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ProjetoArquitetônico I
Profs.: Edson Mahfuz + Silvia Leão

O tema foi um centro comunitário no bairro Vila
Jardim, visando desenvolver articulações
simples entre terreno, volume e programa. O
projeto foi importante para a aquisição de noções
de organização espacial e da relação do edifício
com o espaço aberto e com a rua.
A solução adotada foi de dois volumes
perpendiculares interpenetrados, sendo um
opaco e outro transparente. O espaço aberto
ficou organizado sob o pilotis e em platôs,
fazendo conexão com a rua.

ProjetoArquitetônico II
Profs.: PauloAlmeida + Eliane Sommer

No terreno do Largo Zumbi dos Palmares, o tema
deveria ser uma biblioteca pública.
Neste atelier o ênfase foi dado para as
modulações e para os estudos de insolação nas
fachadas.
A solução adotada foi a de um grande prédio
linear, respeitando a escala do bairro na
Travessa do Carmo e criando uma nova fachada
que regulariza a heterogeneidade existente. O
programa previa ainda lojas e restaurantes além
de um grande estacionamento no subsolo.

ProjetoArquitetônico III
Profs.: Cláudia Cabral + Marcelo Fernandez

A residência foi o tema deste atelier. O terreno
situado no bairro Cidade Baixa nos fez buscar
soluções em lotes de pouca largura, propondo
novas soluções dentro da tipologia existente no
entorno.
A idéia foi propor uma nova forma de morar e
trabalhar e sugerir alternativas ao habitar em
torre.
A solução adotada integrou as 8 unidades
residenciais completas e independentes com
uma loja em um único volume permeados por
uma passagem de pedestres à rua dos fundos.

portfolio enrique siegmann duvelius
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ProjetoArquitetônico IV
Profs.: M.Luiza Sanvitto + Luiz Stahl

O tema deste atelier foi a habitação multifamiliar
em altura. Em um difícil terreno em curva, o
desafio foi projetar atendendo a todas as normas
vigentes, plano diretor, código de obras e código
de incêndio.
A solução adotada apresentou um partido
assimétrico, com seis apartamentos de um
dormitório em uma lado e apenas um
apartamento de dois dormitórios no outro. O
edifício apresentava ainda garagem no subsolo,
lojas no andar térreo ao longo do passeio e infra-
estrutura de lazer no pavimento intermediário.
Nos fundos havia uma praça.

ProjetoArquitetônico V
Profs.:
Co-autor:

César Dorfman + Sérgio M.Marques
Ludwig Wagner

Neste semestre trabalhamos com um novo
projeto para o DAD - Departamento de Arte
Dramática da UFRGS. Um programa grande em
terreno estreito, com duas frentes, desnível
acentuado e pre-existência histórica a preservar
foram os condicionantes.
A solução propostacontemplou um novo teatro
no casarão preservado com acesso público pela
Salgado Filho, e a escola em um novo prédio com
acesso pela General Vitorino. O grande desafio
foi integrar o novo e o velho.

ProjetoArquitetônico VI
Profs.:
Co-Autor:

Glenio Bohrer + C. Calovi + Heitor Silva
João Pedro Oliveira

Em um terreno grande no centro da cidade, este
atelier abordou o tema do Museu do Bonde,
agregando estações do bonde histórico, do
aeromóvel e do ônibus de turismo. Lojas,
restaurantes e escritórios complementavam o
programa.
A solução proposta foi uma grande torre em
lâmina, circundada por palmeiras e por uma base
que abrigava os diversos terminais e as lojas. O
programa do museu ficou no subsolo, junto com
estacionamento, permitindo visuais convidativas
aos usuários dos terminais.

portfolio enrique siegmann duvelius
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ProjetoArquitetônico VII
Profs.: Eduardo Galvão + Fabio Bortoli

Este atelier objetivou ser um preparatório para o
TFG. A área de trabalho foi o Shopping Iguatemi
e seu entorno, inclusive um quarteirão do Jardim
Europa. Após análise das potencialidades em
conjunto, cada aluno definiu sua área para
detalhamento, escolhendo um programa, e
desenvolvendo o projeto.
A área escolhida foi o quarteirão do Jardim
Europa, onde foram propostas ruas internas com
pequenos blocos de apartamentos, escritórios e
lojas ao longo dos passeios. Novamente
questionando e apresentando alternativas ao
jeito de morar oferecido pelo mercado hoje.

Urbanismo I
Profs.:
Co-autor:

M.Cristina Lay +Edilaine Monteggia
João Pedro Oliveira

A área de trabalho foi o entorno da elevada da
Conceição. O objetivo era propor uma
revitalização destes espaços. Começamos com
uma análise macro que inclui levantamentos até
o Mercado Público. Depois estabelecemos
diretrizes para a região, e por fim cada aluno
detalhou uma área com novos espaços e usos.
A solução proposta detalhou uma revitalização
completa das laterais da elevada, com novas
atividades, novos atratores e sempre
considerando a nova linha 2 do metrô, com a
saída da estação.

Urbanismo II
Profs.:
Co-autor:

Décio Rigatti+Andréa Braga
Leonardo Rodrigues

No terreno no Country Club cada grupo de alunos
deveria propor um loteamento e a forma de
ocupação do mesmo. O objetivo era a
familiarização com as declividades, os perfis de
rua e o estabelecimento de normas e outras
definições que resultassem em qualidade dos
ambientes urbanos resultantes.
A solução proposta levou em conta a APP
existente, com um grande parque linear,
colocando habitações coletivas mais próximas
ao Iguatemi, enquanto que as residências foram
colocadas mais dentro do bairro Boa Vista.

portfolio enrique siegmann duvelius
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Urbanismo IV
Profs.:

Co-autores:

Gilberto Cabral + Célia Ferraz +
Lívia Piccinini

Daniela Vianna +
Franciele Granada + João Pedro Oliveira

Com vistas aos investimentos da Copa de 2014,
o tema deste atelier foi a renovação urbanística
do trecho da orla do Guaíba entre o cais Mauá e a
Av. Ipiranga.
A solução proposta incluíu a renovação do
Gasômetro, nova casa sinfônica da Ospa, nova
Praça Brigadeiro Sampaio com marina anexa,
além da colocação de restaurantes e outros
atrativos para trazer vitalidade e público para
toda a orla.

Urbanismo III
Profs.:
Co-autora:

LeandroAndrade + João Rovati
Clarissa Cavalli

A análise e proposta de diretrizes urbanísticas
para a cidade de Barra do Ribeiro nos colocou
em contato direto com a realidade.
Iniciamos com levantamentos e entrevistas na
cidade, em grupos, de modo a conseguirmos um
mapa completo da cidade, com suas deficiências
e potencialidades.
A solução proposta sugeriu novos zoneamentos,
exploração do potencial turístico, criação de um
parque linear na APP do arroio, e a implantação
de uma sede da UERGS como forma de atrair
população e investimentos ao município.

portfolio enrique siegmann duvelius
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introdução enrique siegmann duvelius

o que?
O tema escolhido será o desenvolvimento de um projeto de transformação de um espaço já
parcialmente construído, neste caso o retrofit do Edifício Bromberg.

O projeto original deste edifício previa uma edificação de 16 pavimentos. No entanto, apenas
cerca de 40% da obra foi construída, e permanece inacabada até hoje. A base foi concebida
como uma grande loja de departamentos com estacionamentos e o corpo não construído
previa salas comerciais com banheiros coletivos nos andares.

Inicialmente este edifício abrigava a empresa Bromberg Comercial, uma espécie de loja de
departamentos, que vendia móveis, presentes, brinquedos e tinha um forte setor de
ferramentas e máquinas. A empresa encerrou suas atividades em 1988 e o imóvel continua
pertencendo aos antigos sócios que hoje exploram principalmente a atividade de
estacionamento e a locação da loja.

Vamos propor a construção de um novo corpo do edifício com um novo uso, agora residencial,
em lofts para moradores de perfil diferenciado. Na base, vamos transformar a grande loja
existente em um pequeno shopping center com comércio e serviço de apoio aos moradores.
Os estacionamentos continuarão dando suporte às demais atividades.

- 7 -
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onde?
O imóvel localiza-se no centro histórico de Porto Alegre. Com três frentes, para a Av. Mauá,
Rua Siqueira Campos e Travessa Francisco Leonardo Truda,apresenta interface com a
cidade em vias de diferentes escalas.
É uma região de grande fluxo de pessoas e de automóveis, cercada de inúmeros terminais de
transportes coletivos. Possui no seu entorno uma grande quantidade e variedade de
comércio e serviços, tanto público como privados.
A região oferece também uma série de equipamentos culturais, diferentes museus, e eventos
tais como a Feira do Livro. O potencial novo uso do Cais Mauá também promete novas
atrações para o local.
A infraestrutura urbana ali oferecida é completa, o que falta apenas é o morador, para trazer
vitalidade aos finais de semana.

como?
O trabalho proposto envolverá a reciclagem completa da edificação existente, hoje
parcialmente construída. O projeto proporá complementação e substituições em partes da
edificação, inserção de novos programas e valorização não só do edifício, mas também do
entorno urbano, inserido no centro histórico de Porto Alegre. A proposta de oferecer
residência para pessoas de estilos de viver alternativos no centro da cidade segue tendências
bem sucedidas em outras grandes cidades.
A idéia é buscar uma solução atrativa ao investidor privado, porém que venha ao encontro dos
anseios do poder público, que em programas como o Viva o Centro, estimula a renovação de
locais degradados e novos usos para edificações obsoletas.



Aspectos relativos ao tema
1.1 Justificativa da temática escolhida e conexões com o quadro cultural contemporâneo

Porto Alegre, assim como outras cidades brasileiras vem sofrendo um processo de
deterioração de sua área central o que tem ocasionado um sucateamento e desvalorização
imobiliária nesta zona. Atualmente o centro possui uma grande quantidade de imóveis
subutilizados, degradados e áreas de baixa densidade, condições que o revelam abaixo de
seu potencial sócio-econômico. A atividade residencial, que tem importante participação na
revitalização desses locais em horários não comerciais, é encontrada de forma concentrada
na área central, sendo mais expressiva na extremidade e na encosta sul da península.

A iniciativa de diversificar as atividades e assim contemplar habitação com apoio à população
através do Comércio e Serviços tem ocasionado ganhos às cidades, pois a animação gerada
pelos moradores em horários não comerciais, proporciona maior segurança ao local.

Nesse sentido, a área central conta com o apoio de diversos programas por parte do poder
público. O Programa Monumenta do Ministério da Cultura está liderando diversas
modificações que objetivam sua reabilitação através da recuperação e controle de
edificações representativas do Patrimônio Histórico/Cultural. Outra iniciativa de grande
importância é o projeto “Viva o Centro” um dos programas estratégicos do Governo Municipal
que visa o resgate da área central da cidade no sentido de qualificar o espaço urbano,
promover a convivência social e viabilizar o potencial econômico.

Atualmente, também no âmbito da valorização fala-se muito em retrofit: requalificação de um
ambiente construído, do ponto de vista de modernizá-lo. Surgido na Europa e Estados
Unidos, onde é bastante frequente, esta prática tem o objetivo de revitalizar antigos edifícios,
aumentando sua vida útil, através da incorporação de modernas tecnologias e utilização dos
mais avançados materiais. No Brasil, com a ampliação da preocupação com a defesa de
áreas tombadas, aliada ao desenvolvimento das cidades, cria uma demanda para este tipo de
solução, que é uma opção a ser considerada quando a recuperação reduz custo em
comparação com uma construção nova, ou, no caso de uma edificação histórica, cria
condições para novas funções e facilita seu uso.

A proposta desse trabalho busca, então, a requalificação de um edifício de potencial
subutilizado já existente no centro de Porto Alegre, para abrigar as funções de habitação,
comércio e serviços, promovendo assim a revitalização urbana de seu entorno.

1.
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Sesc Pompéia em São Paulo - antiga
fábriga de tambores, transformada em
uma unidade do Sesc. Além da
revitalização dos galpões houve a
construção do anexo poliesportivo .

Casa de Cultura Mário Quintana em
Porto Alegre - Hotel de luxo da década
de 30, adaptado para Casa de Cultura
na década de 80.

Hotel Jaraguá - edifício de multiplo uso,
transformado em hotel. O ediício no
centro de São Paulo passou por uma
radical modernização em seus
espaços internos.



Aspectos relativos ao tema1.
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Aspectos relativos ao desenvolvimento do projeto2.

2.1. Definição dos níveis e padrões de desenvolvimento pretendidos

O trabalho será dividido em três etapas: pesquisa, estudo preliminar e anteprojeto.
- Primeira etapa (pesquisa): Entrega de um dossiê apresentando a temática e suas
justificativas. Nesta etapa serão analisados aspectos históricos, contextuais e técnicos para
justificar as suas diretrizes. Trata-se de um documento em formato A4 contendo fotos,
ilustrações, mapas e diagramas explicativos. O objetivo dessa etapa será apresentar de
forma clara e universal a temática mostrando os objetivos e obstáculos a serem atingidos e
superados pelo projeto.
- Segunda etapa (estudo preliminar): Nesta etapa pretende-se, através do embasamento da
pesquisa, apresentar uma solução geral do projeto. Serão apresentados diagramas
explicativos que devem conter o lançamento preliminar de partido, relação com o entorno,
relações com as pré-existências e condicionantes do terreno, zoneamento de atividades,
sistema construtivo adotado e condicionamento ambiental.
-Terceira etapa (anteprojeto): Descrição completa das soluções adotadas, visando um
satisfatório desenvolvimento das questões abordadas nas etapas anteriores apresentando:

-diagramas explicativos
-planta de localização - escala 1:500
-planta geral da área de intervenção - escala 1:500
-plantas baixas dos pavimentos - escala 1:200
- planta de cobertura - escala 1:200
-cortes - escala 1:200

pesquisa enrique siegmann duvelius
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1.2

A escolha do sítio levou em consideração a aproximação com a prática profissional, onde
inúmeras vezes nos deparamos com situações de projeto em um bairro consolidado, com
condicionantes urbanos de toda ordem, cabendo ao arquiteto o desafio de intervir de forma
satisfatória. Considerou também:

-a possibilidade de resolver os sistemas de circulação veicular e estacionamento,
decorrentes da implantação do projeto;

-a complexidade de relações que podem ser estabelecidas entre o objeto arquitetônico
(programa), o sítio e seu entorno imediato, incrementando tanto as conexões urbanas (Rua
Siqueira Campos, Av. Mauá e Trav. Francisco Leonardo Truda), relação com o porto, com os
pólos atratores do entorno imediato e tecido urbano existente, quanto às eventuais melhorias
deflagradas, em decorrência da implantação do projeto, em um setor parcialmente
deteriorado do centro.

Análise das relações entre programa, sítio e tecido urbano de suporte

-localização de grande acessibilidade, rede de comércio e serviços de apoio ao programa e a
presença de pólos atratores no entorno imediato (Mercado Público, Praça da Alfândega,
Margs, Cais do Porto, etc...) que se compatibilizam com o programa proposto;

1.3. Objetivos da proposta

O objetivo é promover a requalificação de um fragmento urbano parcialmente deteriorado e
com isso desencadear uma recuperação do centro de Poro Alegre. O edifício, por seu grande
porte, comporá melhor o “skyline” da cidade. A proposta está fundamentada na investigação
do padrão de habitação multifamiliar contemporâneo e na maneira como interagem com as
demais funções a ele agregado, como comércio e lazer, e suas conexões com o espaço
público.



Aspectos relativos às definições gerais
3.1. Agentes de intervenção e seus objetivos

A intervenção deverá ser viabilizada com recursos de investidores privados. Os proprietários
atuais têm interêsse em parcerias com incorporadoras em troca de área construída. Os
melhoramentos do entorno propostos juntamente com o edifício deverão ser viabilizados
através de parcerias com os proprietários do entorno.

3.2. Caracterização da população alvo

A proposta de um edifício multifuncional acaba por apresentar um público alvo muito diverso,
desde:

- famílias, casais sem filhos e pessoas solteiras para ocupação da área residencial;
- empresas e seus funcionários, para as lojas e restaurantes;
- população em geral, usuários dos espaços comerciais e de lazer.

3.3. Aspectos temporais, com estimativa de prazo e/ou etapas de execução

Como o atual edifício localiza-se em área de intensa circulação de veículos, optou-se pela
construção em estrutura metálica para as torres residenciais, o que além de facilitar a logística
do empreendimento também reduz o tempo de obra.
Estima-se que após aprovação e liberação pela prefeitura, o empreendimento poderá ser
concluído em 24 meses, dependendo do montante de recursos disponíveis dos investidores.

Área do terreno: 4397,90 m2
Área total do projeto original: 42.735 m2
Área construída atual: 17.028 m2
Imóvel pertencente aos herdeiros de Luiz Siegmann, por herança.
Valor atual estimado: R$ 18.340.000,00 (aproximadamente 1 CUB por m2)
Área útil adicional do projeto proposto: 10.500 m2
Área total do novo projeto: 27.528 m2
Valor da obra: parte nova a construir = 1,8 CUB por m² = R$ 20.300.000,00

parte a ser reformada = 0,8 CUB por m2 = R$ 13.500.000,00

3.4. Aspectos econômicos, informando fontes de recursos e estimativas geral de custos de
terreno e construção

3.
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-elevações - escala 1:200
-cortes de pele - escala 1:25
-detalhes construtivos - escalas diversas
-trechos importantes da planta ampliados - escalas diversas
-axonométricas - sem escala
-perspectivas externas e internas - sem escala
-Maquete - escala 1:250

2.2. Metodologia e instrumentos de trabalho

O projeto será desenvolvido após uma criteriosa análise do entorno e das atuais condições do
edifício existente, procurando a melhor solução de projeto para o local. Serão consultadas
fontes bibliográficas de referências de projetos nacionais e internacionais de reciclagem de
edifícios em centros históricos. Para o desenvolvimento do trabalho serão utilizados recursos
gráficos e ferramentas de desenho, acompanhadas de estudos volumétricos com croquis e
maquetes de estudo.

2. Aspectos relativos ao desenvolvimento do projeto



Aspectos relativos à definição do programa4.
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4.1. Descrição das atividades, organizadas por grupamentos e unidades espaciais

O programa será basicamente composto pelo aproveitamento do andar térreo e do
mezanino para uso comercial, com lojas para locação, formando. O mix de usos será
regulado pelos proprietários no intuito de haver um pequeno supermercado, um
restaurante, e algumas lojas menores para serviços.

Os quatro andares de estacionamento existentes continuarão oferecendo
estacioanemento rotativo. Serão acrescidos dois pavimento de estacionamento com
150 vagas adicionais aos moradores.

Na parte a construir serão construídos lofts, unidades habitacionais multifuncionais e
flexíveis, que poderão ter sua configuração interna modificada de acordo com o
proprietário.

ATIVIDADE POPULAÇÃO POPULAÇÃO EQUIPAMENTOS ÁREA
FIXA VARIÁVEL m2

RESIDENCIAL COLETIVO
Portaria 1 0 balcão, cadeira, sofás 10
Moradia Zelador 3 0 sala, banheiro completo 20
Salão Festas 0 100 mesas, cadeiras 250
Box Estacionamento 0 0 o 12
Depósito Lixo 0 0 o 5

RESIDENCIAL INDIVIDUAL - LOFT
Sala - Cozinha 3 0 cozinha completa, sala 85

Banho Inferior 0 0
sanitários, chuveiro, lavadora e

secadora de roupas 5

Mezanino 0 0
quarto completo, local de

trabalho 40
Banho Superior 0 0 sanitários, chuveiro 5

SHOPPING
Lojas 50 500 o 1600

Restaurante 20 200
sanitários, cozinha, buffet,

vestiários 200

Mini-Mercado 20 200
loja, checkouts, vestiários,

câmara fria 350
Sanitários 0 0 sanitários, lavatórios 60
Doca 0 0 plataforma 30
Depósito 0 0 prateleiras 30
Depósito Lixo 0 0 o 10
Adm.Estacionamento 5 0 escrivaninha, computadores 10
Estacionamento 0 500 o 8000

INFRAESTRUTURA
Subestação 0 0 transformadores 50
Depósito Lixo 0 0 o 50
Caixas-D'Água 0 0 o 50

- 88 unidades

88 unidades x 94 m2 = 8272 m2



Aspectos relativos à definição do programa4.
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SANITÁRIOS
SHOPPING

LOJAS

LOFTS
TORRE NORTE

LOFTS
TORRE SUL

ACESSO
RESIDENCIAL

TORRE NORTE

INFRAESTRUTURA
TORRE NORTE

ACESSO
RESIDENCIAL
TORRE SUL

INFRAESTRUTURA
TORRE SUL

GARAGEM
RESIDENCIAL

GARAGEM
COMERCIAL

INFRAESTRUTURA
SHOPPING

ACESSO
SHOPPING

LEONARDO TRUDA

ACESSO
SHOPPING

SIQUEIRA CAMPOS
CIRCULAÇÃO SHOPPING

ACESSO VEÍCULOS

RESTAURANTE

MINI-MERCADO

DOCA
CARGA E

DESCARGA

LEGENDADE USOS

Volume a construir

Andares a demolir

Garagens

Térreo Comercilal

LEGENDADE NOVOS USOS

Lojas e Supermercado

Circulação Horizontal

Circulação Vertical

Rampa de Veículos

Atividades deApoio

4.2. Organização dos diferentes fluxos de pessoas, veículos e materiais, internos e
externos



Levantamento da área de intervenção
5.1. Potenciais e limitações da área, identificação de sua dinâmica de transformação,
situação atual, demandas, tendências de desenvolvimento, planos e projetos incidentes

Aárea de intervenção situa-se no centro histórico de PortoAlegre nas imediações de diversos
equipamentos públicos importantes da cidade. Localiza-se no setor histórico do Centro onde
atualmente desenvolvem-se os Projetos Monumenta (Ravitalização de Prédios Históricos e
do espaço público) e Corredor Cultural, que prevê uma linha turística de Bonde.

5.
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Localização da cidade de
Porto Alegre

Localização da Centro Histórico
de Porto Alegre

Área de intervenção

Centro de Porto Alegre - setores funcionais e projetos especiais

Setor Histórico Setor Comercial Setor Residencial Setor Institucional

DADOS DA ÁREA

36.862 habitantes - - 162 hab/ha

Taxa de crescimento populacional 1991-2000: -1,7%

Número de economias - 24.598 - 70% residencial

Renda média por responsável pelo domicílio: R$ 1932,37

3º bairro mais denso da cidade

Área do Projeto Monumenta Área do Projeto Corredor Cultural Limite do centro

NN
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5.2. Morfologia urbana e relações funcionais locais, urbanas e regionais

O terreno encontra-se numa área do centro que possui uma vasta quantidade de
equipamentos urbanos importantes. Destaca-se o Cais do Porto(1), a Secrtaria da
fazenda(2), Prefeitura Municipal(3), Margs(4), Memorial do RS(5), Santander Cultura(6)l
Mercado Público(7), Largo Glênio Peres e a Praça da Alfândega(9). Também próximos
encontram-se equipamentos de transporte como a Estação Mercado do trem
metropolitano(10) e oTerminal Mercado de ônibus urbano(11). O projeto deve considerar
essas proximidades explorando conexões e sobretudo contemplando com atividades nobres,
a vista para o Cais do Porto e do Rio Guaíba.

Eixo Mauá - avenida de grande importância que tangencia o terreno. Avenida
perimetral do centro, tem como característica fluxo intenso de veículos e
concentração de edifícios comerciais e estacionamentos, devido à sua facilidade de
acessibilidade privilegiada.

Eixo Siqueira Campos - perfil em transformação. Apresenta alguns edifícios
administrativos como a Prefeitura Municial e a Secretaria da Fazenda. Antigamente
abrigava grande quantidade de agências bancárias. Atualmente, têm se instalado
clínicas médicas, comércio e serviços em geral. O projeto do Edifício Bromberg terá
forte influência na caracterização do novo perfil da rua.

Eixo Sete de Setembro - concetração de serviços como agências bancárias,
imobiliárias, seguradoras, etc. Importante ligação com o terreno através da Galeria
Sete de Setembro(12) - fator a ser explorado no projeto.

Eixo Andradas - Rua de intenso comércio varejista: calçados, vestuário,
eletrodomésticos, departamentos, etc.

Mapa com as principais conexões locais
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5.3. Uso do solo e
atividades existentes

Nas imediações do
terreno encontram-se
predomantemente
edificações de uso
c o m e r c i a l e
institucional, fato que
revela a necessidade
de edifícios mistos
para a diversificação
de púb l i cos nos
diferentes horários.

A l t u r a s d a s
edificações:

O levantamento de
alturas da área indica
a presença de grande
n  ú  m  e  r  o d  e
edificações com mais
de dez pavimentos
otimizando o alto
índice construtivo da
área central.

Mapa de uso do solo das imediações do terreno

Mapa de alturas das edificações
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5.4. Características especiais de edificações, espaços abertos e vegetação existentes

O entorno é denso mas, na fachada norte da rua Siqueira Campos, diversas edificações
estão recuadas, incluindo o Edifício Bromberg, fato que sugere ao projeto um tratamento
adequado destes espaços abertos.
Outro destaque é para a tipologia da galeria Sete de Setembro. A permeabilidade da quadra,
fato transcorrente em outros pontos do centro (como na Casa de Cultura, por exemplo) é um
ponto a ser explorado no projeto: tanto em sua conexão com a galeria existente que encontra-
se no eixo do terreno, quanto na própria quadra do Edifício Bromberg.
A vegetação nas Rua Siqueira Campos é escassa, e praticamente nula na Av. Mauá. Na
fachada do terreno que corresponde à Rua Siqueira Campos encontra-se uma Paineira
nativa de grande valor ecológico. Como grande massa vegetal podemos destacar a Praça da
Alfândega.

5.5. Sistema de circulação veicular e peatonal, hierarquia, capacidade e demanda por
estacionamento

Fluxo veicular intenso
via arterial

Fluxo veicular médio
via coletora

Fluxo veicular médio
via de acesso

Fluxo veicular baixo
via local

Fluxo peatonal

Fluxo exclusivo de ônibus

Sentido de trânsito

Terminal de ônibus

Terminal de lotação

A área é atendida de forma satisfatória no que diz respeito ao transporte público, abrigando
diversos terminais de ônibus urbano e metropolitano e o Terminal do trem metropolitano.
As demandas de fluxo de pedestre e veicular são inversamente proporcionais entre a Av.
Mauá e a Rua dos Andradas, sendo que na primeira, o fluxo peatonal praticamente inexiste. A
demanda por estacionamento é altíssima no centro, principalmente em horário de trabalho.
Atualmente os estacionamentos privados, a exemplo do existente no terreno, concetram-se
naAv. Mauá por sua acessibilidade privilegiada, portanto deverá ser mantido no projeto.
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5.6. Levantamento Fotográfico
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5.7. Levantamento plani-altimétrico, orientação solar, alinhamento, loteamento e
cadastro, levantamentos aero-fotogramétricos e outros documentos históricos.
Levantamento arquitetônico de edificações a serem recicladas

NN

Mapa de localização do terreno
1:5000
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Breve Histórico do Ed. Bromberg

Até década de 1950, a empresa Bromberg funcionava no prédio onde hoje se encontra a Galeria
Sete de Setembro, e atravessando a rua Siqueira Campos tinha seu depósito (no atual terreno).
O projeto do Edifício Bromberg, aprovado em 19/09/1951, surgiu após o depósito da empresa, ser
consumido pelas chamas. Decidiu-se fazer uma nova e moderna loja no terreno então vazio. Era
um projeto grandioso conforme mostram as fotos da maquete da época.
Nesta época, a firma Bromberg além de outras coisas era uma revendedora de veículos
Volkswagen importados daAlemanha. Este foi um dos motivos pelo qual o novo projeto previa uma
rampa de acesso de veículos aos pisos superiores (2º ao 5º pavtos.), que se tornariam
estacionamento e oficina destes veículos.
Os andares superiores (corpo do edifício 6º ao 15º pavtos.) seriam ocupados por escritórios.
No ano de 1954, foram concluídos os cinco primeiros pavimentos da base (loja e garagens), e a
firma Bromberg instalou ali sua loja matriz.
Durante os anos 80, foram construídos parcialmente mais três pavimentos em parte do prédio,
junto à esquina da Mauá com Leonardo Truda, com cerca de 500m2 cada laje.
Na década de 90, com o falecimento do patriarca Luiz Siegmann, aconteceu o encerramento das
atividades da firma Bromberg.
O Banco Habitasul transformou a loja na sua agência matriz, e os andares passaram a funcionar
como estacionamento rotativo e para mensalistas.
Após a quebra do banco, instalou-se ali o Real Palace Bingo, que também acabou fechando suas
portas com o término dos bingos.
Hoje o pavimento térreo encontra-se fechado e disponível para locação, enquanto os andares de
estacionamento estão sempre lotados de veículos.
O estado de conservação atual do prédio já deixa a desejar, visto que a manutenção é deficitária.
Um retrofit do prédio, sugerindo modernização e novos usos, seria um chance de dar uma nova
vida digna ao Ed. Bromberg.

Imagem do projeto original de 1951
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Planta de situação
s/ escala

Planta de Localização
1:750

NN

Imagem representando a volumetria final do projeto original

Imagem representando a volumetria da atual área contruída

O edifício Bromberg possui uma
área construída subutlizada em
relação ao índice construtivo da
área. A previsão do projeto original
era de 16 pavimentos. Na nova
intervenção, ao contrário do projeto
original que previa um bloco único,
pretende-se um acréscimo de
andares em 2 torres, para melhor
conforto ambiental do edifício.
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Planta baixa térreo
1:750

Planta baixa tipo
1:750

Serviços

Loja comercial
atualmente desocupada

Acesso estacionamento

Serviços

Estacionamento

Plantas cadastrais do Edifício Bromberg

No pavimento tipo de alguns andares existem pequenas variações nas subdivisões de
salas administrativas, depósitos e sanitários, resultante de reformas ao longo dos
anos.

Escritórios

Planta baixa 6 , 7 e 8o o o

1:750
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5.8. Redes de infraestrutura: água, drenagem, esgoto, energia e iluminação

.

5.9. Aspectos qualitativos e quantitativos da população residente e usuária

5.10. Estrutura e drenagem do solo, acidentes naturais, galerias subterrâneas

5.11. Micro-clima: umidade, insolação, ventos, acústica, fontes de poluição.

Por tratar-se de região muito central da cidade, toda essa infraestrutura está disponível na área.
Além da infraestrutura básica, encontra-se um recém implantado sistema de gás natural na Av.
Mauá

O centro é um dos bairros mais densos de Porto Alegre, com 162 hab/ha. Possui uma enorme
população flutuante, fruto do grande número de serviços e comércio que o bairro oferece. Todos
os dias milhares de pessoas se deslocam para o bairro para trabalhar ou usufruir dessa
infraestrutura.Apopulação é considerada de renda média. (Fonte IBGE).

A área é considerada de baixa vulnerabilidade, boa para ocupação urbana e construção de
edificações convencionais. A área é considerada inundável protegida. Os terrenos são
absolutamente planos, estando na cota 2.00 em relação ao Guaíba.

O centro é muito denso. Possui edificações altas. Dessa forma, o local escolhido é classificado
pelo Atlas Ambiental de Porto Alegre como área com forte acréscimo de calor (clima de superfície
edificada). O tráfego intenso de automóveis e ônibus durante o dia e a escassez de espaços
abertos também contribuem para o aumento de calor.
O nível de ruído também é alto, classificado pelo Atlas como classe 1 - valores entre 68,2 e 82,6
decibéis. A umidade é a mesma de toda a cidade. Quanto à insolação o terreno é servido nas
fachadas norte e sul. A insolação na fachada leste é prejudicada pela estreita caixa de rua e pela
altura dos edifícios Formac e Brasília que causam sombreamento no terreno, aspecto que deve
ser observado no lançamento do projeto. Os ventos do rio devem ser controlados como em toda
cidade costeira. Existência de cânions urbanos aumentam a velocidade do vento.

- mais de 500 mil pessoas circulam por dia
- destino de 295 linhas de ônibus, totalizando 10 mil viagens por dia
- população: 36 862 habitantes
- área: 228ha
- densidade: 162 habitantes/ha
- renda média por responsável pelo domicílio: R$ 1932,37

Deslocamento dos usuários ao centro:
-Trabalho: 55,15%
-Lazer: 13,95%
-Compras: 12,12%
-Serviços: 8,48%
-Residência: 7,88%
-Estudos: 2,42%

Idade:
-Até 4 anos: 4%;
-de 5 a 15 anos: 9%;
-de 16 a 29 anos: 26%;
-de 30 a 59 anos: 42%;
-de 60 a 80 ou mais: 19%;

Escolaridade:
-Analfabetos: 0,3%;
-Ensino Fundamental Completo/Incompleto: 8,30%/ 8,30%;
-Ensino Médio Completo/Incompleto: 41%/7%;
-Ensino Superior Completo/Incompleto: 15%/13%;
-Pós-graduação: 2,3%;
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Condicionantes Legais6.

retrofit do edifício bromberg

6.1.1. PDDUA- Regime Urbanístico do terreno

Rua Siqueira Campos 1204

Trav. Francisco Leonardo Truda 59

Av. Mauá 1079

ALINHAMENTO: 30,00m do alinhamento do lado oposto
GABARITO: 30,00m
LIMITE INICIAL: 1154
LIMITE FINAL: 1204
MZ 1 UEU 26 QUARTEIRÃO 17
PRÉDIOS RELACIONADOS NAFACE: não

ALINHAMENTO: 3,30m do meio fio
GABARITO: 15,20m
LIMITE INICIAL: 1
LIMITE FINAL: 101
MZ 1 UEU 26 QUARTEIRÃO 17
PRÉDIOS RELACIONADOS NAFACE: não

NÃO POSSUIALINHAMENTO PREDIALCADASTRADO
LIMITE INICIAL: 10411
LIMITE FINAL: 1087
MZ 1 UEU 26 QUARTEIRÃO 13
PRÉDIOS RELACIONADOS NAFACE: sim
* área especial de interesse cultural. Incide regime urbanístico próprio conforme anexos das
áreas de interesse cultural.

DENS 25

ATIV 5

APR  25

VOL 25

DENS 19

ATIV 5

APR  19

VOL 19

- Área especial - conforme projeto específico

- mista 02: sem restrição quanto à implementação na área de ocupação
intensiva; sem limite de porte na área de ocupação intensiva

-

Regíme urbanístico próprio

Área especial - Regíme urbanístico próprio

- Área especial -

- Predominantemente Residencial, Mistas, Centro Histórico, corredor de
urbanidade e centralidade. Solo Privado: 525hab/ha - 150econ./ha

- mista 02: sem restrição quanto à implementação na área de ocupação
intensiva; sem limite de porte na área de ocupação intensiva

- Predominantemente Residencial, Mistas, Centro Histórico, corredor de
urbanidade e centralidade. IA= 2,4 QI = 75m2

- altura da base: 9m. A altura máxima para construção no alinhamento é de 2
vezes a largura da via para a qual faz frente. Para alturas superiores às
permitidas no alinhamento, deverão ser mantidos recuos de frente, a partir do
último pavimento não recuado, equivalente a 2m por pav. Adicionado. A taxa de
ocupação da base será de 90% e do corpo 75%.

Av. Mauá
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Condicionantes Legais6.
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6.1. 2. LC 284/92 - Código de Edificações

Por se tratar de um edifício misto, a proposta enquadra-se em diversas
recomendações do Código de Edificações.

TÍTULO VIII - Materiais e elementos de construção
CAPÍTULO I - artigos 40 ao 42

TÍTULO IX - Circulações
CAPÍTULO I - escadas - artigos 72 ao 81
CAPÍTULO III - corredores: artigos 92 e 33

TÍTULO X - Iluminação e ventilação
CAPÍTULO I - Vãos - artigos 96 ao 100

TÍTULO XI - Tipos de Edifícios eAtividades
CAPÍTULO I - Edificações Residenciais
SEÇÃO II - Edifícios Residenciais - artigos 115 ao 125
SEÇÃO III - Habitação Coletiva - artigo 126
CAPÍTULO II - Edifícios não-residenciais
SEÇÃO IV - Galerias e Centros comerciais - artigos 137 e 138
SEÇÃO XIII - Edifícios Garagem - artigos 155 a 158

6.2 Normas de proteção contra incêndio
- NBR 9077 Saídas de emergência em edifícios.

6.3 Normas de acessibilidade universal aos espaços de uso

- NBR 9050 Acessibilidade de pessoas portadoras de deficiências a edificações, espaço,
mobiliário e equipamentos urbanos.

A norma fixa os padrões e critérios que visam apropriar às pessoas portadoras de
deficiências condições adequadas e seguras de acessibilidade autônoma a edificações,
espaço, mobiliário e equipamentos urbanos. Traz os parâmetros antropométricos, padrões
de dimensionamento e exemplos de sinalização para pessoas portadoras de deficiência.
Principais tópicos:

- Acessos: as edificações, espaço, mobiliário e equipamentos urbanos devem dar
condições de acessibilidade às pessoas portadoras de deficiências. Deve ser previsto, no
mínimo um acesso nessas condições vinculado à circulação principal e de mergência quando
existirem.

- Sanitários e vestiários: nos sanitários e vestiários de uso público, no mínimo 5% do total
de cada peça devem ser adequados ao uso de pessoa portadora de deficiências
ambulatórias, obedecendo ao mínimo de uma peça para cada. Para efeito de cálculo, sempre
que houver divisões por sexo, os sanitários e vestiários masculinos e femininos devem ser
considerados separadamente.

- Estacionamento:Acima de 100 vagas, 1% deve ser destinado aos deficientes físicos. De
11 a 100 vagas, deve haver uma vaga reservada.
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Legislações e Manuais

- atlas ambiental de PortoAlegre;
- - plano diretor de desenvolvimento urbano e ambiental
- LC284/92 - código de edificações de Porto alegre
- LC420/98 - código de proteção contra incêndio de PortoAlegre
- NBR 9050 - acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos

LC 434/99


