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TEMA
1.1. Justificativa da temática escolhida
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Porto Alegre vive uma fase de retomada ao centro não só no setor habitacional mas também comercial. Após décadas de êxodo de 
pessoas e de negócios, o centro da Capital começa a receber uma nova leva de moradores, pontos comerciais e serviços.

 Revigorado pelos grandes  investimentos em restaurações e pela retirada do comércio informal que atravancava suas ruas, o Centro vive 
um novo  momento. 
“ O notável é que a motivação dos recém-chegados é a mesma dos que procuravam um endereço na região  nos anos 40 e 50 do século passado, 
quando o bairro era sinônimo de elegância. A geração que desembarca agora escolhe o Centro porque ele se tornou glamouroso mais uma vez. 
Em grande parte, trata-se de um movimento de jovens antenados, com profissões ligadas à criação. É uma turma formada por designers, 
publicitários, arquitetos e artistas que reformam apartamentos com décadas de história para conferir-lhes um ar contemporâneo. São as águas 
passadas do Centro movendo novos moinhos." (www.portoimagem.com)

 A revitalização do chalé da Praça XV, a melhoria da pavimentação no Largo Glênio Perez, a construção de decks na zona de restaurantes 
térreos do Mercado Público, são alguns exemplos que evidenciam essa transformação, que será coroada pela revitalização do Cais Mauá. Outro 
fator relevante para a ocorrência dessas mudanças é o Metrô de Porto Alegre que passará pelo Largo Glênio Peres e é claro a Copa de  2014, que 
trará muitos investimentos relacionados ao turismo e a valorização do Centro Histórico.

Nesse sentido, visando colaborar com o processo de revitalização do Centro Histórico e com a requalificação de espaços existentes 
subutilizados, o presente trabalho de conclusão de curso visa a reutilização do Edífico Guaspari, de 1936, projetado pelo arquiteto Fernando 
Corona para a sede das Lojas Guaspari -tradicional loja de alfaiataria, marco na indústria têxtil de Porto Alegre, ícone da Moda e da Alta costura 
em seu tempo de vigência, que durou até 1988. O edifício está listado no Inventário do Patrimônio Cultural desde 2008.

A proposta é devolver ao edifício Guaspari o uso e o caráter original através da reinterpretação das suas atividades como casa de 
criadores, espaço para desenvolvimento, confecção, comércio atacado e de  varejo, tornando-o novamente um pólo de criação, um pólo de 
moda, o PÓLO GUASPARI DE MODA.

Hoje, a moda brasileira consagra-se como um grande negócio, reconhecido internacionalmente. No Brasil, o setor é considerado pelo 
Ministério da Cultura como uma expressão da diversidade cultural do país e detentora de grande potencial econômico.

Pessoas de diferentes níveis sociais, culturais e econômicos se interessam pelas mesmas tendências e lançamentos regidos pelo 
mundo da moda.
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1.1. Justificativa da temática escolhida

1.2. Análise das relações entre programa, sítio e tecido urbano de suporte;
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O Brasil é o 6º maior parque têxtil do mundo, sendo o terceiro maior produtor de malhas e o segundo maior na produção de denim. Além 
disso, o país é auto-suficiente na produção de algodão. Referência nos segmentos jeanswear, homewear e beachwear, o país produz 
anualmente 9,8 bilhões de peças de vestuário.

Porto Alegre, hoje, tem uma indústria quase artesanal de moda, formada em grande parte, por pequenas empresas,  que investem na 
exclusividade e nas tendências locais para ajudar nessa identificação. Isso engloba todo o mercado regional.

Há alguns anos, eventos como o Mix Bazaar estimulavam os novos criadores. Com o aumento do valor de stands, cobranças de entrada e 
alteração de lugares, muitas marcas não conseguiam pagar para participar, e hoje, o Mix Bazaar segue existindo, mas sem dar a força e o apoio 
para esses novos nomes como antigamente.  
` Atualmente, muitos estilistas, impossibilitados de montar a sua própria fábrica em função dos elevados custos iniciais para compra das 
máquinas de costura, terceirizam a produção para pequenas facções.

Assim, o Pólo Guaspari de Moda seria o lugar capaz de promover a integração dos diferentes profissionais que envolvem toda a cadeia de 
produção no setor da moda, desde a sua criação, até a venda ao consumidor final, reunindo em um só espaço todos os profissionais que 
participam nesse processo: estilistas, fornecedores, consultores,  fabricantes, vendedores de atacado e de varejo de forma a possibilitar as mais 
diversas trocas entre os profissionais que encontrarão tudo o que precisarem para desenvolver o seu trabalho em um mesmo local.

O Edifício Guaspari está localizado na Avenida Borges de Medeiros, 262; inserido junto ao Largo Glênio Peres e a Praça XV de Novembro 
na zona central de Porto Alegre. 

O entorno é fortemente  caracterizado pela sua importância histórica, contendo o Mercado Público, a Prefeitura e a Câmara Municipal 
nas suas imediações.
As origens do Centro se confundem com a própria história de formação de Porto Alegre, e durante muito tempo esse único bairro correspondeu 
ao limite de toda a cidade.

A década de 1950 foi a do auge do Centro de Porto Alegre que já era densamente edificado e tinha a Rua da Praia como a principal 
passarela da elite, transformada de ponto dos atacadistas em zona do comércio elegante, atraindo também a instalação de inúmeros cafés, 
confeitarias, cinemas e restaurantes. 

A Avenida Borges de Medeiros é  um dos principais eixos de Porto Alegre, nela encontramos  pontos de referência da cidade, como 
oViaduti Otávio Rocha e o Cine Theatro Capitólio, entre outros. Em seu cruzamento com a Rua da Praia forma a Esquina Democrática, ponto 
consagrado de concentração de comícios e manifestações populares de variada natureza.   
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 Além disso, tem-se o comércio bastante desenvolvido em toda região central, com destaque para a Rua Voluntários da Pátria, Rua dos 
Andradas e Rua Riachuelo.

O Largo Glênio Perez, Inaugurado em 1992 é um local onde acontecem manifestações artístico-culturais e políticas. Sua pavimentação  
de 6.309 metros quadrados resgata o desenho que, na década de1930, existia em frente ao prédio da prefeitura. No Largo Glênio Peres também 
existia um bonde modelo J.G. Brill, utilizado na década de 1930 que voltará a funcionar como equipamento turístico resultante desse processo 
de revitalização.

A localização do Edifício Guaspari é de extrema importância, pois se trata de uma reconhecida zona de comérico atacadista e varejista, 
além da diversidade propiciada por outros usuários, e do seu potencial artístico, oriundo da concentração de fortes elementos culturais.

Além disso, é suprido por grande oferta de diversos meios de transporte necessários para o deslocamento dos representantes comerciais 
responsáveis por comprar os produtos que serão vendidos nas lojas de Porto Alegre e de todo o estado. 

Atualmente muitos representantes do interior se deslocam a São Paulo para realizar as compras para os lojistas no sistema de excursão, 
dependendo de hospedagem em hóteis e de facilidades com relação ao transporte. Isso é perfeitamente atendido no local escolhido, uma vez 
que o mesmo está suprido pela estação hidroviária, estação Mercado da trensurb e metrôpoa, além de diversos ônibus e da sua proximidade 
com a rodoviária e com vários hotéis. O acesso também se dá facilmente com automóvel, através da Avenida Mauá e da Avenida Borges de 
Medeiros. Para tanto, um estacionamento  será incorporado ao programa, estacionamento esse que será de valia para todos os frequentadores 
do centro.

O edifício Guaspari, atualmente, além de ter sido desconfigurado por uma máscara metálica desde 1988, está subutilizado, com um 
comércio inferior no térreo e no primeiro pavimento, além de um restaurante no segundo pavimento; estando os restantes 4 pavimentos em 
desuso completo. Torna-se vital, intervir nesse edifício devolvendo não só a forma original, mas também a sua função.

O principal objetivo da proposta é devolver ao Edifício Guaspari o caráter de importância que o mesmo exercia em sua época áurea,  
como ícone de arquitetura e como importante centro comercial e de criação,  contribuindo também para a revitalização do  centro da cidade e 
de seu entorno, e acarretando na sua transformação em um pólo gerador de moda e também  de atração a novos usuários. A ideia é criar um 
espaço que permita  a estes novos  estilistas uma proximidade maior com o mercado da moda brasileira.

1.3. Objetivos da proposta;
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Para o ideal andamento do processo será necessário um primeiro momento de estudo de caso, onde são adquiridas as informações com 
relação ao tema, ao local escolhido e ao programa a ser desenvolvido. Com esses dados, pode-se avançar para o partido geral, anteprojeto, 
projeto e detalhamentos necessários para um melhor entendimento das soluções adotadas. Busca-se desenvolver a requalificação do edifício 
Guaspari e do seu entorno, trabalhando-se com as diferentes escalas urbanas até o detalhamento geral da edificação.

Desse modo, é necessário desenvolver os seguintes itens: pesquisa de referências, diagramas, textos, implantação com a área de 
abrangência, planta de localização (E:1/1000), planta de situação(E:1/500), planta baixa dos pavimentos (E:1/125), planta de cobertura 
(E:1/125), esquemas de fluxos, acessos, soluções de ventilação e iluminação, cortes (E:1/125), elevações (E:1/125), cortes de pele (E:1/25), 
detalhes construtivos, perspectivas internas e externas, planilhas e maquetes, podendo as escalas variarem em função de um melhor 
entendimento e formato de apresentação.

O início desse trabalho consiste na busca por todas as informações necessárias para se ter um bom entendimento do conjunto a ser 
estudado. Para tanto, iniciei a pesquisa através da busca pelos arquivos históricos sobre o Edifício Guaspari e seu entorno, Realizei  visitas ao 
local, levantamento fotográfico, aquisição das plantas no arquivo municipal, entrevista com Fernando Guaspari - neto do proprietário original - 
pesquisa intensa sobre o tema, através de bibliografia específica e de entrevista a consultores de moda do SEBRAE, CDL e de empresas privadas.

Na segunda etapa, será desenvolvido o anteprojeto da proposta através das soluções encontradas na pesquisa e nas referências, com 
base no programa de necessidades a ser atendido.

O desenvolvimento final da proposta consiste na terceira e última etapa de trabalho, onde será retificado o projeto arquitetônico, que 
buscará a solução das questões necessárias para a materialidade e adequação do projeto ao contexto urbano, ao programa e ao usuário.

2.1. Definição dos níveis e padrões de desenvolvimento pretendidos;

2.2. Metodologia e instrumentos de trabalho. 
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O Pólo Guaspari de Moda será fruto de investimento privado, de parcerias entre empresas privadas do ramo, novos estilistas e  
profissionais independentes interessados em ampliar, divulgar e fortalecer a categoria, uma vez que esse empreendimento irá alavancar vários 
setores da moda, que poderão exercer contatos, terceirizações, pesquisa, desenvolvimento, confecção e venda dos produtos em um mesmo 
local, contribuindo assim para a criação de uma forte identidade para a moda em Porto Alegre e em todo o país.

No Rio de janeiro e em São Paulo, já existem esses centros de criação, responsáveis por promover a carreira de vários estilistas hoje 
consagrados nacional e internacionalmente. São exemplos o Clube de Estilo, no Rio de Janeiro, e a Casa de Criadores, em São Paulo, além Galeria 
do Rock e Galeria  Ouro Fino, também em São Paulo.

Além de atender aos empresário do mundo da moda, o complexo se destina também ao consumidor final, através de lojas de varejo, e ao 
turista ou morador da cidade.

A população alvo é todo interessado pelo universo da moda, seja como forma de trabalho, seja pelo interesse cultural e acadêmico ou pela 
necessidade de compra. Pretende-se convergir todos esses interesses em um único espaço.

Fazem parte desse universo: estilistas, produtores, consultores, vitrinistas, modelistas, designers, fotógrafos, jornalistas, costureiros 
terceirizados, representantes comerciais dos setores téxteis, de aviamentos e de vestuário, lojistas de atacado e varejo e consumidor final.

Atualmente o consumidor de moda se sente cada vez mais estimulado através da quantidade infinita de informação que o permite estar 
sempre na busca por novidades. Assim, a categoria de moda a ser atendida se insere no mercado com o nome de FAST FASHION - compreende-
se por fast fashion um sistema estabelecido por ciclos mais curtos de produção, com mais lançamentos durante o ano, que possibilitam um 
melhor equilíbrio da produção e uma redução dos estoques com menos saldos e liquidações. Para esse sistema ocorrer é necessário ter um 
controle sobre toda a cadeia de abastecimento integrando lojas, desenvolvimento de produto, produção e distribuição, visando obter rapidez 
com flexibilidade. Busca-se o design de moda com preços acessíveis.
"Esse modelo exige muito da cadeia de produção como um todo pois impõe a necessidade de apresentação de novos materiais, cores e 
processos de produção em ritmo mais acelerado".
"É muito adequado também a um pequeno negócio que se abasteça no atacado, comprando-se semanalmente novos modelos e trabalhando-
se bem no ponto de venda".
(COSTA, Eduardo Ferreira/Comprador de Moda- São Paulo/ Editora SENAC,São Paulo. 2011)

3.1. Agentes de intervenção e seus objetivos;

3.2. Caracterização da população alvo;
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Inicialmente tem-se a fase de projeto arquitetônico e executivo a ser desenvolvida. O tempo de elaboração do projeto executivo para a 
realização da obra, com levantamentos, definições de programa, plantas, cortes, elevações e detalhamentos para o entendimento do projeto 
levará sete meses. Após, é necessária a aprovação nos órgãos competentes, partindo-se para a execução. O tempo estimado para a execução da 
obra é de 18 meses.

A fonte de recursos que possibilitará a realização do empreendimento é o capital privado, que irá administrar a instituição, no sistema de 
aluguel dos espaços e das lojas de atacado e varejo, ateliês, salão multiuso e restaurante. Também será proposta uma garagem subterrânea na 
Praça Parobé, seguindo as diretrizes desse projeto de acordo com o Programa Viva o Centro com investimento do capital privado.

O custo estimado é de 2,0 a 2,5 CUB/m² para áreas construídas, 0,5 CUB/m² para áreas externas e 2 CUB/m² para a garagem subterrânea.
Para fins de orçamento, considerou-se o valor do CUB/RS do mês de agosto, na categoria CSL- 8 (Comercial Salas e Lojas), padrão alto, no valor 
de R$ 1.124,67 /m²; para a garagem subterrânea, considerou-se o valor de R$ 988,61, padrão normal.

Área construída:  4.096m² x 2.5 CUB/m² = R$ 11.516.620,00
Área externa:  2.000m² x 0,5 CUB/m² = R$ 1.124.670,00
Garragem subterrânea: 4.000m² x 2 CUB/m² = R$ 7.908.880,00

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

3.4. Aspectos econômicos, informando fontes de recursos, custos estimados e participação dos 
agentes.
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      Setor de Vendas:

Setor de Produção:

Setor Cultural:

Setor Administrativo:

Setor de Serviço:

- Lojas âncora:
Lojas destinadas ao consumidor final, localizadas no térreo e primeiro pavimento, com a função de atrair o público ao local.

- Espaço showroom fabricantes: 
O sistema utilizado para as vendas para atacado será no formato de diversos showrooms de empresas que terão modelos únicos dos 

produtos, entregues aos lojistas através de tele-entrega, dispensando assim, a necessidade de depósitos e possibilitando que as pequenas 
fábricas tenham um espaço diferenciado para divulgarem os seus produtos -showroom - e que os compradores possam em um mesmo 
ambiente  conhecer diferentes fornecedores.

- Espaço Ateliês profissionais de Moda: Ateliês e escritórios dos estilistas, representantes comerciais e demais envolvidos no processo de 
criação e desenvolvimento dos produtos. 
- Facção: Locação de máquinas de costura, bem como de contratação de confecção de vestuário através de uma equipe de costura terceirizada 
capaz de produzir 2000 peças/mês.

- Espaço para exposições: Local destinado ao público onde ficarão expostas algumas produções dos novos Estilistas visando a difusão do 
conhecimento da Moda.
- Salão Multiuso: Local destinado ao público, onde ocorrerão palestras, cursos, eventos, feiras, bazares e desfiles.
- Restaurante Iconográfico: Restaurante destinado ao público, localizado na cobertura, com caráter iconográfico, narrando a trajetória das lojas 
Guaspari desde a sua fundação.

- Local de uso restrito aos funcionários do complexo, englobando as atividades de administração, cadastramento das empresas envolvidas, 
direção, e divulgação do mesmo.

- Salas e compartimentos necessários a infraestrutura do local, com uso restrito aos funcionários do complexo.

      

      

      

      

4.1. Descrição das atividades, organizadas por grupamentos e unidades 
espaciais;



atividadeatividade pop. fixa pop. variável equipamentosequipamentos áreaatividadeatividade

setor de vendas

setor administrativo
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lojas de varejo (4 lojas)
sanitários logistas (1 para cada loja)
copa dos logistas ( 1 para cada loja)
showrooms fabricantes ( 10 unidades)
sanitários showroom ( 1 por unidade)
sanitários públicos masculino
sanitários públicos feminino
sala casa de máquinas ar condicionado

recepção/atendimento
cadastramento
guarda-volumes
administração
sala de reuniões
sanitários públicos masculino
sanitários públicos feminino

expositores, balcões, estantes, provadores
1 sanitário com 1 vaso, 1 pia e ármarios para cada loja
1mesa, 1 cadeira, microondas e cafeteira em cada loja
expositores, balcão atendimento,mesa apoio, vitrine
1 sanitário com 1 vaso, 1 pia para cada showroom
6 conjuntos vaso e pia para sanitários masculino
6 conjuntos vaso e pia para sanitários feminino
equipamentos ar condicionado

balcão, 2 computadores, 2 cadeiras
balcão, 1 computador, 1 cadeira
balcão, 1 computador, 1 cadeira, nichos para bolsas
2 mesas, 2 computadores,2 cadeiras, 4 poltronas
mesa com 10 cadeiras
6 conjuntos vaso e pia para sanitários masculino
6 conjuntos vaso e pia para sanitários feminino

400m²
4loj x6=24m²
4loj x6=24m²
320m²
10unx2=20m²
20m²
20m²
15m²
At=843m2²

20m²
10m²
15m²
10m²
20m²
20m²
20m²
At=115m2²

4loj.x4=16
-----
-----
10unx1=10
-----
-----
-----
-----

40
-----
-----
30
-----
-----
-----
-----

2
1
1
2
-----
-----
-----

5
3
3
8
-----
-----
-----

setor serviço
copa funcionários
sanitários funcionários
depósito de lixo
almoxarifado
sala gerador
sala transformador
sala de segurança
reservatório inferior
sala dos medidores

mesa com 3 cadeiras, balcão, pia, fogão,microondas
2 conjuntos com vaso,pia e chuveiro - 1 masc. e 1fem.
containers lixo
tanque, armários com prateleiras
gerador
transformador
mesa com 2 cadeiras e equipamentos segurança
2 reservatórios de 5000L
quadro de medidores

15m²
2x5=10m²
5m²
10m²
10m²
10m²
10m²
25m²
5m²

-----
-----
-----
-----
-----
-----
2
-----
-----

5
-----
-----
-----
-----
-----
2
-----
-----
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setor cultural
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espaço exposições
sanitários públicos masculino
sanitários públicos feminino
sala de máquinas ar condicionado
salão multiuso
depósito
camarim
restaurante iconográfico
cozinha
despensa
câmara fria
vestiário funcionários
sanitários públicos masculino
sanitários públicos feminino
memorial Lojas Guaspari
reservatório superior

expositores, manequins, murais
6 conjuntos vaso e pia para sanitários masculino
6 conjuntos vaso e pia para sanitários feminino
equipamentos ar condicionado
mesa palestrante, cadeiras, projetor, mesas para feiras
mobília de apoio para salão multiuso
1 conjunto vaso e pia, bancada maquiagem, poltrona
mesas no terraço e cobertura para eventos e uso público
preparo alimentos
guarda de mantimentos
guarda de alimentos
armários indivíduais para os funcionários
2 conjuntos vaso pia para  sanitários masculino
2 conjuntos vaso pia para  sanitários feminino
expositores e murais narrando histórico Guaspari
2 reservatórios de 5000L e 1 reservatório de 2000L

100
20m²
20m²
60m²
220m²
20m²
10m²
250m²
40m²
10m²
5m²
10m²
6m²
6m²
30m²
30m²

m²

At= 837m2²

-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
5
3
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----

50
-----
-----
-----
200
-----
-----
200
-----
-----
-----
-----
-----
-----
30
-----

setor serviço
central de gás
sala casa de máquinas ar condicionado
sanitário terceirizados
vestiário terceirizados

instalação gás
equipamentos ar condicionado
2 conjuntos com vaso,pia e chuveiro - 1 masc. e 1fem.
armários com chave para as roupas/uniformes

5m²
30m²
2x5=10m²
6m²
At=151 m2²

-----
-----
-----
-----
-----



atividadeatividade pop. fixa pop. variável equipamentosequipamentos áreaatividadeatividade
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DEFINIÇÃO DO PROGRAMADEFINIÇÃO DO PROGRAMA

setor de producão

garagem subterrânea Praça Parobé

ateliês profissionais de moda
sanitários restritos aos profissionais
sala de máquinas ar condicionado
facção (serviço de costura terceirizado)

estoque
copa
sanitário costureiras
sala administração facção

160 vagas
sala de controle
sanitário funcionário
sala equipamentos ventilação

20 mesas, cadeiras, computadores e armários
1 conjunto vaso e pia para casa sala
equipamentos ar condicionado
12 máquinas de costura,3 mesas grandes, prateleiras,
cabideiros, local para tecidos, 2 armários, 1 manequim
prateleiras roupas prontas, 1 mesa,1 comp., 1 cadeira
1 mesa, 2 cadeiras, eletrodomésticos
2 conjuntos vaso e pia 
1 mesa, 1 cadeira, 1 computador, 2 poltronas

160 vagas de estacionamento 2.40x5m
1 mesa com cadeira e 1 computador
1 conjunto vaso e pia 
turbinas de ventilação

320m²
15m²
30m²
229m²

15m²
10m²
6m²
10m²

²

At=635m2

4000m²
10m²
2m²
15m²
At=4027m2

20
-----
-----
10

1
-----
-----
1

40
-----
-----
15

3
-----
-----
3

-----
1
-----
-----

-----
1
-----
-----

-----
-----
-----
-----

ÁREA TOTAL DE PROJETO = 2.581m2 + 37% de circulação = 4.096m2
ÁREA TOTAL EXISTENTE = 4.096m2



EXPOSIÇÕES

ATELIÊS PROFISSIONAIS

SETOR CULTURAL

SETOR ADMINISTRATIVOSETOR DE SERVIÇOS

SETOR DE VENDAS

LOJA FACÇÃO

RESTAURANTE SALÃO MULTIUSO

-térreo
-primeiro 
-térreo
-primeiro pavimento

-térreo-térreo

-segundo pavimento

-cobertura -quinto pavimento

-quinto pavimento

-quarto pavimento-terceiro pavimento

SHOWROOM

SETOR DE PRODUÇÃO

HALL

DEFINIÇÃO DO PROGRAMA
4.4 Organização dos diferentes fluxos 

11



LEVANTAMENTO
5.1. Potenciais e limitações da área, identificação de sua dinâmica de transformação, situação atual, 
demandas, tendências, planos e projetos incidentes;
A região em que está inserido o Edifício Guaspari - centro histórico - está passando atualmente por diversos projetos de revitalização 
promovidos pelo programa Viva o Centro e Monumenta. Está prevista a revitalização do Abrigo dos Bondes e de sua pavimentação. O Largo 
Glênio Peres teve a sua pavimentação recentemente recuperada e ganhará 19 chafarizes distribuídos paralelamente ao Mercado Público e 
também será um dos locais para o aluguel de bicicletas e para sediar a Fan Fest na copa de 2014. Além disso, o projeto do MetrôPoa também 
exercerá importantes modificações na área, atraindo mais usuários e aproximando a relação da cidade com o centro.

As potencialidades principais são a grande circulação de pessoas, a facilidade de acesso e a importância histórica da edificação e de seu 
entorno.

Programa Monumenta é um programa de recuperação do patrimônio cultural urbano brasileiro, executado pelo Ministério da Cultura e 
financiado pelo BID – Banco Interamericano de Desenvolvimento. Começou a ser executado em Porto Alegre em 2001.

Programa Viva o Centro
O Viva o Centro tem como objetivo a valorização do Centro Histórico, considerando sua diferenciação em relação às demais regiões da cidade, 
reforçando e qualificando sua atratividade.

Largo Glênio Peres

Mercado Público

Jornal Zero Hora

Jornal Metro

12
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1

3

5

2

4

2

5

1

2

4

3

69

2

4

5

R. dos Andradas
R. Mal. Floriano Peixoto
R. 7 de Setembro
Av. Borges de Medeiros
R. Siqueira Campos

Av. Júlio de Castilhos
Av. Mauá
Av. Voluntários da Pátria
Av. Otávio Rocha
R. José Montaury

Mercado Público
Prefeitura Municipal
Câmara Municipal
Estação Mercado
Palácio do Comércio
Arquivo Municipal
Memorial do RS
Secretaria da Fazenda
MARGS

Chalé da Praça XV
Armazéns do Porto 
A1,A2,A3,A5,A6, B1,B2,B3 
Departamento Estadual de 
Portos Rios e Canais - Deprec
Esquina Democrática
Galeria Chaves

Praça XV de Novembro
Largo Glênio Peres
Praça Pereira Parobé
Praça Montevidéu
Praça da Alfândega
Edifício Guaspari
Área de intervenção

10

11

12

13

13
14

14

10

11

12

11

11

LEVANTAMENTO
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Área de intervenção
LEGENDA:

praças
equipamentos
bens tombados/ inventariados
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5.2. Morfologia urbana e relações funcionais locais, urbanas e regionais;
Na área estudada, as edificações existentes são bastante 

diferenciadas entre si, tanto em relação a data de construção e ao estilo 
arquitetônico quanto em relação ao uso e a característica predominante. 

As alturas das edificações variam de 1 a 21 pavimentos. Com relação 
ao uso, tem-se predominantemente uso comercial, havendo também uso 
misto e institucional. 

O Centro Histórico é um importante conector de Porto Alegre com a 
região metropolitana, através da Estação Mercado da Trensurb e também da 
Estação Hidroviária, além de conectar também as diversas regiões de Porto 
Alegre entre sí através da circulação de diferentes linhas de ônibus na Praça 
Parobé e junto ao Mercado Público. Por concentrar esses esquipamentos de 
transporte, tem-se marcadamente características industriais nessa zona, em 
função da existência dessas plataformas.

Tem-se portanto, um aglomerado de instituições e de circulação de 
pessoas com diferentes vínculos culturais, sociais, políticos e econômicos 
nessa região, rica por sua diversidade. Por isso a necessária existência de 
Largos, praças e de grandes espaços abertos, ocupados grande pela 
população que circula nessa zona durante o dia todo.

Edificação com 1 pavimento
Edificação com 2 pavimentos
Edificação com 4 pavimentos
Edificação com 5 pavimentos
Edificação com 7 pavimentos
Edificação com 10 pavimentos
Edificação com 15 pavimentos
Edificação com 21 pavimentos

LEGENDA:

R. José Montaury

vista cobertura Guaspari



uso comercial
uso misto
Institucional

Edifício Guaspari/ uso comercial semi-
ocupado
Edifício “Esqueleto”- execução não 
concluída

LEVANTAMENTO
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5.3. Uso do solo e atividades existentes; 5.4. Características especiais;
Por se tratar de 

uma zona histórica de 
grande importância, tem-
se vários bens tombados 
pelo patrimônio histórico, 
estando o próprio Edifício 
Guaspari  listado no 
inventário do patrimônio 
cultural, através da Lei 
Complementar número 
601, do ano de  2008. 

Além disso, tem-
s e  e q u i p a m e n t o s  
urbanos de grande 
importância como o 
Largo Glênio Peres, a 
Praça XV de Novembro, 
a Praça Montevidéu e o 
Mercado Público. 

Mercado -vista cobertura Guaspari

Prefeitura -vista cobertura Guaspari R. José Montaury
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5.4. Características especiais;
Edifício Guaspari (1936)

Projetado pelo arquiteto Fernando Corona, vindo da Espanha em 1912 para 
trabalhar com o seu pai, arquiteto e escultor, com oficina em Porto Alegre.

Fernando Corona era um estudioso, e acompanhava os movimentos surgidos na 
semana de Arte Moderna de 22, afirmando que "a arte é a expressão espiritual de cada 
época". De modo que de escultor de fachadas, passou a refletir sobre os novos conceitos 
que estavam surgindo, no sentido de que a fachada deveria ser consequência da planta e 
não apenas decorativa, ainda, que estudos de ventilação e insolação deveriam ser 
estudados nos projetos.

No edifício Guaspari, tem-se essas novas propostas de linguagem arquitetônica 
incorporadas, que traduzem a vanguarda da década de 30, que em Porto Alegre teve a 
Exposição Comemorativa do Centenário Farroupilha, em 1935, demonstrando a 
industrialização e a modernidade incipientes.

O projeto original inicialmente feito para uso misto, acabou sendo modificado para 
abrigar apenas a Loja Guaspari. O volume único, demonstra a preocupação em configurar 
o quarteirão, com as esquinas arredondadas voltadas para o Largo Glênio Peres e a Rua 
José Montaury, percebe-se também a alusão náutica da máquina, como símbolo da nova 
arquitetura presentes no expressionismo. Além disso, possui fachada em fita, planta livre, 
estrutura modular de concreto, ausência de decoração, térreo com pilotis, sendo um marco 
na arquitetura moderna com forte influência expressionista. Várias modificações foram 
feitas ao longo do tempo como a adição de áreas com novos pavimentos, pintura em outras 
cores e aplicação de pastilha; em 1988 foi feito o capeamento da edificação toda, para 
conter a queda das pastilhas que revestiam e edificação, acarretando na desconfiguração 
e descaracterização do edifício.

A loja Guaspari foi criada em 1896 por Rafael Guaspari e seus irmãos para a venda 
de trajes de alfaiataria. Em 1936 inauguraram a loja na Rua Borges de Medeiros, 
expandindo o comércio e acrescentando a venda de produtos femininos, perfumaria, 
sapatos e venda de retalhos de tecidos. A distribuição nos pavimentos era a seguinte: 
Térreo: comércio de perfumaria, sapatos, camisas e tecidos
1° pavto: trajes masculinos
2° pavto: diretoria e crediário
3° pavto: trajes femininos
4° pavto: depósito de mercadorias
5° pavto: confecção do vestuário
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5.4. Características especiais de edificações;

PLANTAS ORIGINAIS

PLANTA ATUAL  - PAVTO TIPO

planta original, em 1936
adição feita em 1948
adição feita em 1958
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5.5. Sistema de circulação veicular e peatonal;

R. dos Andradas
R. Mal. Floriano Peixoto
R. 7 de Setembro
Av. Borges de Medeiros
R. Siqueira Campos
Ponto de TÁXI
Ponto de ônibus

Av. Júlio de Castilhos
Av. Mauá
Av. Voluntários da Pátria
Av. Otávio Rocha
R. José Montaury
Estação Trensurb
Ponto Lotação

A região em análise encontra-se  suprida em termos de diversidade de 
transporte público, têm-se diversas linhas de ônibus, metrô e transporte hidroviário 
em suas imediações. Atualmente será unaugurado também o aluguel de bicicletas 
nessa região. Por isso, há  uma  grande circulação de pessoas nessa área.

Tem-se deficiência apenas no acesso aos carros, cujo estacionamento é 
proíbido em várias ruas, impossibilitando o uso do Centro a noite por exemplo. No 
programa Viva o Centro, tem-se realizado estudos para a garagem subterrânea, 
que atenderia a demanda de usuários do metrô, da estação hidroviária, do comércio 
e dos trabalhadores do centro. Será proposto nesse projeto um estacionamento 
subterrâneo no único local cujo acesso é permitido, na Praça Parobé, hoje ocupada 
totalmente pelas plataformas de ônibus.

Com relação a hierarquia a Av. Mauá se caracteriza por ser a principal 
coletora do entorno.
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5.6. Redes de infraestrutura;

O bairro pertence à Região de Orçamento Participativo 
16/Centro e tem 36.591 habitantes ( dados ano 2000), representando 
2,69% da população do município. Com área de 2,39 km², representa 
0,50% da área do município, sendo sua densidade demográfica de 
15.310,04 habitantes por km². A taxa de analfabetismo é de 0,6% e o 
rendimento médio dos responsáveis por domicílio é de 12,8 salários 
mínimos. 

5.7. Aspectos da população residente e usuária;

Toda área apresenta infraestrutura completa de água, esgoto, 
energia elétrica e iluminação. A Iluminação pública poderia ser melhor 
dimensionada para incentivar o uso do centro também a noite. Outro 
problema é a questão do lixo e da limpeza das ruas, calçadas e das 
próprias edificações, que devido a grande concentração de pessoas 
circulando constantemente, fica prejudicada e deveria ser melhor 
dimensionada.

Segundo dados da Prefeitura, a tendência recente da população 
é aumentar: entre 2000 e 2010 passou para 39.154 moradores, 
habitando 17.254 domicílios. Uma pesquisa de opinião indicou em 2006 
que embora a população ainda tivesse certas ressalvas a respeito da 
segurança, higiene e outras questões, o tema do Centro Histórico 
despertava grande engajamento nos entrevistados em respostas 
entusiasmadas e cheias de variados comentários espontâneos, 
principalmente sobre a rica história do local
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5.8. Levantamento fotográfico;

11

5

1-panorâmica entorno

2-panorâmica entorno

23

4

vista aérea em 19503- abrigo dos bondes

4- entorno

5- Largo Glênio Peres
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5.8. Levantamento fotográfico;

R. José Montaury

Abrigo dos Bondes na R. José Montaury ao lado do Guaspari

Edifício Guaspari

Edifício Guaspari - entorno Largo Glênio Peres

Edifício GuaspariVista da Av. Borges Medeiros

Vista da Av. Borges Medeiros
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5.9. Levantamento plani-altimétrico;

O Edifício Guaspari encontra-se em uma zona plana, estando 
situado em todo o lote, sem recuos e edificado no alinhamento, em todo o 
quarteirão, fazendo divisa apenas com o Edifício Delapieve, situado na 
sua lateral/frente ao Largo Glênio Peres. Com relação à orientação 
solar,a edificação tem a sua fachada principal, voltada para Avenida 
Borges de Medeiros, orientada para Oeste.

5.10. Estrutura e drenagem do solo;

5.11. Micro-clima;
O clima de Porto Alegre é classificado como subtropical úmido, por 

apresentar valores de temperatura média no mês mais quente superiores a 
22 graus celcius e por apresentar chuvas bem distribuídas ao longo do ano.

O centro da cidade, por apresentar uma superfície edificada muito 
grande, com grandes áreas pavimentadas,  apresenta ilhas de calor e 
alteração no campo eólico em virtude dos “cânios” como na Avenida 
Borges de Medeiros.

A temperatura média do ar é de 19°C. A temperatura máxima média  
no mês de janeiro é de 30°C e a temperatura média mínima no mês de julho 
é de 10°C.

Quanto ao regime de ventos, os ventos predominantes vem do 
leste, sudeste e leste-sudeste. A noite, por se tratar de uma zona próxima 
as margens do Lago Guaíba, observa-se a presença da brisa vinda de 
oeste.

A área central apresenta alto potencial de acumulação de poluentes 
devido a sua posição,  na trajetória dos ventos predominantes que 
conduzem a poluição vinda das ruas.

Com relação ao ruído, o mesmo insere-se na categoria da 
CLASSE1, entre 68 e 83 dB (A).

O centro de Porto Alegre apresenta o tipo de solo considerado BOM, 
NÍVEL 2. Esse tipo de solo se refere a zonas com solo de boa capacidade 
de carga e substrato rochoso presente próximo a superfície, com a 
possível presença de matacões.

vista da cobertura do 
edifício as 17:30h.
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6.1. código de edificações e plano diretor;

Consulta ao Regime Urbanístico do Imóvel: Avenida Borges de 
Medeiros,262

subundidade: 7
Densidade: 19 (anexo 4)
Zona  predominantemente Residencial, Mista, Centro Histórico, Corredor 
de Urbanidade e de Centralidade

Atividade: 15.5 (anexo 5.1)

Área de Interesse Cultural - Mista 02
ÁREAS DE INTERESSE CULTURAL (AIC)– São áreas que deverão ter 
um tratamento diferenciado para que sejam preservados valores culturais, 
edificações, a qualificação ambiental ou mesmo a animação de 
determinados setores da cidade.

Mista 02 - É permitido nessa zona as seguintes ocupações: residencial, 
comércio varejista, comércio atacadista  de até 1500m², serviços e 
indústrias de até 500m².

Índice de Aproveitamento: 19 (anexo 6)

IA MÁXIMO = 3.0
Volumetria: 15

Altura máxima 33m, taxa de ocupação: 75a90%

Art. 136 – As lojas, além das demais disposições da Seção I deste 
Capítulo,
deverão ter:
I – instalações sanitárias separadas por sexo, na proporção de um 
conjunto de
vaso, lavatório (e mictório quando masculino), calculados na razão de 
um
sanitário para cada 20 pessoas ou fração, sendo o número de pessoas
calculado à razão de uma pessoa para cada 15,00m² de área de piso de 
salão;
II – instalações sanitárias para uso público, separadas por sexo, nas 
lojas de
médio e grande porte, na razão de um conjunto de vaso e lavatório para
cada 600,00m² de área de piso de salão, localizadas junto às circulações
verticais ou em área de fácil acesso.
Parágrafo único – Será exigido apenas um sanitário nas lojas que não 
ultrapassem
75,00m².

CAPÍTULO II
Edificações Não Residenciais
SEÇÃO I
Condições Gerais

b) instalações sanitárias de uso público, no pavimento de acesso, 
compostas
de, no mínimo, vaso sanitário e lavatório dimensionadas de
acordo
com artigo 131, exceto quanto ao acesso aos aparelhos que
deverá ser de 80cm;

c) vestiário com local para chuveiro;
d) refeitório ou local destinado à alimentação do empregado ou 
prestadora
de serviços em área privativa para essa finalidade; (Redação dada p/
LC. nº 429/99)
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6.2. normas de proteção contra incêndio; 6.3. normas de acessibilidade universal;
Devido ao fato de a edificação possuir mais de uma atividade, o 

código recomenda que se classifique de acordo com a atividade com 
grau de maior risco. Assim,  a edificação classifica-se de acordo com a 
tabela 1, com relação a sua ocupação , na categoria de comercial 
varejista, grau de risco 7.

Com relação as características construtivas, utiliza-se a tabela 
3, que indica a edificação como sendo pertencente ao código "y" - 
edificações com estrutura resistente ao fogo, mas com fácil 
propagação de fogo entre os pavimentos.

Assim, as exigências de proteção contra incêndio são as 
seguintes:

ALR – Alarme acústico
EXT – Extintores de incêndio
HDR – Instalações hidráulicas sob comando
IE – Iluminação de emergência
PF – Escada enclausurada à prova de fumaça
SDAL – Saída alternativa- (6.66 – Saída alternativa
SSD – Sinalização de saídas
SPK – Instalações de chuveiros automáticos (sprinklers)

8 Equipamentos urbanos 
8.1 Bens tombados 
8.1.1 Todos os projetos de adaptação para acessibilidade de bens 
tombados devem obedecer às
condições descritas nesta Norma, porém atendendo aos critérios 
específicos a serem aprovados pelos
órgãos do patrimônio histórico e cultural competentes. 
8.1.2 Nos casos de áreas ou elementos onde não seja possível promover a 
adaptação do imóvel para
torná-lo acessível ou visitável, deve-se garantir o acesso por meio de 
informação visual, auditiva ou tátil das
áreas ou dos elementos cuja adaptação seja impraticável. 
8.1.3 No caso de sítios considerados inacessíveis ou com visitação restrita, 
devem ser oferecidos mapas,
maquetes, peças de acervo originais ou suas cópias, sempre 
proporcionando a possibilidade de serem
tocados para compreensão tátil. 
 
8.2.3 Restaurantes, refeitórios, bares e similares 
Os restaurantes, refeitórios e bares devem possuir pelo menos 5% do total 
de mesas, com no mínimo uma,
acessíveis a P.C.R., conforme 9.3.  
8.2.3.1 As mesas devem ser distribuídas de forma a estar integradas às 
demais e em locais onde sejam
oferecidos todas as comodidades e serviços disponíveis no 
estabelecimento.  
8.2.3.2 Nos locais em que as refeições sejam feitas em balcões, estes 
devem atender a 9.5. 
8.2.3.3 Nos locais em que são previstos balcões de auto-serviço, deve-se 
atender a 9.5.3. 
8.2.3.4 Quando o local possuir cardápio, recomenda-se que pelo menos um 
exemplar esteja em Braille. 

Locais para exposições – museus: todos os elementos expostos para 
visitação pública devem estar em locais acessíveis.
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6.4. normas de proteção do ambiente natural e 
patrimônio histórico e cultural
INVENTÁRIO DO PATRIMÔNIO CULTURAL - BENS IMÓVEIS
BAIRRO CENTRO

262 (esqs. Lg. Glênio Peres, R. José Montaury e Pça XV de Nº 262 esqs. 
Largo Glênio Peres e r. José Montaury -  Estruturação .......S09.01
Novembro) Ed. Guaspari            Ed. Guaspar

LEI COMPLEMENTAR Nº 601, de 23 de outubro de 2008.

Art. 2º O Inventário do Patrimônio Cultural de Bens Imóveis do Município 
será implantado por meio da
listagem dos imóveis, com a indicação das características necessárias à 
sua identificação.
Parágrafo único. O Inventário do Patrimônio Cultural de Bens Imóveis do 
Município indicará as edificações
Inventariadas de Estruturação e de Compatibilização, nos termos dos 
incs. I e II do parágrafo único do art.
14 da Lei Complementar n° 434, de 1999, e alterações posteriores.

Art. 10. As edificações Inventariadas de Estruturação não podem ser 
destruídas, mutiladas ou demolidas,
sendo dever do proprietário sua preservação e conservação.
Parágrafo único. Poderá ser autorizada, mediante estudo prévio 
junto ao órgão técnico competente, a
demolição parcial, a reciclagem de uso ou o acréscimo de área 
construída, desde que se mantenham
preservados os elementos históricos e culturais que determinaram 
sua inclusão no Inventário do
Patrimônio Cultural de Bens Imóveis do Município.

Dispõe sobre o Inventário do Patrimônio Cultural de
Bens Imóveis do Município.

Art. 12. Para as edificações Inventariadas de Estruturação, a aplicação da 
legislação referente à
acessibilidade e à proteção contra incêndio deverá estar devidamente 
compatibilizada com as
características arquitetônicas, históricas e culturais do imóvel.

Art. 13. A atividade proposta para as edificações Inventariadas de 
Estruturação deverá ser compatível com
os critérios de preservação determinados pelo órgão municipal 
competente.
Parágrafo único. A instalação de garagens comerciais e estabelecimentos 
de guarda de veículos nas
edificações classificadas como Inventariadas de Estruturação deverá ser 
submetida à EPHAC.
Art. 14. O licenciamento de anúncios, publicidades e divulgações, as 
instalações de equipamento de infraestrutura
aparente no mobiliário urbano e autorizações de comércio 
ambulante em edificações
Inventariadas de Estruturação e em seu entorno deverão observar a 
preservação das características
arquitetônicas, históricas e culturais da edificação e do entorno, 
além do Potencial Turístico, evitando-se a
poluição visual e paisagística.
Art. 16. Na restauração ou na preservação das edificações Inventariadas 
de Estruturação, a critério do
órgão municipal competente, poderá ser autorizada a transferência de 
parte do Potencial Construtivo do
imóvel para outro imóvel situado na mesma Macrozona, quando não 
houver possibilidade ou interesse
ambiental de utilização no mesmo imóvel inventariado, observado o 
disposto no art. 5° desta Lei
Complementar.
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HISTÓRICO ESCOLAR



PORTFÓLIO
Projeto 1 Projeto 2
Edifício de Escritórios

Professor: Luis Henrique Luccas
Edifício para escritórios no Praia de Bellas com 5 pavimentos tipos e  
térreo sob pilotis com estacionamento e setores técnicos.

Escola

Professores: Luiz Stahl e Sílvia Corrêa 
Criação de praça de uso público encaminhando à escola de ensino 
médio com o volume da quadra de esportes com acesso 
independente.



PORTFÓLIO
Projeto 3 Projeto 4
Museu/Ateliê

Professora: Cláudia Cabral
Volume do Museu envidraçado com circulação adjacente e elementos 
internos de proteção para exposição do acervo do artista, que também 
habita na edificação.

Cabana do Heidegger

Professor: Fernando Delfino de Freitas Fuão
A cabana do filósofo é uma metáfora para a sua busca infinita; 
contempla os elementos água, ar, terra e fogo de forma a integrar o 
filósofo ao seu Eu e a sua natureza.



PORTFÓLIO
Projeto 5
Estação Hidroviária em Porto Alegre

Professores: Luis Carlos Macchi e Betina Martau
Cumprir o programa de necessidades específico para esse tipo de 
edificação com a exploração de uma forma especial, lembrando o motivo 
da água, das ondas, e das velas dos navios.



PORTFÓLIO
Projeto 6 Projeto 7
Museu do Futebol

Professores: Glênio Bohrer e Cláudio Calovi
Aproveitamento dos trilhos do aeromóvel como uma praça elevada 
conectada ao museu, promovendo um novo uso para toda a praça 
existente.

 Escola Politécnica em Caxias do Sul

Professores: Júlio Cruz e Sílvia Corrêa
O partido se apresenta através da criação de volumes separados por 
função: administrativo/operacional e público; unidos por passarelas 
de integração gerando pátios e zonas de convivência entre os alunos 
e a sociedade.
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PORTFÓLIO
Urbano 1 Urbano 2
Revitalização Orla

Professora: Lívia Piccinini
Criação de novos equipamentos no Parque Marinha, novo desenho 
urbano e paisagístico incorporando também a orla e a área do entorno 
do Beira-Rio.

Loteamento Protásio Alves 

Professores: Décio Rigatti e Iára Castello
A proposta urbanística surgiu através da conexão entre as ruas 
existentes e, a divisão dos lotes seguindo a topografia existente com a 
criação de áreas verdes, espaços comerciais e equipamentos 
urbanos.
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PORTFÓLIO
Urbano 3 Urbano 4
Reconstruindo Tapes

Professores: Leandro Andrade e João Rovati
Proposta de planejamento urbano para a cidade de Tapes, com 
diretrizes para o seu crescimento, através de zoneamentos, divisão do 
solo e estudo de viabilidade de sistemas de transporte, comércio e 
lazer.

Revitalização e desenho urbano do gasômetro, orla e adjacências

Professores Gilberto Cabral e Júlio Vargas
Criação de equipamentos como potêncial gerador de uma ocupação 
melhor adequada criando eixos, caminhos, praças e parques a fim de 
proporcionar um melhor uso e integração da cidade com o Lago 
Guaíba.
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