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APRESENTAÇÃO:
Este documento registra mais uma etapa dos esforços de planejamento que vem sendo desenvolvidos pelo Grupo de Trabalho
da Orla (G.T. ORLA)¹ no intuito do resgate das articulações físicas e funcionais entre o território da cidade e as águas do lago Guaíba.
Estas articulações foram gradativamente sendo suprimidas, basicamente, pela construção do Porto, a execução de sucessivos
aterros juntos às margens originais da cidade e a implantação, sobre estes últimos, do sistema de diques de proteção contra enchentes
na década de setenta.
A quase completa ausência, ainda hoje, de itens básicos de urbanização nos “novos” espaços interpostos entre a cidade e as
águas do “rio” impedem o seu uso mais intenso e, portanto, o desenvolvimento de atividades econômicas que poderiam ali florescer.
Relegando, assim, a frente aquática da cidade a uma situação crônica de abandono, sub-utilização e degradação ambiental (figuras 1 e
2).
A reversão deste quadro não se limita ao mero estabelecimento de dispositivos de regulamentação urbanística, exigindo hoje
dos governos locais, além de planos e projetos, posturas de maior protagonismo na busca de parcerias com os demais setores da
sociedade, de modelos de gestão urbana mais eficazes e estímulos ao desenvolvimento econômico da cidade.

Figura 1-Foz do Arroio Dilúvio. A frente aqúticada cidade.

Figura 2 –Bar em Frente à Usina do Gasômetro.

Fonte: Acervo Prefeitura Municipal de Porto alegre

Fonte: Arq. Marcelo Allet

¹ O GT ORLA é uma instância de trabalho intersecretarias que atua desde 1999 sob coordenação da SPM.
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Neste sentido, a recente conclusão de um diagnóstico² geral dos espaços da orla de Porto Alegre nos permitiu a sua
classificação em distintos setores, o estabelecimento de diretrizes gerais e específicas de uso e ocupação e, a título de exercício
exploratório, a proposição de um conjunto articulado de intervenções urbanísticas voltadas para o aproveitamento das potencialidades
paisagísticas, turísticas e econômicas, bem como de lazer e recreação, então identificadas no trecho entre a Usina do Gasômetro e a
foz do Arroio Dilúvio.
Os procedimentos técnicos empregados na elaboração deste exercício e a repercussão positiva de seus resultados - no âmbito
dos poderes públicos e mídia locais - evidenciaram dois aspectos cuja relevância nos fizeram decidir pela implementação desta nova
etapa que ora apresentamos.
A presença de tais potencialidades não apenas neste trecho, mas especialmente entre a foz do Arroio Dilúvio e a Ponta do
Dionísio, é um destes aspectos, cuja relevância consiste na sua localização intra-urbana privilegiada.
Qual seja: a partir do centro histórico da cidade, uma extensa margem aquática (dotada de grande acessibilidade urbana) fronteira aos
bairros Centro, Praia de Belas, Menino Deus, Santa Teresa e Cristal (figura 3), que juntos perfazem uma população beneficiária e um
mercado consumidor potencial de cerca de 20.000 habitantes.

N

USINA DO GASÔMETRO

PONTA DIONISIO

² Prefeitura Municipal de Porto Alegre/ SPM: Diretrizes Urbanisticas para a Orla do Guaíba. Porto Alegre; 2003

Figura 3 - Situação Intra-urbana
privilegiada: da esquerda para a
direita, os bairros Centro, Praia de
Belas, (Foz do ArroioDilúvio), Menino
Deus, Santa Teresa e Cristal.
Fonte: PMPA /GT ORLA
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O segundo aspecto consiste na existência de um imaginário social urbano emergente, marcado pela absoluta simpatia à idéia da
qualificação destes espaços. Sua relevância reside, conforme permite supor este consenso, na demanda reprimida por espaços e
equipamentos de turismo, lazer e recreação qualificados na orla de Porto Alegre (figura 4 e 5). Ou seja, sua relevância reside nas
oportunidades de êxito político, social e econômico, a partir das eventuais intervenções qualificadoras que o governo local e a
sociedade porto-alegrense conseguirem alavancar.
Avançando nos esforços do G.T.ORLA, esta nova etapa cumpre uma função intermediária entre a produção de subsídios e a
elaboração de planos e projetos específicos voltados para o efetivo aproveitamento das potencialidades acima referidas - e a
qualificação geral desta porção da cidade - conforme preconizam as estratégias que estruturam o PDDUA e, especialmente, os seus
art. 81, art. 82 e art. 83.
Esta função consiste em oferecer uma síntese descritiva dos elementos que compõem hoje a questão da qualificação dos
espaços da orla de Porto Alegre, capaz de balizar o governo local e os diversos agentes da sociedade na tarefa que aqui propomos: a
elaboração conjunta de um Plano Estratégico voltado para o gradativo resgate das articulações físicas e funcionais entre o território da
cidade e as águas do Guaíba. Nosso umbigo geográfico, há mais de três décadas apartado da comunidade que fez nascer.

Figura 4 –Entorno da usina do Gasômetro. Ausência de
Equipamentos Qualificados.
Fonte: Acervo Prefeitura Municipal de Porto Alegre.

Figura 5 –2000. Proposta de empreendimento; não
implantado.
Fonte: Campos e Morgant/ Arquitetos.
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INTRODUÇÃO:

Este aspecto se constitui numa vantagem, na medida

Conforme indica o PDDUA em seu art.83, o resgate das

em que não precisaremos nos envolver com reciclagens de

articulações entre o território da cidade e as águas do Guaíba

usos obsoletos, substituições de funções econômicas extintas,

deverá ser providenciado através de intervenções que incidam

nem tão pouco com custosas flexibilizações de legislação

sobre o conjunto de espaços que define a sua orla,

urbanística, procedimentos necessários nos processos de

aproximadamente 70 Km sob jurisdição do município de Porto

revitalização urbana onde já existe um patrimônio instalado e

Alegre, classificada como “Área de Revitalização”.

mais comum em centros históricos e industriais de cidades

Tamanha extensão, aliada às características distintas de

européias e norte americanas. Para o caso da orla de Porto

cada um dos 19 setores por nós estabelecidos(figura 6), impõe

Alegre precisaremos, tão somente, identificar, ordenar,

que se estabeleça um recorte territorial específico para os

articular e implementar um conjunto de medidas que visam a

procedimentos desta nova etapa - o trecho entre a Usina do

criar não uma nova mas sim, apenas, uma vitalidade que

Gasômetro e a Ponta do Dionísio - considerada a relevância

nunca existiu. E isto, dos pontos de vista técnico e

acima comentada quanto à sua localização intra-urbana

especialmente político, é bem mais simples.

privilegiada (figura 3).
A classificação desta área pelo PDDUA como de
“Revitalização”, talvez não seja a abordagem mais indicada,
posto que, conforme esclarece o dicionário Aurélio, o termo
significa: “Conjunto de medidas que visam a criar nova
vitalidade, a dar novo grau de eficiência a alguma coisa”. Neste
caso, os espaços interpostos entre a cidade e o “rio” pelos
aterros, cuja ausência de condições de utilização condizentes
com as suas potencialidades e vocação naturais - desde que
foram criados - nunca lhes permitiu o florescimento de
vitalidade alguma.

Figura 6 –QUADRO SÍNTESE DA
SETORIZAÇÃO DA ORLA DE PORTO
ALEGRE. 19 setores identificados a partir
de suas peculiaridades ambientais, de uso
e ocupação. PMPA/ GT ORLA.
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O estudo de Maria Dalila Bohrer³ representa uma

Em seguida é apresentada uma síntese do ideário e

providencial contribuição neste sentido, na medida dos

principais instrumentos de gestão urbana capazes de

resultados que apresenta de uma análise comparativa entre o

sustentar iniciativas de protagonismo do governo municipal,

processo histórico que conduziu à construção do Aterro do

relativas à intervenções urbanísticas dinamizadoras da

Flamengo, no Rio de janeiro, e do Aterro Praia de Belas, em

economia de Porto Alegre.

Porto Alegre. O estudo examina também “as relações

A terceira e última parte registra algumas possibilidades

funcionais da estrutura urbana com o contexto da água das
duas áreas aterradas”; identificando, por fim, os segmentos de

de empreendimentos que julgamos condizentes com os

maior centralidade na orla do Guaíba capazes de instaurar

nestas possibilidades um programa básico de intervenções

relações urbanísticas entre o lago, a área aterrada e a cidade.

para o trecho aqui recortado, sugerindo por fim, um conjunto

Assim, a primeira parte de nosso trabalho registra uma
síntese destes resultados, considerada sua procedência e,

objetivos de qualificação pretendidos, esboça com base

articulado de providências necessárias para avançarmos na
sua discussão, detalhamento e gradual implementação.

portanto, capacidade de nos fornecer uma valiosa orientação.
A segunda parte trata da caracterização dos espaços de
orla que integram o recorte territorial acima indicado, bem
como de algumas áreas que lhe são adjacentes, posto que
portadoras de significativos atributos mercadológicos,
pertencem ao poder público e, portanto, materializam
potenciais objetos de parcerias com a iniciativa privada de
modo a viabilizar intervenções qualificadoras nas áreas de
orla.

³ BOHRER, Maria Dalila. O Aterro Praia de Belas e o Aterro do Flamengo. Porto Alegre: Dissertação de Mestrado em Arquitetura, Junho/2001.

