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I.II - O Aterro da Praia de Belas: Morfologia, Fragmentação, Centralidades e Unificação.
5

Conforme o estudo já referido , a morfólogia básica atual do Aterro da Praia de Belas pode ser descrita como duas grandes áreas
de parque divididas, transversalmente, pela foz do Arroio Dilúvio.
A primeira - no sentido norte-sul - conforma a área do Parque Mauricio Sirotski Sobrinho e a segunda - paralela a Av. Borges de
Medeiros e limitada ao sul pelo Esporte Clube Internacional - configura a área do Parque Marinha do Brasil. Ambas seccionadas
longitudinalmente pelo dique da Av. Beira-Rio. (figura 18)
Trata-se, portanto, de uma porção geográfica onde a noção do todo fica prejudicada pela percepção, em um primeiro momento,
das duas grandes frações resultantes. A noção do todo em cada uma delas, por sua vez, fica igualmente prejudicada pela percepção
isolada de suas respectivas áreas de orla, imposta pelo desnível da Av. Beira-Rio e acentuada pela ausência de tratamento paisagístico
que as relacione com as áreas de parque (figura 19). Como lembra a autora, o Parque Mauricio Sirotski Sobrinho nunca contou com um
projeto paisagístico e, no caso do Parque Marinha do Brasil, os tratamentos propostos para as margens do lago não foram executados.
Figura 18- Percepção e usos fragmentados pela foz do Arroio Dilúvio.
Fonte: PMPA/ GT ORLA.

Figura 19 - Percepção fragmentada da áreas de orla pelo desnivel
provocado pelo sistemas de diques.
Fonte: PMPA/ GT ORLA.
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O estudo aponta também que depois do Parque

paisagem de orla e o contexto urbano existente pelo incipiente

Marinha do Brasil paulatinamente se esboça, e com o tempo se

tratamento urbanístico aplicado em seus espaços públicos e

cristaliza, uma sucessão de intervenções pontuais - tanto da
iniciativa pública como privada - na orla do Aterro da Praia de

nos territórios adjacentes.”Intervenções pontuais, diz ainda,
tratadas como partes “independentes que não conseguiram

Belas. Conforme a autora, fatores como a institucionalização

estabelecer uma relação legível nem com a orla, nem com a

da dilaceração deste espaço urbano, o longo período de

área aterrada e nem com o contexto da cidade.” O resultado
atual, complementa, “são espaços públicos abertos sem uma

abandono e ausência de destinação específica a que esteve (e
ainda está!) submetido, permitiram que a orla do aterro
passasse a ser “encarada como a parte privada de um

organização urbanística unificadora” (figura 20).

loteamento onde cada setor do poder público que resolve ali

evidencia, enfim, uma tendência de fragmentação na

investir, trata o pedaço que lhe interessa como um lote

morfologia do Aterro da Praia de Belas, onde o

particular, sem preocupações com o todo.”

descompromisso das intervenções pontuais, aliada à ausência

Não bastasse a noção do todo já prejudicada, O estudo

Na década de 80, a construção de uma sede recreativa

de uma definição funcional para este setor da cidade, impede

do Esporte Clube Internacional privatizou uma generosa

ali a obtenção de desempenhos análogos aos do Parque do

extensão da orla do aterro, cuja única relação que estabelece

Aterro do Flamengo.

hoje com o contexto urbano e as demais áreas do entorno
próximo consiste no seu discreto acesso de veículos pela Av.
Beira-Rio.
O início e o final da década de 90 marcam mais duas
intervenções pontuais; ambas de iniciativa do poder público. A
reciclagem do prédio da Usina do Gasômetro nas margens do
Guaíba, entre o centro histórico o parque Mauricio Sirotsky
Sobrinho - e a construção do Anfiteatro Pôr-do-Sol também
nas margens do lago, entre um parque e outro.
Objetos arquitetônicos de reconhecida importância
cultural, aponta o estudo, “foram debilmente vinculados com a

Figura 20 –Vista aérea do Anfiteatro Pôr-doSol.
Fonte: htpp://images.google.com.br
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Existem hoje, no entanto, algumas condições favoráveis nesta direção. Conforme o estudo, ao longo de aproximadamente três
décadas de existência do Aterro da Praia de Belas como estrutura urbana inacabada, germinaram novos focos de animação a partir dos
quais é possível conferir articulação físico-funcional ao conjunto, especialmente nas suas áreas de orla.
A Usina do Gasômetro é um deles e concentra hoje alguns atributos que a credenciam como uma verdadeira “âncora” neste
sentido. Sua revitalização nos anos 90 despertou na população a consciência das potencialidades paisagística do lugar e atualmente
seu entorno imediato é o espaço público de maior interação social na orla do aterro. Conforme sintetiza a autora, a Usina consiste numa
centralidade pulsante, responsável única pela relação direta da população com a margem do lago (figura 21).

Figura 21- Vista da orla de Porto Alegre. Entorno da Usina do Gasômetro.
Fonte: Arq. Marcelo Allet.

Fonte: Arq. Marcelo Allet.
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O conjunto Shopping Praia de Belas - Parque Marinha do Brasil constitui hoje outra forte centralidade, que atrai as populações
não apenas da zona sul mas também da cidade como um todo e sua região metropolitana. Com muita propriedade, portanto, a autora
lembra que a vinculação deste conjunto à sua área de orla (figura 22) potencializaria, sobremaneira, suas possibilidades de interação
social junto ás margens aquáticas da cidade.

Figura 22- Conjunto Shopping Praia de Belas/ Marinha do Brasil: Vista área de orla subaproveitada, com vistas aqúaticas obstruídas.
Fonte: Arq. Marcelo Allet.
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Maria Dalila Bohrer finaliza aqui sua análise, afirmando que o estado atual de fragmentação do aterro e as possibilidades de
articulação acima comentadas demonstram que “é preciso enfrentar o projeto urbano do espaço público da orla, que poderia despertar
a consciência da paisagem e da singularidade do Guaíba para a vida dos Porto-Alegrenses”.
Em termos objetivos, isto implica na unificação destes focos de animação e, neste sentido, algumas alterações mais recentes
neste setor da cidade convergem para configuração de um contexto espacial-morfológico extremamente propício.
A valorização residencial dois bairros da zona sul é uma destas alterações. Ainda que não muito evidente, já vem contribuindo no
entanto para o aumento da tenção de fluxos viários entre os extremos sul e norte do aterro.
A iminente inauguração do Museu Iberê Camargo (figura 23) e a tendência de ocupação das áreas do antigo Estaleiro só e do
Hipódromo do Cristal com equipamentos de animação (figura 24) revelam centralidades em gestação, capazes de agregar dinâmica e
vitalidade ao contexto urbano do aterro, bem como novas oportunidades de interação social junto aos seus espaços de orla.
Existe ainda o potencial da criação de novas centralidades a partir do estímulo à implantação de equipamentos de animação,
tanto nas áreas de orla propriamente ditas (setores nº5, nº6,nº7 e nº8), como em algumas outras que lhe são adjacentes, conforme a
caracterização, as possibilidades e os instrumentos a seguir apresentados.

Figura 23- Museu Iberê Camargo. Arquiteto Alvaro Siza. Novo
marco visual na paisagem junto a orla da cidade.
Fonte: Arq. Marcelo Allet.

Figura 24- Obra de fundações do Shopping Cristal.
Fonte: Arq. Marcelo Allet.

