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Tema
A Arte Flamenca

O flamenco é um exemplo de  mistura musical e cultural única 
no mundo. É um tipo de dança fortemente influenciado pela cultura 
cigana, mas que tem raízes mais profundas na cultura de mouros, 
árabes e judeus.

Alguns pesquisadores dizem que os primeiros documentos 
sobre o flamenco apareceram por volta de 1780 entre os ciganos, na 
Andaluzia, região que está localizada na parte meridional da Espanha.  
A origem da arte flamenca e suas influências culturais estão 
diretamente relacionadas com questões históricas e territórias na 
Espanha. No período da inquição, não houve uma tolerância religiosa 
com os judeos e mulçumanos que dentro desse quadro de conflito 
foram explusos e migraram para a Andaluzia. Foi nesta situação social e 
economicamente difícil que as culturas musicais de judeus, ciganos e 
mouros começaram a fundir-se no que se tornaria a forma básica do 
flamenco: O estilo de cantar dos mouros, que expressava a sua vida 
difícil na Andaluzia, as diferentes “compas” (estilos rítmicos), palmas 
ritmadas e movimentos de dança básicos. 

Durante a chamada época de ouro do flamenco, entre 1869 e 
1910, o flamenco desenvolveu-se rapidamente nos chamados “cafés 
cantantes”. Os dançarinos de flamenco também se tornaram uma das 
maiores atrações para o público desses cafés. Ao mesmo tempo, os 
guitarristas e os cantores que acompanhavam esses dançarinos, foram 
ganhando reputação e dessa forma, nasceu, como uma arte própria, a 
guitarra e o canto  flamenco.

 Hoje em dia o  Flamenco Jondo ( flamenco antigo, tradicional)  
foi sofrendo tranformações até chegar em uma forma mais clássica e 
moderna, utilizando novas técnicas, mas nunca deixando de lado suas 
raízes.  É por isso que é uma arte original e completa desenvolvida e 
estudada no  mundo todo. O baile, composto do bailarino, da guitarra 
flamenca, da percurssão, da castanhola,  vai muito além de um show ou 
de  uma apresentação. Além da técnica e o estudo  desenvolvidos, o que 
se transmite são sentimentos, expressões, uma maneira de viver, que 
percebemos  por essas manifestações em forma de  dança,  canto e 
música.

Fundação de Arte Flamenca Tablado Andaluz
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Tema
O Tablado Andaluz

Fundação de Arte Flamenca Tablado Andaluz

A escola de arte Flamenca Tablado Andaluz foi criada no início de 1991, pelos professores 
de dança Robinson Ganbarra ( natural do Rio de Janeiro) e Andréia Franco.  A escola tinha sua 
sede na rua Augusto Pestana, no Bairro Bom Fim, era composta de apenas uma sala de aula, onde 
eram ministradas aulas de dança flamenca. Nessa época a escola tinha cerca de 50 alunos.

Pela demanda de alunos, no fim do mesmo ano a escola mudou-se para a Av. Osvaldo 
Aranha,  onde está localizada até hoje. Nesse novo local, alguns anos mais tarde, além das aulas de 
dança -  e meio que como uma brincadeira -  a Andréia Franco, professora e diretora do Tablado 
Andaluz, cozinha comida típica espanhola, principalmente paella, para os alunos e alguns 
convidados. Essa atividade atraia cada vez mais pessoas interessadas nessa cultura, nesses 
costumes  e por esse motivo, foi criado o Restaurante e Bar Flamenco Tablado Andaluz localizado 
na Av.  Osvaldo Aranha, onde atua até hoje criando uma  atmosfera dos bares espanhóis , que 
foram tão importantes para a sobrevivência e surgimento de uma nova categoria artística ,  Arte 
Flamenca.

Nesse mesmo período a escola já estava consolidada e contava com cerca de 80 alunos ( 
divididos em turmas básicas, iniciantes, intermediários e avançados) e a Companhia de Dança 
Tablado Andaluz, formada por professores, alunos e ex alunos do Tablado. A escola cresceu e 
novos projetos foram implementados. Nessa época já eram ministradas além de aulas de dança, 
aulas de ritmos, toque de castanhola, clássicos, e sevillanas. Além de cursos intensivos e work 
shops.

O Tablado Andaluz sempre buscou em toda sua história retratar e transmitir da maneira 
mais fiel e possível os costumes desse povo. Uma das mais recentes complementações dessa  arte 
foi a criação da Banda Flamenca Tiritritan, no ano de 2005.  Criada pelo professor, cantor 
bailarino,  e também diretor do Tablado Andaluz, Pedro Fernadéz, filho de Andréia Franco, a banda 
é única na cidade de Porto Alegre e se apresenta semanalmente, junto com os bailarinos, no 
Restaurante e Bar Flamenco tablado Andaluz. Pedro,  é um dos principais artistas do Tablado 
Andaluz. Iniciou sua carreira artística aos 7 anos, onde já bailava e tocava nos espetáculos da 
escola, que são organizados anualmente. Atualmente ele estuda e ensaia em Madrid  com grandes 
bailarinos e maestros do Flamenco e retorna ao Brasil ministrando cursos não somente no 
Tablado Andaluz, em Porto Alegre, mas também em todo Brasil.

Desde então o Tablado Andaluz,  com  os três núcleos - a escola, o restaurante e a banda-  
oferece aos seus alunos aulas dinâmicas que reúnem; técnica, história, cultura, ritmo, música ao 
vivo e coreografias  e a um público geral a vivência com a língua, costumes, culinária, música e o 
baile, aproximando todos aficionados ao universo da cultura flamenca.

Atualmente o Tablado possui filiais em Caxias do Sul e Novo Hamburgo e com certeza, é a 
grande multiplicadora da arte flamenca no Rio Grande do Sul.
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Tema
Justificativa da temática escolhida

Fundação de Arte Flamenca Tablado Andaluz

 Quando o Tablado Andaluz foi criado, existia na escola 
apenas uma sala de aula com 50 alunos. Hoje em dia a escola tem 
mais de 150 alunos e um público fiel presente nas mais variadas 
atividades desenvolvidas peloTablado. Além dos shows semanais 
no Restaurante e Bar, com baile e música ao vivo, são 
desenvolvidos no Tablado Andaluz espetáculos anuais da escola, 
Shows Pocket,solo ou pareja de dança Flamenca, woks shop ( 
nacionais e internacionais), aulas de dança e ritmos diariamente ( 
para todas a idades, existindo uma turma especial para crianças - 
flamenquito) , produção de CD com músicas flamencas, comida 
típica espanhola no restaurante juntamente com curso de 
culinária, etc. 

A idéia de desenvolver essa temática vem de meu 
interesse, por esse assunto, pois faço parte da escola, sou aluna , e 
participo da arte, da cultura e da expressão FLAMENCA. 
Observando a evolução da escola e as dimensões que ela alcança 
hoje, é possível perceber que o espaço físico da mesma  é 
insuficiente e deficitário. Existe envolvimento e muito trabalho 
para que todas essas atividades propostas pelo grupo Tablado 
Andaluz sejam sempre realizadas com sucesso, por isso que hoje 
em dia, esse grupo tem destaque ,no contexto estadual, nacional e 
internacional. E o espaço para que todas essas atividades citadas 
ocorram precisa ser maior  e com uma infraestutura adequada, 
que condiza  com tudo que é proposto.

Além desses aspectos é importante considerar:
-  aspecto social e cultural que envolve a procura e o  interesse 
por diferentes  costumes,  origens  e raízes que abrangem o 
estudo, a pesquisa a dedicação.
-  a potencialidade de um programa como esse que será proposto, 
como incentivo e estimulo ao conhecimento de  diferentes 
culturas.
-  caráter inovador de um equipamento animador de cultura , 
conhecimento e  lazer, beneficiando a população em geral.
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Tema
Relações entre programa, sítio e tecido urbano de suporte

Fundação de Arte Flamenca Tablado Andaluz

 O terreno escolhido para a implantação do 
projeto, está localizado na Rua Fernandes Vieira, no 
Bairro Bom Fim. Para a escolha do terreno foram 
levados em consideração os seguintes aspectos:
- O Tablado Andaluz, nas suas duas sedes e restaurante, 
sempre esteve localizado nessa região do bairro Bom 
Fim.
- A semelhança dos povos (mouros, árabes e judeos) que 
influenciaram e a formação da cultura flamenca , com 
as origens e tradições cultural e étnica do Bairro Bom 
Fim (década de 1920, os primeiros membros da 
comunidade judaica começaram a se instalar ao longo 
da Avenida Bom Fim, e hoje em dia, apesar da 
diversidade de moradores, este Bairro permanece como 
símbolo da colonização judaica em Porto Alegre).
- Também pela semelhaça, do Bairro, em alguns 
aspectos com os Bairros de Lavapies e Rastro em 
Madrid, Espanha, onde a cultura e tradicões flamencas 
sao muito fortes  ainda hoje.
- A potencialidade e a infraestutura do Bairro, 
freqüentado por intelectuais e integrantes de 
movimentos alternativos e de contracultura, a 
atmosfera do bairro é efervescente e diversificada. Nele 
situam-se universidades, escolas tradicionais, capelas, 
sinagogas, anfiteatros, e parques.

localização de Porto Alegre localização de Bairro Bom Fim
cidade - bairroestado-cidade

localização do quarteirão localização do terreno
quarteirão-terrenobairro-quateirão

limite bairro
limite quarteirão terreno

limite quarteirão
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Tema
Objetivos da Proposta

Fundação de Arte Flamenca Tablado Andaluz

 Proporcionar uma nova fase para o  Tablado Andaluz, com uma  sede 
que tenha a infraestrutura necessária para a potencialidade do programa. 
Que a edificação seja compatível com as atividades propostas pelo Tablado 
Andaluz.

Promover para os usuários da escola, um espaço adequado e 
completo, para que  o trabalho desenvolvido apresente cada vez mais bons 
resultados.

Estabelecer uma relação significativa entre as três expressões de 
artes que serão desenvolvidas ( dança, música e culinária típica), 
promovendo a  integração de ambas.

Fortalecer o desenvolvimento da cultura flamenca, consolidando as 
atividades  já oferecidas pelo Tablado e ampliando sua atuação como 
incentivador  cultural. 

Tornar o equipamento uma referência, na cidade, estado e país . Que 
ofereça para  a cidade uma programação cultural ativa 
(biblioteca,exposições,auditório) e contribua com a animação noturna de 
seu entorno imediato( restaurantes e bar, café, espetáculos).

tablado andaluz

dança música culinária típica 

  agente ativo
desenvolvimento cultural

DANÇA 
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Aspectos do desenvolvimento do projeto
Definição do desenvolvimento pretendido
Metodologia e instrumentos de trabalho

Fundação de Arte Flamenca Tablado Andaluz

 

- reconhecimento inicial
formulação de um programa de necessidades, através de pesquisa, levantamentos, entrevistas, 
etc., para entender o funcionamento da escola e propor diante de uma realidade agora sim 
conhecida, um programa sucinto e eficiente que atenda as necessidades da escola.

- programa        terreno
adequação e compatibilização do programa necessário com o terreno escolhido. Verificação da 
viabilidade da implantação.

- terreno        cidade
análises  da parcela urbana onde o projeto será implementado. Estudando a morfologia da área, 
relações existentes, eixos consolidados e potenciais a serem explorados.
documentação apresentada com esquemas , desenhos nas escalas 1/2000
1/1000 e 1/500, e maquete.

- proposta geral
Com o domínio do tema e o conhecimento da área onde será implantado, além de todas as análises 
já feitas até essa etapa, será apresentado um projeto no nível de ante-projeto arquitetônico, 
resultado da solução de um partido geral. Proposta clara e objetiva que resulte em uma solução 
adequada ao sítio e ao programa proposto inicialmente. Que atenda todas as necessidades e  
estabeleça as relações que foram propostas.
documentação apresentada com maquete, perspectivas  e desenhos nas escalas 1/250, 1/100 e 
1/50.

- detalhamento
detalhamento técnico e especificações para o melhor entendimento da proposta, dando maior 
atenção para a questão do isolamento acústico.
documentação com desenhos nas escalas 1/20, 1/10 e 1/5.

  Os aspectos do desenvolvimento do projeto foram organizados e descritos em 5 etapas:
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Definições Gerais

Agentes de intervenção

Fundação de Arte Flamenca Tablado Andaluz

O principal agente de intervenção é o Grupo Tablado Andaluz, com o objetivo de tornar possível a 
realização de um grande projeto que vem sendo idealizado com o crescimento da escola: a 
construção de uma sede completa, referência no estado  e no país na tranferência de 
conhecimento, complementada com cultura e lazer.

O público alvo do Tablado Andaluz é bastante diversificado, é  composto de pessoas das mais 
diferentes origens, classes sociais e idades. Essa mistura é o que cria a  identidade do lugar, que 
não possui nenhuma restrição e preconceitos. Esse grupo tão diversificado é composto por 
pessoas interessadas em :
 -  aprender história e cultura.
 -  estudar dança e música flamenca,  técnica e ritmo. 
 -  ter  vivência com a língua, costumes,  música e o baile.
 -  apreciar da  comida típica espanhola.
 -  assistir espetáculos de dança e música ao vivo. 

População Alvo

Aspectos temporais e econômicos

A obra seria realizada em uma única etapa e  o prazo previsto para a execução é de  18 meses.
Uma estimativa do custo do terreno fica em torno de 500.000reais e o custo da construção 
2.032.616.00reais. Totalizando um custo aproximado de 2.500.000.00reais.

Obs. 
Cálculo baseado no cub de agosto de 2008 de 1cub:928.12reais (considerando estacionamento coberto no 1 subsolo 
- 0,6cub/m2 e para a área edificada 1,2cub/m2)
fonte:site da siduscon/rs
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Fundação de Arte Flamenca Tablado Andaluz

Definição do Programa

público

Espaço Descrição das Atividades Pop. Fixa Pop. Flutuante Equipamento Características Especiais Área m2Grupo

Hall
espaço de chegada e 
distribuição das atividades

      2

      15 cadeiras-mesas-sofás     50

Recepção
Informações

orientação do público usuário

      _ 

      15
balção para atendimento  
computador-cadeiras     10

Espaço de
Exposição 1

destinada a história, origens, 
evolução, modificações da arte 
flamenca

      1       10 expositores- projetor    50

Espaço de
Exposição 2

destinada à produção do 
Tablado Andaluz 
(espetáculos,viagens, shows, 
work-shops,etc.)

      1       10 expositores- projetor    50

Loja
venda de artigos temáticos em 
geral. Produtos variados e 
confecções próprias do Tablado

      2       10
expositores-estantes-
armários-provador-balcão 
de atendimento-
computador-caixa

   40

Biblioteca 
Midioteca

estabelecimento destinado ao 
público da escola e ao público 
geral

      10      5
balção de atendimento-
caixa-mesas-cadeiras-
cozinha-elétrodomésticos
sanitários

conexão com a rua

conexão com a rua

   50

Café

acervo de material referente ao 
tema-livros,cd,dvd(consulta e 
empréstimo)material geral e da 
escola

      3       15
balção de atendimento-
computadores-estantes- 
armários-espaço-espaço 
de leitura- mesas-cadeiras

conexão com a rua    100

Auditório
      1       80    200

destinado para apresentações 
da escola-pequenos espetáculos
work-shops-seminários- mostra 
de vídeos,enfim,qualquer 
manisfestção artística flamenca

80poltronas-palco-sala 
som-projetor teto-tela de 
projeção-sala de luz

camarins-foyer-bilheteria

Restaurante arte da cozinha típica espanhola 
com show flamenco 
completo(bailarinos e banda)

      10       100 mesas-cadeiras- barra-
palco-cozinha- caixa-

camarins-sanitários-
salafuncionários

   250

Sanitários feminino e masculino       _       3 pia-vaso sanitário-
mictórios

  20

    820área parcial grupo público
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Fundação de Arte Flamenca Tablado Andaluz

Definição do Programa

escola
dança

Espaço Descrição das Atividades Pop. Fixa Pop. Flutuante Equipamento Características Especiais Área m2Grupo

sala 01 aula de dança- infantil e básico
iniciantes 1

      35
armário-instalações 
equipamentos de som     50      _ 

parede espelhada-piso 
especial madeira-isolamento
acústico

sala 02 aula de dança- iniciantes 02       35
armário-instalações 
equipamentos de som     50      _ 

parede espelhada-piso 
especial madeira-isolamento
acústico

sala 03 aula de dança- intermediários 
01 e 02

      40
armário-instalações 
equipamentos de som     50      _ 

parede espelhada-piso 
especial madeira-isolamento
acústico

sala 04
aula de dança-
avançado,adulto,clássicos,casta
castanhola,técnica 
,ritmos,work-shops

      40
armário-instalações 
equipamentos de som     50      _ 

parede espelhada-piso 
especial madeira-isolamento
acústico

banheiros +
vestiários

feminino e masculino       _       15 pia-vaso sanitário-
mictório-chuveiro- 
armário guarda volume

    30

escola
música

sala 01
aula de música - violão e 
guitarra

      _       05 mesa-cadeira-armário-
quadro negro -instalações 
de equipamentos de som

    15isolamento acustíco

sala 02
aula de música - percursão e 
carón

      _       05 mesa-cadeira-armário-
quadro negro -instalações 
de equipamentos de som

    15isolamento acustíco

sala 03
aula de música - canto       _       05 mesa-cadeira-armário-

quadro negro -instalações 
de equipamentos de som

    15isolamento acustíco

sala de ensaio destinadas para ensaios da banda
flamenca tirititrã

      _       15
mesa-cadeira-armário-
quadro negro -instalações 
de equipamentos de som

isolamento acustíco
    30

estúdio destinadas para ensaios da banda
flamenca tirititrã

      _       08 isolamento acustíco     30

sala apoio guardar material da banda       _       15 armários    10

sanitário feminino e masculino       _       08    20pia-vaso sanitário- 
mictório
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escola
gastro
nomia

Espaço Descrição das Atividades Pop. Fixa Pop. Flutuante Equipamento Características Especiais Área m2Grupo

sala de aula aulas de culinária típica 
espanhola

      25
bancada para professor
bancada para alunos-
cadeiras-cozinha

    50      _ 

Fundação de Arte Flamenca Tablado Andaluz

Definição do Programa

depósito armazenamento do material das 
aulas

      05      _ armários-pratelerias     10

sanitário feminino e masculino       _       08    20pia-vaso sanitário- mictório

   445área parcial grupo escola

adm.

secretária matrículas-pagamentos-
informações

      2       05
bancada trabalho-
computador-cadeira-
estantes-armários-arquivos-
fichários

   15

sala de reuniões sala para reuniões de todos os 
núcleos da fundação.       _      10

mesa 10 lugares-
computador-projetor    15

sala adm.(dança
música,culinária)

organizar e desenvolver as 
atividades de cada 
área(eventos,divulgação de 
cursos,etc)

      05      05
bancada com computador-
cadeiras-mesa-sofá    25

sala de 
professores

sala destinada para os 
professores       _      10

armário-prateleiras-
cadeiras-mesa-sofá    15

copa
apoio para professores e 
funcionários       _      10

fogão-pia-geladeira-mesa-
cadeira    10

sanitário feminino e masculino    20pia-vaso sanitário- mictório      _       08

infra-es
trutura

depósito
de lixo

deposito de lixo orgânico e
seletivo

      _       01 duas lixeiras    05

ar
condicionado

área para os equipamentos de 
condicionamento artificial de ar

      _       01

   10

reservatórios área para o armazenamento de
caixas de água, bombas

      _       01

   10

central de gás área para o armazenamento 
de butijões de gás

      _       01    10

central elétrica área para o tranformador
e subestação

   05

área parcia serviço e infraestrutura

      _       01

TOTAL
  780

  2050

estacionamento  650estacionamento no subsolo       _       _ mínimo 12 vagas
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Fundação de Arte Flamenca Tablado Andaluz

Definição do Programa

ORGANOGRAMA GERAL
ÁREAS PROPORCIONAIS

ACESSO RECEPÇÃO

ESTACIONAMENTO

SERVIÇO

PÚBLICO

ESCOLA

DANÇA

MÚSICA

CULINÁRIA

RESTAURANTE

AUDITÓRIO

BIBLIOTECA

CAFÉ

LOJA

INFRAESTRUTURA

ADMINISTRAÇÃO
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Fundação de Arte Flamenca Tablado Andaluz

Definição do Programa

ESTACIONAMENTO

RECEPÇÃOACESSO

HALL

EXPOSIÇÃO

EXPOSIÇÃO

INFORMAÇÕES

SERVIÇO

PÚBLICO

ESCOLA
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SECRETÁRIA
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SANITÁRIO
COPA

AR CONDICIONADO
CENTRAL DE GÁS
RESERVATÓRIOS
CENTRAL ELÉTRICA
DEPÓSITO LIXO

RESTAURANTE

AUDITÓRIO

BIBLIOTECA

CAFÉ

LOJA

DANÇA

MÚSICA

CULINÁRIA

SALA 01

SALA 02

SALA 03

SALA 04

SANITÁRIOS E 
VESTIÁRIOS

SALA ENSAIO

ESTÚDIO
SALA APOIO
SALA 01
SALA 02
SALA 03
SANITÁRIOS

SALA DE AULA

SANITÁRIOS
DEPÓSITO

ORGANOGRAMA COMPLETO
ÁREAS PROPORCIONAIS
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Fundação de Arte Flamenca Tablado Andaluz

Área de Intervenção
Planos e Projetos Incidentes

Mapa 02- Estratégia de Produção da Cidade -
Programa de Habitação de Interesse Social

Mapa 01 -Estratégia de Sistema de Planejamento 
Regiões de Gestão do Planejamento

Mapa 03 - Macrozonas

 O  Bairro Bom Fim localiza-se na Macrozona 1 (ver mapa 01), na ÁREA DE OCUPAÇÃO INTENSIVA (ver mapa 02) -   onde a concentração de pessoas e 
negócios deve ocorrer prioritariamente. Ele  faz parte da CIDADE RADIOCÊNTRICA ( ver mapa 03) - que é considerada a área de expansão natural do 
Centro Histórico. Nela se incentiva uma "mistura" de atividades (miscigenação). Engloba o Centro até  a III Perimetral, ou seja, a cidade mais 
consolidada.

localização bairro Bom Fim

N

13



Fundação de Arte Flamenca Tablado Andaluz

Área de Intervenção
Tendências de Desenvolvimento, Potenciais e Limitações da Área

Mapa 05 - Estratégia de Estruturação Urbana - Programa de
Espaços Abertos e Programa de Integração Metropolitana

 Mapa 06-Modelo Espacial - Representação
esquemática

localização bairro Bom Fim

Podemos observar algumas tendências de desenvolvimento para a região expressas nos condicionantes dos mapas acima, o que fazem da área uma região com 
potencial.  O bairro é considerado área de interesse cultural,  espaços com práticas sociais significativas e próximo a Parque existentes e em potencial ( mapa 04). 

A área está próxima(ver mapa 05):
- centro da cidade, que conserva um patrimônio cultural significativo  expandindo suas atividades.
- concentrações comerciais significativas
-áreas especiais de interesse institucional e terminais
` É classificada como CORREDOR DE URBANIDADE(ver mapa 06), ou seja, é o espaço que circunda o Centro Histórico, onde estão situados bairros e lugares 
significativos em termos de patrimônio histórico e cultural. Próxima a eixos de tranposte coletivo e de transporte de alta capacidade.

Essas características citadas  oferecem grande potencial para o projeto que será implantado nessa área. Mas também, como toda área sujeita a crescimento , 
podemos citar algumas limitações como: escassez de segurança, demanda por estacionamentos,poluição sonora e visual, falta de manutenção de áreas verdes e 
espaços abertos.

N
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Mapa 04 - Estratégia de Qualificação Ambiental -
 Valorização do patrimônio cultural



Fundação de Arte Flamenca Tablado Andaluz

Área de Intervenção
O terreno - características especiais e equipamentos
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População/2000:11.351 moradores
Homens: 4.802
Mulheres: 6.549
Área: 38 ha
Densidade: 299 hab/ha
Taxa de crescimento 91/2000: (-)0,40% aa
Domicílios: 4.961
Rendimento médio mensal dos responsáveis pelo domicílio/2000: 15,80 salários mínimos

Alguns dados do Bairro Bom Fim

 Considera-se que o Grupo Tablado Andaluz adquire dois terrenos na rua Fernandes 
Vieira, o primeiro de 6m x 50m( uso atual-residencial 1pav) e o Segundo 7m x 50m( uso 
atual-comercial 1pav), dando origem ao terreno  de 13m x 50m (marcado no mapa ao lado), 
onde será implantado o projeto da Fundação  de Arte Tablado Andaluz. O terreno é regular e 
plano. As edificações nos lotes de divisa são: ao norte, colado na divisa, uso misto, 4 pav. , e a 
sul , colado na divisa,uso comercial, 2 pav.

A área de intervenção é bastante arborizada e possui equipamentos  como: lixeira, 
orelhão, parada de ônibus, iluminação pública. 

As ruas limites do quarteirão são asfaltadas, possuindo faixa para estacionamento 
São bem sinalizadas, possuindo semáfaro, placas de sinalização e faixa de segurança.O 
passeio em geral é considerével,4m, e o revestimento predominante é basalto irregular.

fluxo de veículos

mão única - direção do fluxo

fluxo na duas direções
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Fundação de Arte Flamenca Tablado Andaluz

Área de Intervenção
Morfologia Urbana e Uso do Solo

mapa fundo-figura altura das edificações

1 2 43 5 6 7 8 9 10
residencial misto comercial

institucional

usos do solo

estacionamento
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MORFOLOGIA URBANA
O tecido urbano nessa área é bastante consolidado, possuindo características que se repetem ao analisar os quarteirões. A maioria deles possui uma forma 

irregular, com lotes estreitos e compridos. Os lotes são colados na divisa( nas duas ou pelo menos em uma delas-ver mapa fundo-figura).
Quanto à altura, podemos observar um predomínio de edificações de3 e 4 pavimentos, coladas na divisa e que apresentam recuo de jardim, conforme legislação 

vigente.
USOS DO SOLO
A área de intervenção apresenta usos bastante variados.  As edificações residenciais e mistas tem uma presença mais significativa, enquanto  as edificações 

comerciais  aparecem em toda a área mas se concentram na Av. Osvaldo Aranha. Os estabelecimentos comerciais são bem diversificados prestando diferentes serviços 
para a população da cidade toda, o que faz dessa área uma região com fluxo grande de pessoas. Esse fluxo é diário, aumentando no fim de semana, principalmente aos 
domingos, pela proximidade da área de intervenção com o Parque da Redenção( Brique e demais atividades).
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Fundação de Arte Flamenca Tablado Andaluz

Área de Intervenção
Espaços Abertos,Vegetação Existente e Hierarquia Viária

Espaços Abertos e Vegetação Existente Hierarquia Viária

parques e praças ruas arborizadas principal secundária local

localização terreno localização terreno

N

No mapa acima podemos observar que a área de 
intervenção não possui espaços abertos-escala bairro ( 
pequenas praças,por exemplo).Mas está muito próxima 
do Parque Farroupilha (Redenção),  que é um 
equipamento de lazer e esporte que atrai pessoas de 
toda a cidade.

Uma característica significante neste Bairro, é a 
grande arborização das ruas.  A maioria delas possui o 
passeio com canteiros, e árvores, o que trás qualidade 
espacial e conforto ambiental para os moradores e 
usuários dos serviços que alí são prestados. 

A área possui uma área verde de 2,5 a 5 m2/hab 
e a espécie predominante é o jacarandá.

Quanto a hierarquia das vias, podemos observar que a área está próxima 
de uma importante Avenida da cidade, a Osvaldo Aranha(fluxo grande de 
veículos e pessoas- transporte público significatico-corredor de ônibus).  A Rua 
Fernandes Vieira, onde está localizado o terreno, é uma via secundária, que liga 
duas vias principais (Av. Independência à Av. Osvaldo Aranha)

17

Rua Fernandes Vieira
túnel de jacarandá-vegetação predominante no
bairro Bom Fim.
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Fundação de Arte Flamenca Tablado Andaluz

Área de Intervenção
Levantamento Fotográfico - terreno e entorno imediato
terreno

entorno imediato

fernandes vieira enrique dias

felipe camarão osvaldo aranha

N
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Fundação de Arte Flamenca Tablado Andaluz

Área de Intervenção
Orientação Solar                                                           Levantamento plani-altimétrico 
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Fundação de Arte Flamenca Tablado Andaluz

Área de Intervenção
 

20

Micro-clima

frequência média anual de ocorrência de direção de vento

O clima de Porto Alegre, segundo W.Koppen, é subtropical úmido, por registrar temperaturas 
médias do mês mais quente superior a 22 graus e apresentar chuvas bem distribuídas ao londo do ano.

As temperaturas médias atingem seus maiores valores no mês de janeiro e menores no mês de 
junho e julho. A precipitação pluviométrica ao longo do ano é maior no período mais frio, nos meses de 
junho a setembro.  A umidade relativa do ar mantém-se elevada ao longo do ano, concentrando seus 
valores mais altos no período mais frio. A insolação, medido em números de horas, é menor nos meses 
mais frios e chuvosos.

  Quanto aos ventos  podemos observar, no mapa, as direções mais frequentes  em Porto 
Alegre, com forte predominância dos ventos leste e sudeste.

Quanto a poluição por efluentes, a área apresenta um potencial alto de carga de efluentes por 
sub-bacia,tendo a principal fonte poluidora posto de serviçao. Quanto a poluição sonora o nível de 
ruído do bairro está entre 68,2 a 82 db, e o ruído  por via de trafego é de 75 a 89db, os mais altos na 
classificação.

Solos

A declividade  da área de intervenção é menor 
que 10%) está associada a áreas baixas formadas por 
planíces e terraços de origem fluvial ou lacustre. O solo 
característico é o planoso( substrato- depósito de 
terraço lacustre antigo). Os solos dessa região tem uma 
boa capacidade de carga e substrato rochoso próximo a 
superfície.

Infra estrutura

A área de intervençao está localizada na zona 
urbanizada não inundável. O sistema de tratamento da 
água é feito na Estação de Tratamento Moinhos de Vento. 
A região possui rede de esgoto cloacal separado, energia 
elétrica e iluminação pública. Quanto aos resíduos sólidos 
a região tem produção média diária de 0,6 a 0,79 (KG) de 
lixo por habitante.

ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Infraestrutura

MAPA GEOTÉCNICO DE SOLOS

POLUIÇÃO POR AFLUENTE POLUIÇÃO SONORA

INSOLAÇÃO UMIDADE RELATIVA DO AR

POLUIÇÃO POR AFLUENTE POLUIÇÃO SONORAPOLUIÇÃO POR AFLUENTE POLUIÇÃO SONORA

TEMPERATURA PRECIPITAÇÃO

VENTOS

N

LOCALIZAÇÃO BAIRRO BOM FIM



Fundação de Arte Flamenca Tablado Andaluz

Condicionantes Legais
Codigo de Edificações de Porto Alegre

Conforme Capítulo II - Edificações não Residenciais
Seção I- Condições Gerais

- Deverá  atender a norma quanto à: responsabilidades, normas 
administrativas ,obrigações durante a execução da obra, materiais e 
elementos de construção, circulações, ventilação e iluminação
-Deverão ter:

Seção VI- Escolas
-

pé-direito mínimo de 2,60m e 3,00m no pavimento térreo quando houver
obrigatoriedade de marquises
estrutura e entrepisos resistentes ao fogo (exceto prédios de uma unidade 
autônoma, para atividades que não causem prejuízos ao entorno, acritério 
do município)
instalações sanitárias de uso público, no pavimento de acesso,compostas de, 
no mínimo, vaso sanitário e lavatório
vestiário com local para chuveiro;
-Cozinhas, copas, depósitos de gêneros alimentícios (despensas), deverão:
I – ser dimensionados conforme equipamento específico;
II – ter piso e paredes até a altura mínima de 2,00m, revestidos com 
material liso, lavável, impermeável e resistente.

As edificações destinadas a escolas, deverão:
I – ter instalações sanitárias obedecendo às seguintes proporções:
a) masculino:1 vaso sanitário e um lavatório para cada 50 alunos;
um mictório para cada 25 alunos;
b) feminino:1 vaso sanitário para cada 20 alunas;1 lavatório para cada 50 
alunas;
c) funcionários:1 conjunto de lavatório, vaso sanitário e local para 
chuveiro paracada grupo de 20;
d) professores:um conjunto de vaso sanitário e lavatório para cada grupo 
de 20;
II – garantir fácil acesso para portadores de deficiência física às 
dependênciasde uso coletivo, administração e à 2% das salas de aula e 
sanitários.

Código de Proteção contra Incêndio de Porto Alegre

De  acordo com a classificação e uso da edificação ela 
possui grau de risco 02,  tendo sua classificação como risco 
pequeno( entre 1 e 4). Pela sua ocupação e uso ela se enquadra 
como E2(serviços de educação e cultura física- escolas 
especiais-cultura geral). Para edificações com área total 
construída acima de 1.600m2, área do maior pavimento menor 
que 800m2 e altura entre 12 e20m a tabela 5 indica o código 
534. Isto implica nas seguintes exigências:
-extintores de incêndio
-saída alternativa
-sinalização de saídas
-iluminação de emergência
-instalações hidráulicas sob comando
-alarme acústico
-uma escada enclausurada protegida
 

Normas de Acessibilidade Universal ABNT NBR9050

O projeto pretende se adequar as normas tendo como 
base algumas considerações gerais quanto a: Comunicação e 
sinalização,Acessos e circulação, Sanitários e vestiários, 
Equipamentos Urbanos e Mobiliário.
Sanitários - para defcientes físicos a cota fica em 5% da 
quantidade total  de sanitários.
Equipamentos urbanos - auditórios: para sala com capacidade 
total de assentos entre 51 a 100 são necessários 3 assentos para 
cadeirantes, 1 assento para pessoas com mobilidade reduzida e 
1 assento para pessoas obesas.
Equipamentos urbanos - restaurante -devem possuir pelo 
menos 5%  do total de mesas, com no mínimo uma,acessíveis a 
cadeirantes.
Vaga de estacionamento para deficientes físicos - para 
estacionamento com total de 11 a 100 vagas é necessário uma 
vaga para deficiente físico.
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Fundação de Arte Flamenca Tablado Andaluz

Condicionantes Legais

(5) Não possui estoque de índices alienáveis adensáveis (IAA)

Plano Diretor Municipal

macrozona 01

UEU 28

quarteirão 111

densidade bruta - área de ocupação

densidade solo criado total

525hab/ha 15econ./ha

zona
predom. residencial, mista
corredor de urbanidade e
centralidade

525hab/ha 15econ./ha

densidade solo privado

regime urbanístico

Agrupamento das atividades - código 5

mista 02

Índice de aproveitamento - código 19
IA-2,4

IA máximo por terreno
(índice de aprov. + solo criado)
2,4 + estoque de ajuste de projeto  
Quota ideal - 75m2

Índice de aproveitamento - código 19
IA-2,4

Quota ideal - 75m2

IA máximo por terreno
(índice de aprov. + índice alienável adens.)
2,4 + índice de ajuste (5)

ÁREA DE OCUPAÇÃO       CÓDIGO       USOS                                                                       ALTURAS                                                         TAXA DE OCUPAÇÃO
                                                                                                                         MÁXIMA (m)    DIVISA(m)    BASE(m)
 

intensiva 13 corredor de centralidade
e urbanidade 52 18      6 e 9 75 % e 90%
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Fundação de Arte Flamenca Tablado Andaluz

Fontes de Informações
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www.sinduscon-rs.com.br

www.flamenco-world.com

www.solea.com.br
www.flamenco.org
www.andalucia.com

www.tabladoandaluz.com.br
www.tabladoandaluzcaxias.com.br

www.academiadebailejerez.com

www.portoalegre.rs.gov.br
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Projeto arquitetônico III Projeto arquitetônico IV
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Equipe Docente - Benamy Turkienicz e Rafael Rosa
Equipe Discente -  Franciele Eichelberger Granada

TEMA - Habitação Unifamiliar - 

  

O projeto tem como referência a Casa Ponte do Arquiteto Amâncio Willans que 
se localiza na cidade de Mar del Plata, Argentina.A casa está sobre um arroio e  
estabelece uma relação harmônica com a natureza que a envolve.O terreno do  
projeto  localiza-se no mesmo terreno da Casa Ponte,o qual foi referida 
acima.O desafio  é promover uma integração entre essas duas casas  sem que  
a construção de uma nova casa agrida  formalmente a Casa da Ponte. 
SOLUÇÃO -  O partido foi o resultado dos estudos e da exploração da forma 
que foram desenvolvidos ao longo do semestre. O acesso de da por duas rampas 
que levam a um núcleo central, que é uma área social,  e desta acessamos a 
parte íntima e de serviço.

Equipe Docente - Silvio Abreu e Sérgio Marques
Equipe Discente -  Franciele Eichelberger Granada e Miguel Esnaola

TEMA - Habitação Multifamiliar - 

  

O terreno se localiza próximo a Orla do Guaíba, na  Av. Loureiro da Silva. O 
desafio foi desenvolver o programa (habitação multifamiliar  com térreo 
comercial) adequando as normas, planos e legislações de Porto Alegre.
SOLUÇÃO -  Analisando a área e o perfil da população estabeleceu-se 
apartamentos de 2 e 3 dormitórios, que foram desenvolvidos no corpo do 
edifício em duas barras conectadas pela circulação. O pavimento térreo é 
ocupado com atividades comerciais. Elas se desenvolvem em outra 
barra,próxima da rua, separadas da parte privada da edificação. No subsolo 
está localizado o estacionamento.



Portifólio

25

Projeto arquitetônico V Projeto arquitetônico VI
Equipe Docente - César Dorfman e Sérgio Marques
Equipe Discente -  Franciele Eichelberger Granada e Daniela Viana

TEMA - DAD - curso de artes dramáticas da UFRGS
O terreno situa-se na Av. Salgado Filho, com frente também para a Rua General 
Vitorino. O projeto consiste em uma nova edificação para o curso de artes 
dramáticas, preservando a edificação existente. O projeto tem como desafio, 
questões de iluminação e ventilação, pelo seu terreno e morfologia da área.

  

SOLUÇÃO -  O partido preserva a edificação existente e mantêm o Teatro nesta 
mesma edificação.  O restante do programa de desenvolve no prédio de 8 
pavimentos. O volume tem formas simples ,retângulo com subtração, o que 
gera um pátio interno em forma de semi-círculo. A escada é integrada com o 
pátio interno.

Equipe Docente - Cláudio Calovi, Glênio Bohrer e Heitor Silva
Equipe Discente -  Franciele Eichelberger Granada e Daniela Viana

TEMA - OSPA - Sala Sinfônica de Porto Alegre 

  

O terreno se localiza Avenida Beira Rio, ao lado da Camara Municipal de Porto 
Alegre. O projeto é desafiador pela sua escala e nível de impacto para a cidade, 
pois seu terreno está localizado, na Orla do Guaíba,zona de grande interesse 
cultural e de lazer.

SOLUÇÃO - O partido consiste em uma volume único, que envolve dois volumes 
internos. Um deles é a sala sinfônica e o outro, a escola de música e setores 
administrativos.
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Projeto arquitetônico V
Equipe Docente - Douglas Aguiar
Equipe Discente -  Franciele Eichelberger Granada e Daniela Viana

TEMA - Habitação Social Contemporânea
O projeto foi desenvolvido no Jardim Marabá, que se localiza ao Sul do Bairro 
Glória. A área de intervenção consiste em 13ha, com 442 moradias e 
aproximadamente uma população de 2210 moradores. O terreno tem uma 
declividade bem acentuada.

  

SOLUÇÃO -  O projeto se desenvolveu em duas etapas. A primeira se resume 
em uma intervenção urbanística, para solucionar acessos,gabaritos de ruas e 
calçadas, reorganização dos lotes.  A Segunda, no detalhamento das áreas de 
lazer que foram criadas, e o detalhamento das moradias ( desde o módulo 
básico e sua possível evolução)
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Equipe Docente - 
Equipe Discente -  Franciele Eichelberger Granada e Gabriela Goidanich
TEMA - Implantação Linha 2 do metrô e Revitalização da área
A área de intervenção se localiza na Av. Érico Veríssimo,tendo como limite a 
Rua Venâncio Aires e a Avenida Ipiranga. Os principais objetivos é a adequação 
e revitalização de equipamentos urbanos como o Ginásio Tesourinha, O centro 
cultural, a Praça Garibaldi  e também a implantação do metrô na Av. Érico 
Veríssimo.

  Maria Cristina Lay

SOLUÇÃO -  As estratégias de projeto se iniciam com a prolongação de duas 
ruas já existente para conectar pontos importantes da cidade. Foi feita uma 
ligação entre o Tesourinha e o Centro Cultural que se resume em um grande 
eixo com animação, oferecendo atrativos, uma revitalização na Praça 
Garibaldi, oferecendo alí outros serviços e a ocupação de um quarteirão com 
atividades mista(comércio e moradia)

Urbanismo I Urbanismo II
Equipe Docente - Iara Castelo e Cláudio 
Equipe Discente -  Franciele  Granada, Daniela Viana e João Pedro de 
Oliveira
TEMA - Loteamento 

  

A intervenção Urbanística se resume no estudo de viabilidade para a 
implantação de um lotemaneto no terreno onde hoje é o  Clube de 
Porto Alegre, com o lançamento do traçado viário,organização dos novos lotes 
e detalhamento do tipo de habitações que serão implantadas.

SOLUÇÃO - O partido consiste na implantação de um Parque Linear ao longo 
do arroio presente nessa área e distribuindo as habitações ao seu 
entorno(habitações unifamiliar e multifamiliar).

Country
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Equipe Docente - João Rovati e Leandro Andrade
Equipe Discente -  Franciele Eichelberger Granada e Gabriela Goidanich

TEMA - Parque Linear - Barra do Ribeiro
A área de intervenção se localiza na cidade Barra do Ribeiro, próxima a Porto 
Alegre. Foram estabelecidas propostas gerais para toda cidade e, logo após , na 
etapa de detalhamento foi trabalhado um Parque Linear ao longo do Arrio da 
Cidade.

  

SOLUÇÃO -  Foi configurado um plano estruturador de propostas e 
intervenções para a cidade, determinando áreas e funções. O Parque Linear( 
área detalhada), se integra à cidade, com atividades de lazer(eco-turismo, 
esportes radicais, ciclovia, passeio amplo, estares, bancos, iluminação 
adequada), esportes e pequenos comércios ( bancas de revistas, de sucos, 
lanches, sorvete)

Urbanismo III Urbanismo IV
Equipe Docente - Gilberto Gabral, Célia Ferraz e Lívia Piccinini
Equipe Discente -  Franciele  Granada, Daniela Viana e João Pedro de 
Oliveira
TEMA - Intervenção Urbana - Orla do Guaíba 

 

A intervenção Urbanística se resume no estudo de viabilidade de uma 
intervenção urbanística na Orla do Guaíba, uns dos pontos de grande atração 
em Porto alegre. Os limites da intervenção são os Armazéns do Cais do Porto e 
o Anfiteatro Pôr do Sol.
SOLUÇÃO - O partido é estruturado a partir de um eixo que conecta as duas 
pontas do projeto. O projeto se divide basicamente em 4 partes: Área das 
Armazéns do cais e adequação da Praça.............../ Revitalização do Gasomêtro 
e Seu entorno imediato/ Implantação da OSPA e Reformulação do Parque de 
Exposições/ A Marinha de Porto Alegre.
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