
COMO CHEGAR
PELA ORLA DO GUAÍBA

DO NORTE 

1. Siga em direção ao sul pela BR-116, sentido Porto Alegre. 

2. Pegue a saída para BR-290 (Freeway), sentido oeste em direção ao Centro de Porto Alegre. 

DO LESTE 

1. Siga em direção ao oeste pela BR-290 (Freeway), sentido Porto Alegre. 

2. Continue adiante na Freeway ao Centro de Porto Alegre. 

DO SUL 

1. Siga em direção ao norte pela BR-116, sentido Porto Alegre. 

2. Depois de atravessar o Ponte do Guaíba, pegue a saída/rampa para BR-290 (Freeway), em direção 
ao Centro de Porto Alegre. 

DO OESTE

1. Siga em direção ao leste pela RS-287/BR-386 até BR-116; pegue BR-116 em direção a Porto Alegre.

2. Pegue a saída para BR-290 (Freeway), em direção ao Centro de Porto Alegre. 

3. Ao aproximar-se ao centro, desloque-se para as faixas esquerdas para Av. Mauá (fica à esquerda no 
divisor).

4. Desça a rampa e vá reto na sinaleira.

5. Continue adiante na Av. Mauá ao longo do cais até a Usina do Gasômetro (chaminé velha) onde há 
duas opções para os passos 6 a 10. 

OPÇÃO A 

A6. Ao passar o Gasômetro, deslocque-se para as faixas esquerdas e siga a curva à esquerda.

A7. Continue reto pelas três ou quatro sinaleiras (dois cruzamentos e duas faixas de pedestres). 

A8. Depois o segundo cruzamento, pegue a próxima saída à direita (antes do viaduto) para acesso à 
Av. Borge de Medeiros/Zona Sul.

A9. No fim da rampa de acesso, dobre à direita na Av. Borges. 

10. Continue reto na Av. Borges passando o Shopping Praia de Belas à esquerda, com Parque 
Marinha à direita

OPÇÃO B (FECHADA NOS DOMINGOS)

B6. Ao passar o Gasômetro, mantenha-se nas faixas direitas que continuam em frente ao longo da 
orla do Guaíba. 

B7. Siga a rua na curva à esquerda e continue até a rotula. 

B8. Dobre à direita na Av. Edvaldo Pereira Paiva (Beira-Rio) e passe o Anfiteatro Pôr-do-Sol à direita.

B9. Em seguida, dobre à esquerda na Av. Ipiranga na sinaleira.

10. Vá uma quadra à sinaleira no Shopping Praia de Belas e dobre à direita na Av. Borges de 
Medeiros (Parque Marinha estará à direita). 

11. Continue em frente e siga as faixas ao redor de Viaduto Pedro. 

12. Imediatamente após o viaduto, você passará dois prédios à direita no parque.

13. Em seguida dobre à direita na primeira entrada do parque (sem asfalto) depois dos prédios. 

14. Continue até a área de estacionamento do parque de diversões, e o campo fica à esquerda. 

E BSI OE LB E
D 

A
H

C
Ú

A
G 

A
GI

L

Campo no Parque Guaíba
(ao lado do mini-parque de diversões, perto do Gigantinho)

Parque Marinha do Brasil - Porto Alegre


