que a implantação de algumas obras propostas 
pelo Plano de Melhorias de Moreira Maciel de 1914, tiveram na evolução de determinados espaços da cidade, 
através de uma ferramenta que permita uma análise integrada entre o presente e o passado, em suas diversas 
configurações espaciais: plantas e imagens. Um dos grandes desafios no estudo do urbanismo é superar as 
dificuldades naturais impostas pelas dimensões das áreas a serem estudas. Comparar as diversas regiões da cidade 
em relação ao tempo também faz parte deste desafio. Mesmo publicações como Atlas em formato grande não 
permitem que toda a informação a respeito do assunto abordado seja disponibilizada. O estudo comparativo de uma 
região em relação ao tempo ou espaço normalmente exige a consulta de mais de uma parte da publicação ou mais de 
uma fonte, dificultando a correlação entre as partes. Através deste trabalho desenvolvemos uma ferramenta onde 
todos os dados disponíveis a respeito da evolução da cidade de Porto Alegre em função do plano diretor de Moreira 
Maciel possam ser armazenados e consultados de forma conjunta. Os dados disponíveis no GEDURB/UFRGS e 
Arquivo Histórico, estão sendo organizados em ordem cronológica e por áreas da cidade. A consulta poderá ocorrer 
em conjunto no plano do tempo e do espaço, de forma livre e interativa, não havendo um roteiro pré-determinado. 
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