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Agradecemos a oportunidade de compartilhar os produtos  do 

Gt 4ºDistrito apontados como necessários para a fortalecer o 

processo de Revitalização do 4º Distrito. 

 

 

Apresentação oportuna, uma vez que o 4º Distrito  está 

totalmente inserido no Território Urbano Preferencial de 

investimentos para a COPA  2014, onde ocorrem, atualmente, 

movimentos de densificação e miscigenação através dos 

empreendimentos habitacionais, de comércio e de serviços, 

pressupostos do PDDUA para a efetiva revitalização daquela 

região da Cidade.  



Programa  Desenvolver com Inovação 
Ação: Detalhamento do PDDUA 

Etapa: Revitalização do  4º Distrito 

Secretarias envolvidas: SMURB SMAM SMC EPTC SMOV 
SMIC DMLU DMAE SMPEO SMACIS DEP SMTUR SMGL SMF FASC 

Ação de caráter intersetorial  e multidisciplinar envolvendo 
órgãos públicos e diversos atores da  sociedade.   

Objetivo:  Formular diretrizes e planos concertados entre o 
poder público e privado que  constituam respostas aos 
anseios e demandas da sociedade, de forma  a qualificar o 
espaço urbano de maneira ordenada e planejada, buscando 
o desenvolvimento sustentável desta região e melhoria da 
qualidade de vida. 



§ RP2 Região de Planejamento; 
§ IPA Faculdade de Arquitetura 
e Urbanismo; 
§ Assoc. Amigos do 4º Distrito; 
§ Jornal GERAMIGOS; 

§ PUC ;  
§  Associação dos Lojistas do 
Pólo São Pedro; 
§ Associação dos Empresários 
Humaitá - Navegantes; 
§ Gabinete de Gestão Integrada 
da Segurança Pública SSP; 
§ Sindicato Empresas de 
Vestuário; 
§ CONCEPA; 
§  CAIXA Econômica Federal 
entre outros.  

§   

Atores da sociedade 
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§  Interface com a Orla Norte do Guaíba. 

§  Posição estratégica da Região Metropolitana, próximo ao aeroporto,à linha do 
TRENSURB, Porto, Estação Rodoviária e Centro Histórico. 



 Perímetro Preferencial da COPA 

Arena do Grêmio 



O 4º Distrito, parte significativa 
dos bairros Floresta, São 

Geraldo e Navegantes, foi 
território historicamente 

industrial e operário no séc.XIX 
e meados do XX, característica 

reforçada pela 1º PDDU, ao 
permitir somente o uso 

industrial naquela região, salvo 
algumas exceções.  

Sofreu processo de êxodo das 
indústrias que se transferiram 
para a Região Metropolitana e 
para outros pólos industriais 

onde o custo do solo era mais 
atrativo com maior oferta de 

mão-de-obra, incentivos 
fiscais, entre outros.  

Área de abrangência 

Humaitá 

Farrapos 

Navegantes 

São Geraldo 

Floresta 

Centro 



O esvaziamento das atividades industriais, somado aos constantes 
alagamentos e conflitos viários, decorrentes das barreiras físicas originadas 

pelos corredores de ônibus da av. Farrapos, e linha do TRENSURB, 
transformaram o 4º Distrito em uma região de  pouca atratividade imobiliária 

e comercial, e de dinâmicas sociais decadentes. 

§  prédios abandonados e vazios 
urbanos; 
§  precariedade de áreas verdes e 
equipamentos urbanos;  
§  mau estado de conservação das 
edificações; 
§  ausência ou aleatoriedade da 
disposição dos elementos de 
mobiliário urbano e de arborização; 
§  passeios e leitos viários em 
precário estado de conservação e 
dimensionamento inadequado; 



§  problemas de circulação de 

veículos de passeio; 

§  problemas de circulação de 

transporte coletivo e de carga, 

e  de pedestres; 

§  desqualificação da paisagem 

urbana; 

§  presença de população 

socialmente marginalizada, 

ligada à prostituição, ao 

consumo e tráfico de drogas, e 

outros delitos,  também 

compõem esse cenário.   



Neste contexto, o Plano 
Diretor de Desenvolvimento 
Urbano Ambiental (PDDUA), 
identifica o 4º Distrito como 
território para ações 
conjuntas e articuladas 
entre o poder público e o 
setor privado, visando 
promover e dinamizar a 
reconversão econômica, a 
melhoria da qualidade de 
vida e a qualificação da 
cidadania.   



O 4º Distrito é destacado nas 
estratégias do PDDUA, 
principalmente nas de 
Estruturação Urbana, 
Qualificação Ambiental, 
Promoção Econômica e 
Produção da Cidade, como 
um espaço de interesse para 
Revitalização Urbana com 
reconversão econômica, 
caracterizando-se, portanto, 
em uma área de Projeto 
Especial.  



A idéia de Projeto Especial está estreitamente relacionada à 
identificação de oportunidades espaciais capazes de gerar 
respostas, tanto para as potencialidades como para os 
conflitos que se evidenciaram ao longo do tempo no 4º 
Distrito. 



  Área 1- Perímetro Preferencial  
   Área consolidada, com presença de 

patrimônio cultural,   
   imóveis desocupados e subutilizados.   

   Limita-se com o Centro Histórico, av  
   Sertório, av Farrapos e Cais do Porto /  

   Orla Norte. 
 

   Área 2 - Perímetro de Transição 
   Área representada pela Área de Interesse 

Cultural - AIC Igreja dos Navegantes e 
entorno imediato. 

 
   Área 3 – Perímetro do PIEC e entorno  

   Envolve os bairros Humaitá e Farrapos. 
   Predominantemente representada pelos   
   reassentamentos habitacionais e novos  

   empreendimentos, como a Arena do  
   Grêmio. 

Divisão e conceituação das áreas de trabalho                                                
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Humaitá 

Farrapos 

Navegantes 

São Geraldo 

Floresta 

Centro 



Área 1 – Perímetro Preferencial 
§  Revitalização Urbana e 
Reconversão econômica 

Área 2 – Perímetro de Transição  
§  Qualificação do espaço Público 
§  Conexão entre a Orla e a Área da 
Igreja dos Navegantes 
§  Alternativas  de conexão entre as 
Áreas 1, 2 e 3 

Área 3 – Perímetro PIEC e entorno 
§  Acesso à cidade e à habitação  
§  Desenvolvimento sócio-
econômico da região 
§  Integração metropolitana 
§  Novos empreendimentos 

Objetivos Gerais do Plano Estratégico 



 

Projetos globais   
Áreas 1, 2 e 3 

 

Indicações  de oportunidades para  o 
desenvolvimento das áreas segundo 

múltiplos aspectos 



BR 448 / Ponte 
Via do Parque 

Rua Leopoldo Brentano 

Av. 
A.J.Renner 
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Av. Sertório 

4ª Perimetral 

Terminal Intermodal 

Ponte do Guaíba 

BR 116 

teodora 

Av. São Pedro 

Arena Grêmio 

Aeroporto/ 
Metrô 

Nova Ponte  

BR 290- Free-Way 
Prospecção de Projetos 

A 

E 

C 

D 

B 

F 

G 

Nova Rodoviária 

Rodoviária 

H I 

Igreja dos 
 Navegantes 

A - Território Arena do Grêmio 

B -  Eixo A. J. Renner 

C - Eixo Voluntários 

D - Eixo Dona Teodora 

E - Território Terminal Intermodal 

F - Território Complexo da 

Ponte / Igreja dos Navegantes 

G – Eixo  São Pedro 

H – Eixo Farrapos 

I - Território Rodoviária 

   

Av. Sertório 



Prospecção de Projetos 
A.  TERRITÓRIO ARENA DO GRÊMIO - Área da Arena e do complexo 

multifuncional e área de inserção da BR 448 junto à free-way e rua Voluntários 
da Pátria (Bairro Humaitá). 

 

B.   EIXO AV A.J.RENNER - Duplicação do trecho existente e conexão com av Pe. 
Leopoldo Brentano, até a av Ernesto Neugebauer, em direção à av. Guilherme 
Schell; conexão com a 4ª Perimetral. 

C.  EIXO VOLUNTÁRIOS - Projeto urbanístico / projeto viário com duplicação do 
trecho entre a Estação Rodoviária e a Ponte do Guaíba. Conclusão do 
prolongamento a partir da av Dona Teodora até a av Pe. Leopoldo Brentano, 
incluindo projeto de qualificação urbana: paisagismo, iluminação, mobiliário 
urbano.  

 

D.  EIXO DONA TEODORA - Revisão dos pontos de cruzamentos existentes, 
projeto de qualificação urbana: paisagismo, iluminação, mobiliário urbano; 
inserção da Nova Ponte do Guaíba com conexão com a av Dona Teodora e av 
João Moreira Maciel (Orla). 



E.   TERRITÓRIO TERMINAL INTERMODAL – Projeto urbanístico do Terminal 
intermodal conectando o Aeroporto, a Estação do TRENSURB e a Nova 
Rodoviária (transferência parcial das atividades da rodoviária, deslocando as 
linhas estaduais e internacionais para área próxima ao Aeroporto). 

F.  TERRITÓRIO COMPLEXO PONTE / Igreja dos navegantes - Complexo da 
Ponte e entorno imediato (áreas verdes complementares e acessos junto à 
Orla) ; Área da Igreja dos Navegantes ( Área de Interesse Cultural-AIC); 
Passarela de acesso ao DC Navegantes; Área do DC Navegantes e IPA 
Metodista; av Sertório (trecho entre a av Farrapos e a Ponte);conexão viária 
entre as áreas 1,2 e 3 do Projeto de Revitalização do 4º Distrito e Orla do 
Guaíba: projeto urbanístico e de qualificação urbana (paisagismo, iluminação, 
mobiliário urbano). 

Prospecção de Projetos 



G.   EIXO AV. SÃO PEDRO - Trecho entre av Farrapos, rua Voluntários da 
Pátria e Orla do Guaíba - Projeto de qualificação urbana: paisagismo, 
iluminação, mobiliário urbano; conexão com área do Porto (Orla); 
presença de Área de Interesse Cultural – AIC FIATECI. 

H.   EIXO AV FARRAPOS - Projeto de qualificação urbana: paisagismo, iluminação, 
mobiliário urbano, pintura das fachadas, arborização dos passeios adequação à 
legislação. 

I.   TERRITÓRIO RODOVIÁRIA - Entorno da Estação Rodoviária , incluindo a 
área entre a av Farrapos, rua Ramiro Barcelos, Porto / Orla, e rua Carlos 
Chagas(Centro Histórico) e av Júlio de Castilhos;conexão com Projeto Cais 
Mauá. 

Prospecção de Projetos 



Prospecção de Ações / Projetos 
Área 1- Prospecção de Áreas 
Habitacionais em imóveis 
inventariados / rua Voluntários 
da Pátria diretrizes e EVUs/ Gt 4º 
Distrito 2008/2010. Comitê 
Gerenciamento 2011 
Área 2 - Consultoria Elaboração do 
Plano de Revitalização para a Área 
da Igreja dos Navegantes               
(2013/2014) 
 

Av. Farrapos - Qualificação Urbana 
(diretrizes e plano piloto / Gt 4º 
Distrito / 2011). Comitê de 
Gerenciamento 2011/2012 
 
 

Área 1,2 e 3 - Banco de dados para 
ações mitigatórias / 
empreendimentos com UPSD- SPU-
SDU / SMURB 



 
•   Limites definidos por barreiras físicas significativas 
   como a av Farrapos, av Castelo Branco, a linha do  
   TRENSURB e a  av Sertório. 
 
•   Presença de patrimônio cultural. 

•   Potencialidade de estruturar um sistema de espaços  
   abertos de interesse para toda a cidade.    

•   Presença de eixos viários significativos. 
 
•   Interface com outros projetos de interesse  
   governamental como Orla do Guaíba, PIEC,  
   Porto, Cais Mauá e o Viva o Centro. 

ÁREA 1 - Perímetro Preferencial                         
questões estruturais - reversão da imagem do setor - 
solução de questões relevantes 

1 
2 

3 



COMÉRCIO/SERVIÇO/INDÚSTRIA 
HABITAÇÃO UNIFAMILIAR/MULTIFAMILIAR/MISTO 
EM CONSTRUÇÃO 
TERRENO BALDIO 
PRAÇAS 

ÁREA 1 - Uso do Solo 



ÁREA 1 - Renovação e Permanência 

Renovação 
Permanência 



C R I T É R I O S   D E   R E N O V A Ç Ã O 
imóveis de até 2 pavimentos (habitação unifamiliar e outros) 
imóveis sub utilizados 
imóveis desocupados 
terrenos vazios 
imóveis com baixo estado de conservação 
 

C R I T É R I O S   D E   P E R M A N Ê N C I A 
imóvel com interesse para   patrimônio cultural  
habitação coletiva 
imóveis com 3 ou mais  pavimentos 
imóveis em bom estado de  conservação 



 
ÁREA 1 - Macro 

Zoneamento 
 

Pólo de Confecções/ Moda 
av. Pres. Roosevelt 

Pólo de Expansão do Centro 
Histórico 

Nó da Rodoviária / Hotéis / 
Reciclagem 

 Presença de AIC  e 
imóveis inventariados  

Pólo de Material Elétrico 

Pólo de Escolas Técnicas 
Faculdades  



 
 

   
 
Objetivo: 
Divulgação de oportunidades de 
densificação e miscigenação do 4º 
Distrito. 
 
Atores: 
• Prefeitura Municipal de Porto 
Alegre   
Gt 4º Distrito / SDU – SMURB 
DEMHAB  EPHAC -SMC 
Presidente da Comissão de Análise  
e Aprovação da Demanda  
Habitacional Prioritária / CAADHAP 
• Empreendedores Privados 
• Proprietários de Imóveis do 4º 
Distrito 

Área 1 - Prospecção de Áreas Habitacionais  
em imóveis inventariados 



Sítio: Imóveis no Perímetro Preferencial do 4º Distrito – Área 1 
(Revitalização Urbana e Reconversão Econômica) 

Conceito: Proposição de  alternativas para Habitação em áreas 
subutilizadas, dotadas de infra-estrutura e inseridas na malha 
urbana, em conformidade com a Estratégia de Produção da Cidade, 
art 21 da LC 434/99-PDDUA. Reciclagem de imóveis que se 
destacam  na Área 1,  buscando a estruturação do espaço urbano 
considerando a grande presença de unidades inventariadas 

Base Legal: PDDUA  Estratégia de Produção da Cidade art 21 

§ Promoção por parte do Município de oportunidades empresariais 
para o  desenvolvimento urbano 

§ Implementação de política habitacional para populações de baixa  e 
média renda 

§ Implementação de uma política de habitação social para produção 
pública de Habitação 



1.  Rua Ramiro Barcelos , 113 a 153 
2.  Rua Voluntários da Pátria esq. Rua 

Hoffmann 
3.  Rua Voluntários da Pátria esq. Rua 

Câncio Gomes 
4.  Rua Voluntários da Pátria esq. Rua 

Almirante Barroso 
5a. Av. Polônia , 120 e 200 
5b. Rua Ernesto Fontoura,141 
6.  Rua Voluntários da Pátria, 3705 a 

3811 
7.  Rua Voluntários da Pátria esq. Rua 

Dr. João Inácio 
8.  Rua Voluntários da Pátria, 3927 
9.  Rua Comendador Tavares,361 e 

371 
10. Rua Dr. João Inácio, 373 a 429 

ÁREA 1 - Imóveis 
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IMÓVEL 7 

1- O imóvel ou conjunto de imóveis Características 

1.1 - Número de imóveis do conjunto 01 

1.2 - Número de proprietários 01 

1.3 - Área total do terreno ou conjunto de 
terrenos (m²) 1.975 m² 

1.4 - Área edificada total 2.945 m² 

1.5 - Área edificada comprometida com 
patrimônio cultural Não 

1.6 - Área edificada em condições de 
demolição Não 

2 - Condições face ao PDDUA - Plano 
Diretor de Desenvolvimento Urbano 
Ambiental 

Características 

2.1 - Edificabilidade - índice de 
aproveitamento, volumetria 

IA 09 (1,3 / 3,0) 

Volum
. 11 (52m) 

2.2 - Possibilidade de atender espaço para 
estacionamento ( em caso de reciclagem ) Sim 

2.3 - Atividade compatível com zona de uso 07 (mista 03) 

2.4 - Comprometimento com traçado previsto Não 

OBSERVAÇÕES 

- Revisão PDDUA    UEU 1004    SUB UEU 01    IA=09    Volum.=15 
(33m). 

- Antigo prédio Kircher Hillmann. 

- Encontra-se para Alugar - f: 33281661. 

Rua Voluntários da Pátria nº 3837 – 
esq R. Dr João Inácio. 
UEU 1004  SUB UEU 01 Setor 08      
Quadra 161 1º Zona 
Proprietário: Wallor Administração e 
Participações Ltda 
Expediente nº 02.310685.00.3 

ÁREA 1 - Proposta 



 

IMÓVEL 7 -  Proposta  de Reciclagem  ÁREA 1 - Proposta 



Parecer da SMC - EPAHC 

Em relação à restauração e reciclagem dos prédios a preservar  

Considera-se viável a implantação das atividades de comércio, serviços, 
habitação e estacionamento desde que mantenham legíveis os 
elementos que caracterizam os atributos arquitetônicos dos bens 
inventariados (fachadas,aberturas, estrutura, ornamentos, cobertura, 
etc.), devendo estes serem tomados como elementos primários na 
adoção do partido geral. 

 

No presente caso, a tipologia de pavilhão industrial encontrada nos 
prédios inventariados apresenta ampla possibilidade de reciclagem 
pelas características de sua estrutura modulada, configurando 
praticamente uma planta livre no espaço interno e cujos limites são 
definidos pela cobertura, estrutura e alvenarias externas.  



Desta forma, a volumetria preexistente admite total flexibilidade interna, 
o que pode ensejar novos padrões de ocupação na reciclagem de uso, 
notadamente o habitacional, onde o modelo do apartamento-loft é a 
grande referência encontrada em projetos similares de reconversão 
predial.  

 

Portanto, considera-se bastante oportuno que este tipo de ocupação 
ocorra no conjunto, pois além de prevenir conflitos entre 
compartimentação proposta, malha estrutural e tratamento externo a 
preservar, poderia também configurar um produto diferenciado ante a 
escassez de modelos que caracteriza o mercado imobiliário atual. 

 



 Em relação ao regime urbanístico a ser adotado, concorrem dois 
instrumentos de preservação a serem considerados no contexto da 
proposta: 

 
a)  o Inventário e respectiva legislação (L.C. 601/08), que prevê a 

recuperação física e funcional das edificações de estruturação, além 
da compatibilização formal e volumétrica de novas construções ao 
seu entorno 

b) a Área de Interesse Cultural onde os imóveis estão inseridos, que 
prevê um regime urbanístico específico, conforme propostas de 
regulamentação do PDDUA para o setor já elaborados pela SMC e 
posteriormente pela SPM, sendo este o regime atualmente em 
aplicação através da Portaria 59/08 do Sr. Prefeito Municipal. 

    Cabe ressaltar que, para efeito do cálculo do potencial construtivo 
dos terrenos, a legislação vigente não define claramente a isenção 
da área construída do bem a preservar no total computável 



 Em função disso, será considerada a volumetria prevista nos 
dispositivos acima citados como limitador da área construída total, 
independente da isenção. 

 
 Para efeito da presente análise, estas duas regulamentações foram 
consideradas como os principais parâmetros de ocupação dos 
imóveis, de acordo com o seguinte critério geral: 

 
a)  regime de altura proposto pela SMC (18m) para o entorno dos 

prédios de estruturação, visando a compatibilização volumétrica das 
novas construções com os bens a preservar, em uma faixa de 
transição de até 20 m a partir dos fundos dos bens inventariados; 

b) regime de altura proposto pela SPM (27m) para o âmbito da AIC 
externo ao entorno dos prédios de estruturação (distância maior de 
20m), permanecendo os demais dispositivos de controle para todo o 
lote (aproveitamento, ocupação, etc.). 

 



Parecer da SMC - EPAHC 



Parecer da SMC - EPAHC 



Nos últimos anos, o 4º 
Distrito tem sido palco de 
muitos investimentos de 
infraestrutura e 
mobilidade por parte da 
PMPA. 

 

Essas sinalizações por 
parte do poder público e  
setor privado, 
contribuíram para 
promover um novo olhar 
para o 4º Distrito. 

Ações do Poder Público com impacto na área 



Conduto forçado da Álvaro Chaves – Goethe (2009) - Substituição da 
rede de macro drenagem da av São Pedro   

Ações do Poder Público com impacto na área 



 
PIEC – Programa Integrado Entrada da Cidade 
§  Reassentamento habitacional – Vila Santa Terezinha (2008) 
§  Duplicação da rua Voluntários da Pátria, 350m junto à Vila (2009) 
§  Projeto e execução de 25 praças (2007/2010) 

Duplicação  rua Voluntários da Pátria entre a 
Ponte e a Arena do Grêmio / 2008 

Ações do Poder Público com impacto na área 



Duplicação da rua Voluntários da Pátria entre o Viaduto da Conceição e av 
Sertório 
Concluída a colocação de blocos de concreto entre as ruas Conceição e 
Garibaldi 
Execução a partir da Rua Ramiro Barcelos 
Trecho 2: Entre a rua Ramiro Barcelos e a av Sertório: Licitação concluída 
  

Ações do Poder Público com impacto na área 



§   Viaduto Leonel Brizola 

§   Abertura da av Farrapos no cruzamento com a rua Ernesto Alves (2010)  

Ações do Poder Público com impacto na área 



Duplicação da rua Dona Teodora 

Ações do Poder Público com impacto na área 



§ Duplicação da av. A.J. 
Renner (projeto e obra) 

§ Rua José Pedro 
Boéssio (bairro 
Humaitá) 

§ Rua Ernesto 
Neugebauer 

§ Rua Padre Leopoldo 
Brentano (bairro 
Humaitá) 

Ações do Poder Público com impacto na área 
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Diretrizes para a conexão do anel 
viário da BR 448 - rodovia do 
Parque com BR 290-Free-Way.  

Nova Ponte do Guaíba (conexão 
através da rua Dona Teodora até 
Ilha Grande dos Marinheiros).  

Ações do Poder Público com impacto na área 



Reurbanização da praça 

Dante Santoro (2008) 

Ações do Poder Público com impacto na área 
ÁREAS VERDES 



Ações da Iniciativa Privada 

Empreendimento Residencial - 
Incorporadora Rossi S/A (lançamento 
2008).  Rua Padre Diogo Feijó - junto ao 
Parque Mascarenhas de Morais / Bairro 
Humaitá (1400 unidades habitação 
coletiva - 2 e 3 dormitórios sem 
elevador).  

Empreendimento Residencial -
Construtora Cádiz  ( lançamento 2008 ) 
av Polônia quarteirão atrás da FIATECI / 
Bairro São Geraldo  
( 86 unidades de habitação coletiva / 
2prédios - 8 pav / 2 e 3 dormitórios). 



Empreendimento Residencial – 
Construtora Incorporadora Espaço 
Novo  (lançamento 2008) 
rua Comendador Tavares 181 / 
Bairro Navegantes(96 unidades 
habitação coletiva / 3 prédios - 8 
pav / 2 dormitórios) 

ROSSI – FATECI - Rossi 
Incorporadora - Área da FIATECI - 
Bairro São Geraldo ( 400 unidades 
habitação coletiva / 3 prédios – 17 
pav / 2 e 3 dormitórios – 158 
unidades comerciais e 52 lojas -1 
prédio comercial) 

 

Ações da Iniciativa Privada 



Ações da Iniciativa Privada 
ROSSI Fiateci Business 



ROSSI Fiateci Business 
Ações da Iniciativa Privada 



Projeto  Arena do Grêmio (complexo 
multifuncional:arena, hotel, centro de 
convenções, prédios de habitação 
coletiva e shopping center) 

Ações da Iniciativa Privada 



Empreendimentos Habitacionais OAS junto à Arena do Grêmio  
Ações da Iniciativa Privada 



Identificação dos Projetos – ÁREA 2 

 

Projetos 
Estratégicos 

 
  

 

Projetos Pontuais 
 

 
 

Projetos alavancadores de 
mudança de imagem do setor 

 

 

Projetos de Qualificação 
Ambiental a  nível local 

 



ÁREA 2 : Entorno da Igreja dos Navegantes 



ÁREA 2 : Entorno da Igreja dos Navegantes 

Guahyba 

IGREJA 

Parque Náutico e Clubes 

 Porto 



§  Qualificação da passarela de acesso ao DC Navegantes sobre a 
linha do TRENSURB , como elemento estruturador dos espaços 
abertos entre as Áreas 1, 2 e 3, e para estruturação de espaços de 
contemplação da  paisagem do Rio e entorno 

§  Paisagismo entorno ponte do Guaíba X Barreira física do 
TRENSURB 

Av. Sertório 
Pa

ss
ar

el
a 

Área 1 

Área 2 

Área 3 

Igreja 

Área de renovação 

Guahyba Antiga RENNER 









§  Ajustes no sistema viário 
entre a área do aeroporto,via  
av. Farrapos ,  rua Dona 
Margarida,  rua Santos 
Pedroso , eixo da av. Sertório, 
eixo da Ponte até rua 
Voluntários da Pátria. 

      
§  Qualificação do largo da Igreja 

dos Navegantes. 

§  Projeto  urbanístico para av. 
Sertório (eixo e possibilidades 
de passagem de pedestres 
entre a Área 1 e 2; ajuste 
traçado rua Frederico Mentz). 

§  Este conjunto de projetos foi 
incorporado ao “Projeto 
Complexo da    Ponte”, uma 
das ações do “COPA  POA  
2014” 



Elaborar o Plano de 
Revitalização Urbana para a 
Área 2, Igreja dos 
Navegantes e Entorno 
imediato, buscando a 
qualificação e estruturação 
do espaço urbano, 
valorização do patrimônio 
cultural e ambiental, com 
vistas ao estabelecimento de 
sua identidade como 
referencial para a região do 
4º Distrito.  

Objetivo da Consultoria 



Qualificação Urbana (diretrizes 
e plano piloto / Gt 4º Distrito 
2012)  

Comitê de Gerenciamento / 
2012. 

Av. Farrapos 



Idealizada como um ”boulevard”, 
foi executada com caixa de 
dimensões avantajadas para a 
época, com canteiro central 
arborizado, retomado através do 
plantio de jerivás, em 2002 

Nas últimas décadas, a imagem 
da avenida deu lugar a um 
cenário dominado pelo caráter 
utilitário das demandas de 
tráfego de passagem e do 
transporte coletivo. Somam-se a 
estes, a desqualificação  no 
tratamento e manutenção dos 
passeios, mobiliário urbano e de 
acessibilidade universal 

Av. Farrapos -  Características 



Av. Farrapos - Caminho da COPA 2014 

A “Qualificação da av. Farrapos” é 
imprescindível por se tratar da via 
mais importante ao 
considerarmos os deslocamentos 
que se  desenvolvem a partir da 
entrada na Cidade, quer por via 
aérea (Aeroporto Salgado Filho) 
ou terrestre. Compõe, com a rua 
Voluntários da Pátria,  “Caminho 
da COPA” na medida em que 
estabelece os fluxos viários entre 
a Arena do Grêmio em direção ao 
Centro Histórico, encaminhando 
pelas vias que margeiam a Orla do 
Guaíba, até o Gigante da Beira 
Rio, estádio oficial da COPA 2014. 



Av. Farrapos - Caminho da COPA 2014 
Esta justificativa é facilmente 
reforçada ao elencarmos as obras 
que estarão sendo viabilizadas  no 
decorrer dos próximos anos: 
 

Duplicação da rua Voluntários da 
Pátria, viabilizando a conexão 
entre os espaços abertos do 
Centro Histórico, Complexo da 
Rodoviária, 4º Distrito e Orla Norte 
do Guaíba. 
 

Projeto Cais Mauá, como nova 
centralidade e as conexões viárias 
que se estabelecerão no tecido 
urbano da Cidade e principalmente 
no 4º Distrito. 

 



Av. Farrapos - Objetivos Gerais  
§ Promover intervenções urbanas na área de abrangência visando a 
melhoria da Paisagem Urbana (curto prazo) 

§ Promover a preservação e recuperação do meio ambiente 
construído, do patrimônio cultural, histórico e paisagístico (médio 
prazo) 

§ Desenvolver ações que potencializem a implementação de  
empreendimentos na área de abrangência do Projeto de Revitalização 
do 4º Distrito (longo prazo) 



 Av. Farrapos - Trecho Piloto 
 entre Rua Guido Mondin e Rua Moura Azevedo  



Trecho Piloto - Condições gerais 



Trecho Piloto -  Imóveis inventariados   



Possibilidades de mudança de imagem 



Estudo do cruzamento 

§  Sinalização  uniforme e 
orientação visual, 
principalmente nos 
cruzamentos: 

ü melhor  orientação para 
moradores e turistas 

ü  construção de uma 
identidade visual para 
toda a av Farrapos 



Plano de Revitalização 4º Distrito SDU / SMURB 

e-mail : 4distrito@smurb.prefpoa.com.br  

Programa Desenvolver com Inovação 

Fone (051) 3289 8625 


