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O brasileiro está vivendo mais e melhor. Os idosos de hoje em dia já não se encaixam no 
estereótipo do velhinho frágil que conhecíamos até poucos anos atrás, atualmente, quem chega aos 
60 ainda está muito longe da famigerada “velhice”. A terceira idade do século 21, também 
conhecida como melhor idade, namora, age, circula, produz, participa e desfruta de uma qualidade 
de vida que, em muitos casos, desconhecia quando mais jovem. 

Os avanços da medicina moderna, e a possibilidade de um maior acesso da população aos 
serviços de educação e saúde, têm proporcionado um aumento gradual da expectativa de vida nos 
países em desenvolvimento como o Brasil, que chegou a ter um aumento de três anos em sua 
média na última década, segundo o IBGE. Dessa forma, a sociedade, seguindo uma tendência 
mundial, tenta, aos poucos, adaptar-se ao idoso do mundo atual e do futuro - que apresenta a 
necessidade de alguns cuidados especiais ao mesmo tempo em está traça projetos, aposta em 
novos relacionamentos e movimenta a economia do país - oferecendo-lhe o apoio e o respeito 
necessários.

De acordo com o senso publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), no ano de 2010, o número pessoas acima de 60 anos duplicou ao longo dos últimos 50 
anos no país atingindo a marca de 20,5 milhões, podendo chegar aos 40 milhões nas próximas 
duas décadas. Ainda segundo o senso de 2010, Porto Alegre é a capital brasileira com o maior 
número relativo de habitantes idosos, 26,9% da população, superando até mesmo o Rio de 
Janeiro, tradicionalmente reconhecido por esse perfil.

Outro aspecto importante sobre essa mudança que estamos vivendo é a relevância que os 
novos hábitos de consumo da terceira idade têm representado na economia do país: aos poucos, o 
mercado tem se mostrado fortemente interessado nos consumidores acima de 60, de modo que a 
oferta de produtos direcionados para esta faixa etária tem sido uma estratégia adotada por 
diferentes empresas e bancos de investimento, que enxergam nessa parcela da população um 
público consumidor com alto potencial de compra. É possível compreender esta movimentação do 
mercado através de dados publicados pelo Instituto de Pesquisas de Consumo GFK como, por 
exemplo, o valor da capacidade total de compra mensal do idoso, que ultrapassa R$ 7,5 bilhões, o 
dobro da média nacional, ou então, o fato que da metade dos idosos realizam viagens, estas em 
média três vezes ao ano.

Nesse contexto, é certo dizer que, para este novo segmento que se apresenta, o modelo 
tradicional de casa de repouso onde o idoso permanecia apático, fatigado e cerceado de sua 
liberdade, já se tornou obsoleto, oferecendo uma nova oportunidade de mercado, a espera de um 
empreendimento que busque atender a novo esse perfil. Dessa forma, o tema proposto consiste 
em um condomínio planejado para terceira idade, que traz consigo o conceito de integrar habitação, 
cuidados médicos e lazer em um mesmo espaço, oferecendo aos moradores um mix completo de 
moradia e hotelaria através flats para uma e duas pessoas, serviço de assistência médica para 
recuperação e manutenção da saúde com atendimento 24h e atividades assistidas, além de 
oportunidades de lazer e socialização, através de espaços destinados à convivência, 
entretenimento e cultura. Configurando, desse modo, um novo conceito de vivência na terceira 
idade, capaz de suprir as necessidades especiais inerentes a essa fase da vida, porém 
preservando a privacidade e a liberdade de seus moradores, que mantém suas vidas e suas 
atividades sob seu controle.

ASPECTOS RELATIVOS AO TEMA

1.1 JUSTIFICATIVA DA TEMÁTICA ESCOLHIDA

02
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1.2 RELAÇÕES ENTRE PROGRAMA, SÍTIO E TECIDO URBANO DE SUPORTE 

ASPECTOS RELATIVOS AO TEMA

1.3 OBJETIVOS DA PROPOSTA

Para que o principio básico de incluir o idoso em uma comunidade direcionada as suas 
necessidades específicas, mantendo a sensação de autonomia de se estar em sua casa se 
concretize, é necessário implantar o empreendimento em um terreno que ao mesmo tempo em que 
garanta um ambiente agradável e proporcione contato com a natureza, esteja inserido no tecido 
urbano, integrado à cidade, tendo em vista que, naturalmente, a população idosa tende a se 
concentrar próxima a essas áreas, devido à maior oferta de serviços e integração com a sociedade 
que as mesmas oferecem.

Dessa forma, o terreno a ser trabalhado, localiza-se no limite entre os bairros Rio Branco e 
Moinhos de Vento, bairros que possuem além dos maiores índices de idosos de Porto Alegre, uma 
posição geográfica privilegiada, oferecendo fácil acesso a partir de outros pontos da cidade, e 
curtas distâncias até shoppings, hospitais, supermercados, restaurantes e etc.

Localizado na esquina das Ruas Mostardeiro e Padre Schoeler, com 3.500 m² e vista para 
o Parque Moinhos de Vento, o lote proposto faz parte das dependências do Clube Caixeiros 
Viajantes, clube tradicional de Porto Alegre que perdeu ao longo dos anos sua identidade, sofrendo 
uma diminuição significativa no seu quadro de sócios, de modo que, a implantação do 
empreendimento proposto neste terreno, em parceria com a associação, proporcionará ao clube, 
que já possui maioria idosa em seus usuários, não só uma oportunidade de consolidar esse caráter 
e atrair mais usuários, como também uma possibilidade de investimento rentável, dando um uso 
mais lucrativo á área, hoje em dia subutilizada como estacionamento para sócios. 

Quanto ao entorno imediato do lote, o mesmo é composto por uma via mais movimentada e 
ruidosa – a Rua Mostardeiro – importante via de ligação do centro da cidade com a zona norte 
composta por estabelecimentos comerciais e residências, e pela Rua Padre Schoeler, de caráter 
predominantemente residencial, onde se localiza a portaria do clube. Já no interior do quarteirão, o 
terreno é circundado por uma massa vegetal densa preservada com árvores frondosas.

03

Criar uma edificação que possa suprir adequadamente as necessidades dos idosos ativos e 
independentes dos dias de hoje, oferecendo-lhes assistência, a fim de que seus dilemas e 
preocupações sejam amenizados. 

Projetar um edifício que reconceitue os serviços de atenção ao idoso na busca pelo bem-
estar, na medida em que quebra paradigmas e consolida a idéia de que o idoso tem seu lugar na 
sociedade, mostrando, desse modo, que há muita vida para ser vivida e desfrutada após os 60 
anos.

Nesta busca, serão considerados como fatores definidores, preservar a autonomia e a 
privacidade dos moradores, gerar espaços de permanência agradáveis, criar apartamentos que 
respeitem as normas de acessibilidade incentivando a auto-suficiência do idoso, além de produzir 
uma edificação que não agrida e valorize o entorno, melhorando o espaço público aberto, através 
de interfaces mais amigáveis.
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ASPECTOS RELATIVOS AO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

2.1 NÍVEIS E PADRÕES DE DESENVOLVIMENTO PRETENDIDOS

2.2 METODOLOGIA E INSTRUMENTOS DE TRABALHO

O trabalho será realizado em três etapas, elaboradas ao longo de 4 meses: pesquisa, 
estudo preliminar e ante-projeto. Iniciando pelo desenvolvimento do presente dossier, realizado 
através da busca de bibliografia de apoio e de referências em outras experiências, da elaboração 
de entrevistas, da realização de visitas ao local, e da pesquisa da legislação vigente sobre a área 
escolhida, a fim de compilar as informações de terreno, entorno e programa, necessárias para o 
desenvolvimento da proposta. 

Na etapa seguinte, após a interpretação dos dados coletados na primeira fase e o 
comprometimento com uma conceituação arquitetônica e é iniciado o estudo preliminar, lançando 
primeiramente um partido, analisando as possibilidades de implantação, representando as intenções 
de projeto, e após, desenvolvendo uma solução geral para os problemas apresentados.

A terceira etapa de trabalho consiste na finalização do trabalho, momento em que as 
soluções de projeto são aprimoradas e consolidadas, e que são estudadas as possibilidades 
técnicas construtivas e de materiais, detalhando a proposta. Culminando, finalmente, na montagem 
do trabalho com a compilação dos elementos gráficos produzidos e na elaborção da apresentação 
da proposta.

 
 

O projeto será desenvolvido abrangendo diversas escalas, atingindo um nível de 
detalhamento de ante-projeto, com o objetivo de ilustrar com domínio e clareza as soluções  
adotadas para as áreas edificadas e abertas, selecionando setores parciais mais relevantes para 
detalhamento e identificando materiais e técnicas construtivas, e de demonstrar as relações do 
projeto proposto com o entorno onde está inserido e sua área de influência.

Toda a proposta será ilustrada de forma que garanta integral compreensão do tema e 
programa, através da entrega dos elementos gráficos listados abaixo:

Diagramas e esquemas volumétricos
Relações com o entorno e área de influência 1:5000 e 1:1000*

Implantação, acessos e tratamento de áreas abertas 1:250*

Diagramas explicativos (Fluxos, insolação, coordenação estrutural e etc.)
Cortes transversais e longitudinais 1:200*
Elevações 1:200*
Cortes de pele e detalhes construtivos 1:50 e 1:25*
Perspectivas Internas e externas
Planilhas de áreas e aproveitamento
Maquete*

* A escala pretendida pode variar porteriormento, de acordo com a necessidade de entendimento e 
formato de apresentação dos desenhos.

Plantas de situação e localização 1:500*

Planta de cobertura 1: 200*
Planta baixa dos pavimentos 1:200*



Será cumprida a seguinte frequência de etapas e prazos:
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ASPECTOS RELATIVOS ÀS DEFINIÇÕES GERAIS

3.1 AGENTES DE INTERVENÇÃO E SEUS OBJETIVOS

3.3 ASPECTOS TEMPORAIS

Total 35 Meses

PROJETO ARQUITETÔNICO EXECUTIVO
PROJETOS COMPLEMENTARES E COMPATIBILIZAÇÕES

CAPTAÇÃO DE RECURSOS
APROVAÇÃO PROJETO LEGAL

INÍCIO DAS OBRAS - INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
FUNDAÇÕES E EXECUÇÃO DA ESTRUTURA

VEDAÇÕES
INSTALAÇÕES E ESQUADRIAS

REVESTIMENTOS
SERVIÇOS COMPLEMENTARES

MOBILIÁRIO E OCUPAÇÃO

23 obra civil

O agente de intervenção essencial nesse caso é o Clube Caixeiros Viajantes, principal 
interessado em realizar o negócio e proprietário do terreno. Para o clube, em queda de faturamento 
e quantidade de associados, o empreendimento significa uma oportunidade de investimento 
rentável e de consolidação de seu perfil, através de uma edificaçáo que oferencerá uma estrutura 
completa para terceira idade, tornando-se referência entre os idosos na cidade.

Para viabilizar financeiramente o negócio, o clube deverá estabelecer parceria com um 
segundo agente de intervenção: uma empresa privada, como uma incorporadora, por exemplo, que 
se responsabilizará por projeto e execução, tendo como objetivo gerar capital para seus acionistas.
 Pode-se considerar, ainda, o poder público como um agente de intervenção no negócio, 
mesmo que em outro nível de envolvimento, dando suporte para as obras e implantando infra-
estrutura, visto que o empreendimento em questão dará retorno em curto prazo para cidade e 
população, valorizando uma área nobre de Porto Alegre ainda subutilizada.  

equivalente a 1 mês

12 projeto e aprovação

A população alvo se constitui, prioritariamente, por pessoas acima de 60 anos, estas 
podendo ser divididas, de modo geral, em dois grupos: moradores e usuários externos.

As unidades de moradia, serão projetadas de forma totalmente adaptada as mais diversas 
limitações físicas que podem se desenvolver nesta faixa etária, como dificuldades de locomoção, 
reduçáo da memória, diminuição da capacidade auditiva e visual e etc., e estarão preparadas para 
atender a um público independente ou semi-dependente, de modo que, para o segundo, a infra-
estrutura do local e o sistema de assistência 24h despensará a eventual necessidade de 
contratação de um acompanhante particular para o idoso.

Os usuários externos serão aqueles que virão ao empreendimento conforme seus interesses 
e necessidades, não só em busca dos consultórios de assistência médica especializados, das 
terapias e práticas assistidas ou dos espaços para entretenimento, como também da oportunidade 
de congregação e socialização que este ambiente oferecerá.

3.2 CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO ALVO
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ASPECTOS RELATIVOS ÀS DEFINIÇÕES GERAIS

A fim de se estimar aproximadamente o valor global do investimento necessário, foi utilizado 
como base de cálculo o valor do CUB/RS referente a Agosto de 2012 e, baseado em estudos de 
mercado e em experiências anteriores, foram aplicadas taxas de majoração e minoração para o 
mesmo. Além disso, foram estipulados percentuais para os custos não inclusos no valor do CUB 
(projeto,aprovação, mobiliário e etc.), conforme listado abaixo:

Valor do CUB:  (Base Agosto/2012, Código R8-A)

- Áreas Abertas (Pátio, Jardim, Horta e etc.)
0,5 CUB x 1.500 m² = R$ 920.055,00
- Construção Comum (Apartamentos, Circulação, Áreas Comuns e etc.) 
1,5 CUB x 3.783 m² = R$ 6.961.136,13
- Construção Especial (Consultórios, Subsolo e etc.)  
2,0 CUB x 1.971 m² = R$ 4.835.809,08

Valor Estimado da Construção Civil: 12.717.000,00

- Projetos e aprovações - 2% do valor da obra
R$ 254.340,00
- Contrapartidas/ Medidas Mitigatórias - 1% do valor da obra
R$ 127.170,00
- Mobiliário/ Equipamentos Especiais - 25% do valor da obra
R$ 3.179.250,00

INVESTIMENTO TOTAL ESTIMADO: R$ 16.277.760

Para sua viabilização, a modelagem econômica do negócio se dará da segunte forma: 

Tendo em vista que o sítio é de propriedade do clube, não há custo a ser somado ao 
investimento nesse sentido, de modo que, para realização do empreendimento, se faz necessário 
apenas o desmembramento do terreno junto à prefeitura de Porto Alegre, gerando uma nova 
matrícula. A partir daí, o negócio se viabilizará através de uma concessão do direito real de uso, 
entre o clube e uma empresa incorporadora, que construírá e explorará a edificação por um 
interregno de 30 anos, de forma que, a mesma deverá ser a responsável pela captação de 
recursos junto a agentes financeiros e investidores para a construção do condomínio. 

Durante o período de exploração, a empresa investidora deverá pagar ao clube uma outorga 
mensal vinculada ao faturamento do empreendimento, retornando a edificação ao clube como parte 
de seu patrimônio, ao fim do período.

R$ 1.226,74

3.4 ASPECTOS ECONÔMICOS E FONTES DE RECURSO
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ASPECTOS RELATIVOS ÀS DEFINIÇÕES DO PROGRAMA

4.1 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

As atividades do programa, a seguir descritas, baseiam-se na pesquisa de experiências 
similares ao redor do mundo e em entrevistas, considerando as especificidades do local. C o m o  
metologia de estudo, as mesmas serão agrupadas por afinidade das funções e provável 
proximidade física.

 espaço para acumulação e encaminhamento do público para as outras áreas do 
prédio, contará co

área destinada às atividades de gerênciamento do complexo, composta por 
estações de trabalho, sala de reuniões, arquivo, local para convivência/copa e vestiários;

 locais projetados para promover a congregação dos moradores e usuários, 
através de atividades lúdicas destinadas ao lazer, incluindo um espaço para realização de eventos 
como palestras e aniversários, estimulando o convívio dos moradores com seus familiares e 
amigos;

local com capacidade para 60 pessoas, oferecendo além do serviço de café da 
manhã, opções de almoço e jantar, aberto não só aos residentes que não desejam cozinhar e  
seus evetuais convidados, como também aos usuários externos da comunidade que participem das 
atividades diárias;

50 apartamentos com capacidade para até 2 pessoas, compostos por quarto e sala 
semi-integrados com possibilidade de cama extra para visitas, cozinha americana e banheiro 
adaptado para PNE. Todos os quartos serão equipados com fechadura eletrônica e botão de 
emergência, além de serviço de hotelaria contando com limpeza, troca de roupa de cama e banho 
e opção de café da manhã;

espaços caracterizados pelo desenvolvimento de atividades 
terapêuticas individuais e em grupo, projetados para promover uma cultura de prevenção e 
manutenção da saúde entre os usuários, através de práticas assistidas, como hidroterapia, 
hidromassagem, fisioterapia, alongamento, dança e etc.;

setor onde se reunirão as atividades relativas aos cuidados com a saúde e 
assistência médica de emergência, contando com enfermarias com plantonistas 24h e vaga para 
ambulância a serviço dos moradores para atendimento em casos de emergência, além de 
consultórios médicos de diversas especialidades disponíveis para moradores e usuários externos 
sob agendamento;

espaços comerciais destinados à instalação de padaria, farmácia e 
revistaria, que servirão não só aos moradores, como também à comunidade, proporcionando uma 
interface amigável com o pass

 setor destinado às áreas de serviço e equipamentos de infraestrutura como, 
por exemplo, rouparia, gerador, almoxarifado e etc.;

estacionamento coberto para 50 carros, sendo 30 para moradores e 20 para 
visitantes, com àrea para carga e descarga servindo à lavanderia e ao restaurante.

RECEPÇÃO

ADMINISTRAÇÃO 

ENTRETENIMENTO

RESTAURANTE 

HABITAÇÃO 

MANUTENÇÃO DA SAÚDE 

ASSISTÊNCIA MÉDICA 

COMÉRCIO E SERVIÇOS 

INFRAESTRUTURA

ESTACIONAMENTO 

m controle de acesso à área restrita aos residentes, além de balcão de 
atendimento e recepção 24h, estar e café para espera e socialização de moradores, usuários e 
convidados;

eio público;
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ASPECTOS RELATIVOS ÀS DEFINIÇÕES DO PROGRAMA

ATIVIDADE EQUIPAMENTOS

Câmara Refrigerada 

QNTD

Salão

Cozinha 01 

01 

01 

01 Depósito de Bebidas 

ATIVIDADE EQUIPAMENTOS

Sala de Cinema 

Sala de Informática 

Sanitários 

Sanitários

QNTD

Biblioteca/Leitura

Sala de Jogos 01 

01 

01 

01 

02 

01 

Salão de Eventos 

Copa 

02 

01 

ATIVIDADE EQUIPAMENTOS

Sala de Reuniões 

Vestiários Func. Fem/Masc 

Copa/Sala Funcionários 

QNTD

Apoio Recepção

Gerência 01 

01 

01 

01 

02 

CPD 

Arquivo Morto 

01 

01 

ATIVIDADE EQUIPAMENTOS

Bar/Café 

QNTD

Saguão

Balcão de Atendimento 01 

01 

01 

01 

02 

Estar 

Sanitários R
E
C
E
P
Ç
Ã
O

A
D
M
IN
IS
TR

A
Ç
Ã
O

E
N
TR

E
TE

N
IM
E
N
TO

R
E
S
TA

U
R
A
N
TE

Controle de acesso digital 

Sofás, poltronas, mesa de apoio 

Balcão de atendimento, computadores 

Balcão de atendimento, balcão c/ equip.
mesas, cadeiras 

Estação de trabalho, arquivo
cadeiras de aproximação 
Mesa de reuniões, cadeira,
TV/Video 
Servidores de Internet, segurnaça, 
rede e etc. 

Estações de trabalho, computadores, 
impressora, arquivo, mesa auxiliar 

Arquivos, estantes 

Geladeira, pia, forno, mesa para refeições,
cadeiras, sofá, TV, bebedouro

Equipamentos p/ higiene, armários 

Estantes, mesas, cadeiras,
balcão, computador, controle 

Poltronas, poltrona p/ PNE, tela, 
sistema de projeção, estante

Estar, mesas de carteado, bilhar,
tênis de mesa

Mesas, cadeiras, estar

Geladeira, pia, fogão, bancada de apoio

Mesas, computadores, cadeiras, lousa

Mesas, cadeiras, balcão, caixa

Fogão Industrial, pias, bancada,
balcão refrigerado

Câmara refrigerada

Estantes

Sanitários 

Lixo 

POP. FIXA POP. VAR. ÁREA

100m² 

35m² 

8m² 

6m² 

15m² 

5m² 

ÁREA TOTAL: 179m² 

02 

Despensa 

01 

01 

POP. FIXA POP. VAR. ÁREA

35m² 

40m² 

25m² 

15m² 

70m² 

ÁREA TOTAL: 162m² 

20m² 

POP. FIXA POP. VAR. ÁREA

15m² 

10m² 

16m² 

25m² 

10m² 

8m² 

ÁREA TOTAL: 144m² 

POP. FIXA POP. VAR. ÁREA

20m² 

15m² 

15m² 

10m² 

20m² 

ÁREA TOTAL: 80m² 

02 Recepcionistas 

- 

01 Atendente 

- 

05 Pessoas

15 Pessoas 

06 Pessoas

02 Pessoas

16 Pessoas 

- 

5m²+5m² - 

- 02 Recepcionistas 

- 

01 Gerente 

- 

- 

- 

- 

02 Pessoas 

06 Pessoas 

01 Pessoas 

01 Pessoas 

 08 Pessoas 

20 Pessoas 

02 Pessoas 

- 

- 

16 Pessoas 

10 Pessoas 

01 Atendente 

- 

45 Pessoas 

- 

- 

08 Pessoas 

02 Pessoas 

10m² 
5m²+5m² 

10m² 
5m²+5m² 

- 

65 Pessoas 

- 

- 

- 

- 

3 funcionários  

1 caixa  
3 garçons  

- 

- - 

- - 

- - 

- - 

10m² 
5m²+5m² 

Estantes

Tonéis de armazenamento

- 

- - 

2x10 Pessoas 
60m² 
2x30m² 

- 



ATIVIDADE EQUIPAMENTOS

Sala de Ginástica 

Rouparia 

Sauna 

Sala Multiuso

Vestiários Fem/Masc

QNTD

Barbearia/Estética

Sanitários

POP. FIXA POP. VAR. ÁREA

35m² 

150m² 

50m² 

10m² 

15m² 

ÁREA TOTAL: 410m² 

Sala de Fisioterapia

Hidroterapia

40m² 

20m² 

01 

01 

01 

01 

02 

01 

01 

01 

02 

ATIVIDADE EQUIPAMENTOS

Sanitário 

QNTD POP. FIXA POP. VAR. ÁREA
1900m² 

24m² 

16m² 

10m² 

ÁREA TOTAL: 1950m² 

Apartamentos

Enfermarias 02 

50 

01 

01 

Sala de Descanso 

ATIVIDADE EQUIPAMENTOSQNTD POP. FIXA POP. VAR. ÁREA
60m² 

15m² 

Comércio e Serviços

Sanitários 03 

03 

ÁREA TOTAL: 75m² 

H
A
B
IT
A
Ç
Ã
O

CO
M
ÉR

CI
O

ATIVIDADE EQUIPAMENTOS

Sanitário 

Estar/Espera 

Vaga p/ Ambulância 

Consult. Nutricionista

Consult. Fonoaodiologa

QNTD

Consultório Geriatra

Sanitários

POP. FIXA POP. VAR. ÁREA

15m² 

8m² 

5m² 

15m² 

15m² 

40m² 

ÁREA TOTAL: 171m² 

Pronto Atendimento 24h

Sala de Descanso

12m² 

12m² 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

Consult. Multiuso

Consult. Psiquiatra

Consult. Odontológico

A
S
S
IS
TÊ

N
C
IA
 M

É
D
IC
A

M
A
N
U
TE

N
Ç
Ã
O
 D

A
 S

A
Ú
D
E

15m² 

12m² 

12m² 

01 

01 

02 

01-02 Moradores

- 

Cama, armário, estante p/ TV, sofá-cama
mesa, equip. cozinha, sanitário p/ PNE 

Cama, armário, mesa auxiliar 

Poltrona, maca, mesa auxiliar, equipamento
médico  

- 

01 Enfermeiro

- 

- 

01 Pessoa

- 

- 

06 Pessoas

14 Pessoas

16 Pessoas

06 Pessoas

04 Pessoas

12 Pessoas

- 01 Atendente

Macas, mesa de atendimento, cadeiras,
equipamentos fisioterapeuticos 
Raia para caminhadas, piscina adaptada,
hidromassagem 

Estantes para toalhas, roupões,
mesa auxiliar

Aparelhos para pilates, alongamento, 
exercício aeróbico, musculação 

01 Fisioterapeuta
01 Auxiliar

Parede espelhada, barra de apoio,
colchonetes  
Poltrona, maca, mesa auxiliar, equipamento
médico  

- 

- - 

01 Professor

02 Instrutores

24 Pessoas- Equipamentos p/ higiene, armários 

01 Professor
01 Barbeiro

01 Cabeleireiro
01 Manicure

10m² 
5m²+5m² 

01 Geriatra

01 Nutricionista

01 Dentista

01 Psiquiatra

01 Fonoaudióloga

02 Pessoas

02 Pessoas

02 Pessoas

02 Pessoas

02 Pessoas

03 Pessoas- 

10m² 
5m²+5m² 

Mesa, cadeiras de aproximação, maca
equipamentos fonoaudiologia

- 

Mesa, cadeiras de aproximação,
sofá, mesa auxiliar, poltrona

Bancada, armário, equipamentos
odontológicos

Mesa, cadeiras de aproximação, maca,
balança, armário

Mesa, cadeiras de aproximação, maca,
armário, equipamentos geriatria

Sofás, poltronas, mesa de apoio 

- 

- 

Cama, armário, mesa auxiliar 

- 

Mesa, cadeiras de aproximação, maca,
armário

- 

Área coberta para carregar/descarregar

Poltrona, macas, mesa auxiliar, 
desfibrilador, equipamento médico   02 Pessoas

01 Enfermeiro
01 Técnico

- 

- 01 Pessoa

- - 

06 Pessoas

Equipamento pertinente às atividades de
farmácia, padaria e revistaria
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ASPECTOS RELATIVOS ÀS DEFINIÇÕES DO PROGRAMA

- - - 

50x38m² 

2x12m² 

2x8m² 

2x5m² 

2x12 Pessoas 
80m² 
2x40m² 

- 

- - 
3x20m² 

3x5m² 

- 
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ASPECTOS RELATIVOS ÀS DEFINIÇÕES DO PROGRAMA

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

ATIVIDADE EQUIPAMENTOS

Subestação 

Gerador 

Reservatórios

QGBT

QNTD

Central de Gás
Central de 
Ar Condicionado

Depósito de Lixo

POP. FIXA POP. VAR. ÁREA

15m² 

15m² 

15m² 

10m² 

10m² 

20m² 

ÁREA TOTAL: 193m² 

Carga/Descarga

Central de
Água Quente

Rouparia Suja

Rouparia Limpa

45m² 

8m² 

20m² 

15m² 

40m² 

20m² 

1350m² Estacionamento

ATIVIDADE EQUIPAMENTOSQNTD POP. FIXA POP. VAR. ÁREA

IN
FR

A
E
S
TR

U
TU

R
A

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

01 Atendente

- 01 Pessoa

Manutenção
Almoxarifado - 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Estantes, tonéis de armazenamento,
bancada de apoio

Estantes, mesa, cadeira, computador 

Estantes, armários, bancada de trabalho, 
apoio  

Gerador elétrico 

Poltrona, maca, mesa auxiliar, equipamento
médico  

Quadro geral de baixa tensão  

Reservatório d’água inferior e superior  

Central de Gás

Equipamentos de Ar Condicionado

Equipamentos de Água quente

Tonéis de Armazenamento

Área coberta p/ carga e descarga 

50 
17 vagas p/ moradores,
32 vagas p/ visitantes - - 

ÁREA TOTAL: 1390m² 

RECEPÇÃO80m²
ADMINISTRAÇÃO144m²
ENTRETENIMENTO162m²
RESTAURANTE179m²

HABITAÇÃO1950m²
MANUTENÇÃO DA SAÚDE410m²

ASSISTÊNCIA MÉDICA171m²
COMÉRCIO E SERVIÇOS75m²

INFRAESTRUTURA233m²

ESTACIONAMENTO1390m² 

ÁREAS TOTAIS POR GRUPAMENTO DE ATIVIDADES

CIRCULAÇÃO (20%) DA ÁREA ESTIMADA: 960m² 
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA: 5.754m² 



CONDOMÍNIO PLANEJADO

P
A
R
ATERCEIRA IDADE11

ASPECTOS RELATIVOS ÀS DEFINIÇÕES DO PROGRAMA

ACESSO VEÍCULOS

HABITAÇÃO

COMÉRCIO/SERVIÇOS

ENTRETENIMENTO

RESTAURANTE

SAGUÃO
BALCÃO DE ATENDIMENTO
ESTAR
BAR/CAFÉ
SANITÁRIOS

APARTAMENTOS
ENFERMARIASSALA DE DESCANSO

SANITÁRIO

ASSISTÊNCIA MÉDICA

R
E
C
E
P
Ç
Ã
O

INFRAESTRUTURA

ROUPARIA SUJAROUPARIA LIMPA
MANUTENÇÃO/ALMOXARIFADO
GERADOR
SUBESTAÇÃO
QGBT
RESERVATÓRIOS
CENTRAL DE GÁS
CENTRAL DE AR CONDICIONADO
CENTRAL DE ÁGUA QUENTE
DEPÓSITO DE LIXO

ADMINISTRAÇÃO

APOIO RECEPÇÃO

SALA DE REUNIÕES
CPD

ARQUIVO MORTO
COPA/SALA

FUNCIONÁRIOS
VESTIÁRIOS 

FEM. E MASC.

GERÊNCIA

MANUTENÇÃO DA SAÚDE

BIBLIOTECA/LEITURA
SALA DE JOGOS
SALA DE CINEMA

SALÃO DE EVENTOSCOPA
SANITÁRIOS

SALA DE INFORMÁTICA
SANITÁRIOS

SALÃO
COZINHACÂMARA REFRIGERADA

DEPÓSITO DE BEBIDAS
DESPENSA

SANITÁRIOS

LIXO

ESTACIONAMENTO

CARGA/DESCARGA
ESTACIONAMENTO 50 VAGAS

PRONTO
ATENDIMENTO 24H

SANITÁRIOS
SALA DE DESCANSO

VAGA P/ AMBULÂNCIA

ESTAR
ESPERA CONSULT. GERIATRA

CONSULT. NUTRICIONISTA
CONSULT. ODONTOLÓGICO
CONSULT. PSIQUIATRA
SANITÁRIOS

LOJAS SANITÁRIO

SALA DE FISIOTERAPIA
HIDROTERAPIA

SALA DE GINÁSTICA
SAUNA

VESTIÁRIOS
ROUPARIA

SALA MULTIUSO
BARBEARIA/ESTÉTICA

SANITÁRIOS

ACESSO RESTRITO A FUNCIONÁRIOS

ACESSO RESTRITO A FUNCIONÁRIOS E MORADORES

ACESSO DE FUNCIONÁRIOS, MORADORES E USUÁRIOS EXTERNOS

ACESSO PEDESTRES

4.4 CARACTERIZAÇÃO DOS DIFERENTES FLUXOS

ACESSO DE SERVIÇO
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LEVANTAMENTO DA ÁREA DE INTERVENÇÃO

5.1 POTENCIAIS E LIMITAÇÕES DA ÁREA

O terreno proposto localiza-se na cidade de Porto Alegre, no limite entre os bairros Moinhos 
de Vento e Rio Branco, na esquina das ruas Mostardeiro e Padre Schoeler. Sua loca l i zação      
privilegiada pode ser considerada a maior potencialidade do lote, tendo em vista que o mesmo 
possui uma vasta oferta de serviços e facilidades em seu entorno próximo, conforme ilustrado na 
imagem abaixo, além de grandes equipamentos, como hospitais e shopping centers, há poucos 
minutos de carro ou transporte público, também encontrado em abundância no local.

Além disso, pode-se ressaltar, ainda, a proximidade com áreas verdes e arborizadas, sejam 
elas uma pequena concentração de vegetação preservada junto ao lote, ou até mesmo um parque 
de porte significativo como o Parque Moinhos de Vento (Parcão), ideal para prática de exercícios 
físicos, passeios e contato com a natureza.
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LOCALIZAÇÃO

OFERTA DE ATIVIDADES

50
0
*m

*Distância equivalente a uma 
caminhada média de 10 minutos

Alimentação Comércio/Serviços

Hospitais/ClínicasSupermercados Bancos

Clubes Igrejas/Templos

Parques/Praças

hospital moinhos de vento
shopping total
centro

shopping iguatemi
zona norte

shopping moinhos

hospital de clínicas

zona sul
hospital pronto socorro

Fonte: Montagem sobre Google Earth
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LEVANTAMENTO DA ÁREA DE INTERVENÇÃO

5.2 MORFOLOGIA URBANA

A área de intervenção localiza-se em um tecido diversificado, composto por edificações 

mais antigas, de pequeno porte (até 2 pavimentos), podendo possuir ou não recuos laterais; por 

edificações de maior altura (até 15 pavimentos), em sua maioria com a tipologia base e torre, 

pertencentes a uma ocupação mais recente e, ainda, em algumas situações pontuais, por edificios 

especiais com a tipologia de pavilhão. Dessa forma, pode-se identificar um processo de 

transformação na região, na medida em que as edificações mais antigas, ainda predominantes na 

área, estão sendo substituídas gradualmente pelas edificações multifamiliares de maior porte, 

indicando uma tendência de densificação, conforme pode ser visualizado nas imagens abaixo.
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LEVANTAMENTO DA ÁREA DE INTERVENÇÃO

Zona predominantemente residencial, com maior concentração de atividades comerciais e de 
edificações de uso misto, junto às principais vias da região, como a Avenida Goethe.

5.3 USO DO SOLO E ATIVIDADES EXISTENTES

Unifamiliar Parques/Praças OutrosMultifmiliar Uso MistoComércio/Serviços

5.4 CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS DE EDIFICAÇÕES, ESPAÇO ABERTO
 E VEGETAÇÃO EXISTENTE

Uma das características especiais que deve ser ressaltada no entorno do terreno é a 
presença do Parque Moinhos de Vento, que representa 11,5ha de área verde a apenas 50m da 
área trabalhada, dessa forma, pretende-se dar atenção especial à relação da edificação com o 
parque de modo a aproveitar suas possíveis visuais.

Há, ainda, uma massa vegetal preservada no próprio lote, de modo que deverá ser 
priorizada sua permanência, uma vez que a oportunidade de contato com a natureza é entendida 
como característica indispensável para pleno funcionamento do condomínio, evitando a retirada de 
espécies, que irão exercer a função de “pulmão” do empreendimento, inserido em uma zona densa 
do tecido urbano da cidade.

Outra circunstância especial que deverá ser 
considerada no terreno é a relação da edificação 
proposta com a edificação principal do Clube 
Caixeiros Viajantes e sua portaria, contíguos ao 
terreno em estudo, no sentido de viabilizar 
integração entra as partes e fácil conexão dos 
espaços, permitindo, assim, que moradores e 
usuários usufruam da infraestrutura oferecida pelo 
clube (piscinas ao ar livre, pista de boliche e 
etc.)quando desejado.

Fonte: Montagem sobre Google Earth

portaria

clube
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LEVANTAMENTO DA ÁREA DE INTERVENÇÃO

5.6 REDES DE INFRAESTRUTURA
Os bairros Rio Branco e Moinhos de Vento são bairros centrais e consolidados no tecido 

urbano da cidade, de forma que ambos dispõe da infraestrutura completa necessária para 
realização das atividades previstas, contando com abastecimento de água e energia elétrica, rede 
de esgoto, rede de coleta pluvial, iluminação pública, sistema de comunicações e etc., não 
havendo necessidade de melhorias nas instalações.

5.7 ASPECTOS QUALITATIVOS E QUANTITATIVOS DA POPULAÇÃO 

5.5 SISTEMA DE CIRCULAÇÃO VEICULAR E PEATONAL
Situado em uma zona de conexão entre diferentes pontos de Porto Alegre, o lote proposto é 

atendido por vias arteriais, coletoras e locais, sendo acessado facilmente a partir de outros pontos 
da cidade. Quanto ao transporte público, a região é bem atendida tanto por linhas de ônibus quanto 
de lotação, além de possuir um ponto de táxi a menos de 50 metros do futuro empreendimento.

Por localizar-se em uma esquina, o lote possui testada para duas vias com perfis distintos, 
a Rua Mostardeiro, de fluxo mais rápido e intenso e a Rua Padre Schoeler, de caráter mais 
residencial e menos ruidoso, abrindo a possiblidade para que as interfaces do empreendimento 
com as ruas sejam exploradas de diferentes maneiras, aproveitando suas particularidades. 

Região com população predominantemente de classe média e média alta, com elevado grau 
de escolaridade, além de possuir as marcas mais expressivas da cidade no que se refere a 
presença de idosos.

Via Arterial Via Coletora Via Local

Principais fluxos de veículos e pedestres

Vias atendidas por transporte público

Rio Branco

Moinhos de Vento

BAIRRO

16.473hab 

RENDA MÉDIAPOP. TOTAL ESCOLARIDADE IDOSOS

21,2 Salários Mínimos

8.067hab 29,7 Salários Mínimos

DENSID.

8.674,09ha/km²

12.024,09ha/km²

13,18 Anos

12,83 Anos 19,7% (3.167)

27,0% (2.175)

Fonte: IBGE - Senso do ano 2000
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LEVANTAMENTO DA ÁREA DE INTERVENÇÃO

5.8 LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO
O ENTORNO

1

2

3

4
5

6 7

8
9

Figura 01 Figura 02 Figura 03

Figura 04 Figura 05 Figura 06

Figura 07 Figura 08 Figura 09



5.8 LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO

LEVANTAMENTO DA ÁREA DE INTERVENÇÃO

O TERRENO

Galpão
em demolição

Galpão
em demolição

Galpão
em demolição

Panorâmica

Panorâmica

Panorâmica

17

Vista a partir da esquina para interior do lote Vista a partir da esquina, paralelo à Rua Mostardeiro

Vista a partir do interior do lote, para portaria do Clube Vista da área verde, a partir da portaria do Clube



Inverno 9:00amEquinócio 9:00amVerão 9:00am

Inverno 15:00pmEquinócio 15:00pmVerão 15:00pm
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LEVANTAMENTO DA ÁREA DE INTERVENÇÃO

5.9 LEVANTAMENTO PLANI-ALTIMÉTRICO E ORIENTAÇÃO SOLAR

5.10 ESTRUTURA E DRENAGEM DO SOLO

5.11 MICRO-CLIMA

35

30

40 45
50 55 60

2525

40

45

De acordo com o Diagnóstico Ambiental de Porto Alegre, a região em estudo tem como 
estrutura do solo Granito Independência e Granófiros, e como cobertura os grupos identificados 
como Associação de Planossolos Hidromórficos, Gleissolos Háplicos e Plintossolos Argilúvios 
(SG1)  e Grupo Indiferenciado de Argissolos Vermelhos e Argissolos Vermelho-Amarelos.

Quanto à drenagem urbana, ainda segundo o Diagnóstico Ambiental de Porto Alegre, pode-
se dizer que a superfície da região tem uma capacidade de escoamento superficial de 85% a 90%.

Porto Alegre é uma cidade de clima subtropical úmido com temperatura média amena de 
O 19,4 C, porém, apresentando com frequência temperaturas extremas, seja durante o inverno ou 

durante o verão, além de chuvas e ventos constantes de média e alta intensidade, bem distribuídos 
ao longo do ano. O terreno proposto apresenta boa insolação ao longo de todas as estações, 
possuindo áreas sombreadas sob a vegetação, que também representa uma barreira de proteção 
dos ventos predominantes de Porto Alegre, Leste e Sudeste.

Curvas a cada 1 metro Curvas a cada 5 metros

6h

12h

18h

E 22%

E E 1 %
S  7SE 14%

W 8%

 1
1
%

S

Trajetória do sol no equinócio Ventos Predominantes
Fonte: Atlas Ambiental de Porto Alegre
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CONDICIONANTES LEGAIS

6.1 CÕDIGO DE EDIFICAÇÕES E PLANO DIRETOR MUNICIPAL

Para fins de projeto serão respeitadas as normas do Plano Diretor e do Código de 
oEdificações de Porto Alegre (LC n  284) e suas diretrizes gerais. 

Na consulta às normas, foi utilizado como referência o endereço mais próximo ao lote 
escolhido na Avenida Mostardeiro, tendo em vista que o terreno proposto ainda não possui 
endereço junto à prefeitura, pois faz parte do terreno do clube. 

Localizado na Macrozona 1, denominada de Cidade Radiocêntrica, que engloba o território 
compreendido pelo Centro Histórico e sua extensão até a III Perimetral, constituindo a área mais 
estruturada do Município, com incentivo à miscigenação e proteção ao patrimônio cultural, e 
pertencente a UEU 36 e à SUBUNIDADE 3, a região possui regime urbanístico e alinhamento 
predial conforme as disposições listadas a seguir:

PLANO DIRETOR

DENSIDADES BRUTAS (Anexo 4) 
Código 11

REGIME DE ATIVIDADES (Anexo 5.1)
Código 05 - 

 - Zona Predom. Residencial, Mista, Predom. Produtiva

Área Predominantemente Residencial, Centro Histórico

Solo CriadoSolo Privado Total
315 hab/ha
90 eco/ha

70 hab/ha
20 eco/ha

385 hab/ha
110 eco/ha

IA SC TPC IA MÁX. QUOTA IDEAL
1,6 Sim Sim 3,0 75m²

H MÁX. H DIV. H BASE
42m 12,5 4,0

TO
75 

Residencial, entre eles HABITAÇÃO

Serviços inócuos, entre eles AMBULATÓRIO, CLÍNICAS 

Serviços com interferência ambiental de nível 1, entre eles CLUBE, CENTRO DE CUIDADOS, CONSULTÓRIOS, MEIOS DE 
HOSPEDAGEM E SERVIÇOS DE HOTELARIA CONGÊNERES, ESCOLA DE CULTURA FÍSICA

Comércio varejista inócuo, entre eles CONFEITARIA/BOMBONIERE, LIVRARIA, TABACARIA/REVISTAS, FLORICULTURA

Comércio Varejista com interferência ambiental de nível 1, entre eles PADARIA, FARMÁCIA/DROGARIA/PERFUMARIA
 

Industrias

ÍNDICE DE APROVEITAMENTO (Anexo 6)
Código 11 - Área de ocupação Intesiva  

REGIME VOLUMÉTRICO (Anexo 7)
Código 09 - Área de Ocupação Intesiva 
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CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES

CONDICIONANTES LEGAIS

Serão respeitadas as disposições gerais para as atividades citadas a seguir, de acordo com 
o Código de Edificações de Porto Alegre, no que se refere a escadas, rampas, reservatórios, 
instalações, cirulações, iluminação e ventilação, entre outras diretrizes pertinentes à proposta de 
projeto: HABITAÇÕES COLETIVAS; LOJAS; HOTEIS; HOSPITAIS E CONGÊNERES; LOCAIS P/ 
REFEIÇÕES; CLUBES E LOCAIS P/ DIVERSÕES.

ALINHAMENTO PREDIAL E RECUOS
 Recuo de Ajardinamento: 4m

*Os recuos de frente, lateral e fundos, para os prédios que ultrapassarem os limites máximos previstos para 

construções na divisa, conforme Anexo 1.1, da Lei Complementar 434/99, deverão ser livres de construção e não 

poderão ser inferiores a 20% da altura em edificações com altura ompreendida entres 27m e 42m, garantindo um 

mínimo de 3m a partir da base da edificação.

GARAGEM (Anexo 10)
 

Para estimar a quantidade de vagas necessárias para moradores, foi utilizada como referência a atividade de
 APART-HOTEL, para a qual é estabelecida a quantidade de 1 vaga para cada 3 unidades de alojamento

50 APARTAMENTOS = 

Para as vagas de visitantes, foi utilizada como referência a quantidade de vagas determinada para a atividade 

SERVIÇOS, que estipula 1 vaga para cada 75m². Para fins de cálculo foi considerada a área adensável de projeto 

(área total menos a área de estacionamento) subtraindo-se a área de habitação, já contemplada no cálculo acima
2414m² / 75m² = 32 VAGAS

17 VAGAS

Hmáx= 42 metros 

ESTUDO DE VOLUMETRIA MÁXIMA 

REC
UO 

DE 
JARD

IM

AL N
HAM

ENT
 PR

EDIA

I

O

L

4
2
m

3
8
m

4

8, m4

8,4m

3m

3m

Índice de Aproveitamento= 1,6
Área do Terreno= 3.112,96m²
Potencial Construtivo= 4.980,75 m²

EXPECTATIVA DE ÁREA CONSTRUÍDA

Área Total = 5.754m² 
Área Adensável = 4.404,00 m²  
Área Não Adensável = 1.300,00m² 

Hbase= 4 metros 
Recuo de Ajardinamento: 4 metro

Recuo lateral e de fundos torre: 
20% de 42 metros = 8,4m

Recuo lateral e de fundos mínimo: 3m 
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CONDICIONANTES LEGAIS

6.2 NORMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

6.3 NORMAS DE ACESSIBILIDADE UNIVERSAL AOS ESPAÇOS DE USO

6.4 NORMAS DE PROTEÇÃO AO AMBIENTE NATURAL E PATRIMÔNIO 

Para as definições de projeto quanto à segurança contra incêndios na edificação, serão 
consultadas a Norma Brasileira NBR 9077- Saídes de Emergência e o Código de Incêncio de 
Porto Alegre.

O Código de Incêndio de Porto Alegre, Lei Complementar 420-98, estabelece diretrizes a 
serem seguidas no que tange à segurança das edificações e usuários em caso de incêndio, com 
base na atividade a ser desenvolvida (listadas abaixo) e seu grau de risco, e nas características 
da edificação. A norma estabelece, ainda, especificações de instalações, equipamentos de 
proteção contra incêndio e medidas de prevenção, que serão consultados no decorrer do exercício 
de projeto, juntamente as outras disposições.

Tendo em vista que o público alvo do empreendimento será predominantemente composto 
por pessoas acima de 60 anos, população frequentemente acometida por limitações físicas de 
diversas naturezas inerentes à idade avançada, a Norma Brasileira de Acessibilidade a edificações, 
mobiliário, espaços e equipamentos urbanos - NBR 9050/94 deverá ser seguida com rigor, 
visando atender às necessidades dos usuários e dar-lhes máxima autonomia.

As determinações da norma serão consultadas ao longo do desenvolvimento do projeto, 
para que sejam determinadas dimensões mínimas, sinalizações e equipamentos adequados tanto 
para os ambientes comuns, como salas de convivência, recepção, salas de espera e etc., quanto 
para as unidades de habitação e seus equipamentos e instalações, como cozinha e sanitário.

ATIVIDADES
Residencial A-3; Serviços de Hospedagem B-2, Serviços Profissionais Pessoais e 

Técnicos D-1; Serviços de Educação e Cultura Física E-3; Locais p/ Reunião de Público F-7; 
Serviços de Saúde e Institucionais H-2.

Não há Normas de Proteção ao Ambiente Natural e Patrimômino Histórico e Cultural que 
incidam sobre a área de projeto e seu entorno imediato.

Exemplos de Limitações Físicas Abordadas pela NBR 9050

6.5 NORMAS DE PROVEDORES DE SERVIÇO 
As empresas responsáveis pelo fornecimento de serviços são: Energia Elétrica - CEEE; 

Água - DMAE; Esgoto - DMLU; Telefonia e Lógica - Oi, NET, entres outras;. Estatutos e 
procedimentos serão consultados junto às empresas caso haja necessidade durante o exercício 
projetual.
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MENEGAT, R. (coord. geral); Porto, M.L., Carraro, C.C., Fernandes, L. A. D. (coord. adjuntos). Atlas 
Ambiental de Porto Alegre. 1 ed. Porto Alegre, Editora da Universidade. 1998. 228p.
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LIVROS E TESES

SITES

NORMAS 

ENTREVISTAS
Entrevista com Vitor Hugo Chagas, gerente do Clube Caixeiros Viajantes

 
 Entrevista com Maria Vitória Kessler, 63 anos, associada do Clube desde 1967

Plano Diretor de Desenvolvimento Urabno Ambiental de Porto Alegre - L.C. 434/99
 

 Código de Edificações de Porto Alegre

Código de Incêndio do Porto Alegre - L.C. 420

NBR 9077 - Saídas de Emergência em Edifícios

NBR 9050 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos 
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PORTFOLIO ACADÊMICO

PROJETO ARQUITETÔNICO I

EQUIPE DOCENTE Edson Mahfuz
ANO 2008/1

PROPOSTA 
Duarte, no bairro chácara das pedras, contempla tanto a 
edificação em si, quanto o espaço aberto que a circunda. 
Para abrigar os programas de auditório, café e biblioteca 
pública, a solução adotada foi a de dois volumes idênticos 
deslisados, de maneira a configurar uma passagem 
coberta, abrigando a entrada pricipal e as mesas do café. 
Tanto a edificação, quanto o traçado da praça foram 
voltados de forma a previlegiar a visual de quem vem da 
Avenida Teixera Mendes, principal via do local.

A proposta desenvolvida na praça Lima 

TEMA Centro Cultural Chácara das Pedras

PROPOSTA 
moradia e trabalho em um terreno situado na esquina das 
avenidas Protásio Alves e Santa Cecília, a proposta adotada 
foi a de voltar a casa, quase que totalmente, para seu 
interior. Dessa forma, a moradia, local mais reservado por 
definição, tem sua fachada opaca e revestida por madeira. 
Já o volume central de circulação e o espaço destinado à 
galeria, que tem acesso distindo da residência através de 
portas pivotantes que quando abertas agregam o pátio 
interno da edificação e seu pequeno café ao espaço público 
da praça, racebem fechamento de peças pré-moldadas em 
concreto, ora abertas e transpassadas, ora perfeitamente 
fechadas, aumentanto e diminuindo a permeabilidade 
conforme desejado.

Diante de um programa que propunha aliar 

PROJETO ARQUITETÔNICO III

EQUIPE DOCENTE Claudia Cabral e Pedro Fendt
ANO 2009/1

TEMA Casa Atelier
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PORTFOLIO ACADÊMICO

PROJETO ARQUITETÔNICO IV

EQUIPE DOCENTE Rufino Becker
ANO 2010/1

TEMA Loja Orgânica

PROPOSTA 
propunha como exercício de projeto 
urbanistico, a criação de um projeto para a 
orla do Guíba, do Parque Marinha à Usina 
do Gasômetro, elaborado em conjunto pela 
turma. Posteriormente, foi realizado uma 
aproximação e detalhamento de projeto, 
chegando ao nível de projeto executivo, em 
trios. Na última fase, individualmente, foi 
selecionada uma área de projeto para que 
se chegasse ao nível de projeto 
arquitetônico, na qual foi detalhada uma 
biblioteca pública com espaço aberto para 
leitura, tendo como resultado, plantas 
baixas, cortes, detalhes na escala 1:10 e 
perspectivas.

A disciplina de Urbanismo I, 

EQUIPE DOCENTE Lívia Piccinini
ANO 2010/1

URBANISMO I

TEMA Reformulação da Orla de Porto Alegre 

PROPOSTA 
que comercializará roupas e sapatos femininos produzidos 
de forma que não agrida a natureza, localizada na esquina 
das ruas Felipe Camarão e Vasco da Gama, visa a 
manutenção da fachada da casa pré-existente no terreno 
mediante a adição da uma caixa verde, configurando o 
corpo da nova da edificação. Em seu interior, um pátio 
interno que pode ser totalmente integrado com a loja, e 
painéis de ladrilhos hidráulicos reaproveitados, vãoi de 
encontro ao conceito de sustentabilidade que a loja 
propõe.

A proposta de projeto para a loja ORGÂNICA, 
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PROPOSTA 
consistia em um prédio para sediar a Estação Hidroviária de 
Porto Alegre, no local originalmente ocupado pelo Armazem 
B3 do Cais do Porto, região ainda subutilizada da cidade. A 
proposta arquitetônica adotada tem sua forma definida por 
sua estrutura metálica, configurada por sete pórticos 
distribuídos perpendicularmente a margem do rio. Foi 
projetada, ainda, uma estratégia de ocupação do espaço 
aberto, que pudesse ser adotado ao longo de toda a orla.

O tema proposto para o local pela disciplina 

PROJETO ARQUITETÔNICO V
EQUIPE DOCENTE Luis Carlos Macchi e Betina Marftau
ANO 2010/2
TEMA Terminal Hidroviário 

URBANISMO II
PROFESSOR Décio Rigatti
ANO 2011/1

PROPOSTA 
para a dsciplina de Urbanismo II consistiu em 
um plano de loteamento de uma região, junto 
à Avenida Protásio Alves, correspondente a 
antiga área da Gaucha Cross. Para 
desenvolvimento do projeto, foram elaboradas 
todas as plantas de levantamento do local, 
como topografia, sistema viário do entorno e 
etc., após foram pesquisadas referências de 
implantação em locais semelhantes no mundo, 
para que, finalmente, fosse realizada a 
proposta de projeto em duplas.

O projeto urbanístico desenvolvido 

TEMA Proposta de Loteamento
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ANO 2011/1
EQUIPE DOCENTE Claudio Calovi e Glênio Bohrer

PROJETO ARQUITETÔNICO VI

TEMA Museu do Futebol

PROPOSTA 
adotada para o Museu do Futebol, na praça Júlio 
Mesquita, foi a de separar formalmente as funções 
de exposição e serviço, deixando apenas a 
primeira parte, mais nobre por definição, sobre o 
nível da rua. Dessa forma, o volume de 
exposições projetado consiste em um prisma 
alongado com estrutura metálica e aparência leve 
que pousa sobre o terreno, permanecendo 
ligeiramente erguido do solo, seu fechamento de 
vidro ora mais transluscido ora mais opaco torna-
o uma grande lanterna à noite, criando um ponto 
focal na orla da cidade de porto alegre. Já a 
opção adotada para as outras funções constantes 
no programa, como bilheteria, auditório e o 
pequeno restaurante, foi a de locá-los em uma 
estrutura de concreto moldado em loco, de 
aparência mais monolítica, que se encastra no 
terreno e mimetiza-se.

A proposta desenvolvida em dupla, 

ANO 2011/2
EQUIPE DOCENTE Leandro Andrade e Rovatti

URBANISMO III

TEMA Museu do Futebol

PROPOSTA 
Alegre, Lei Complementar 420-98, estabelece 
diretrizes a serem seguidas no que tange à 
segurança das edificações e usuários em caso de 
incêndio, com base na atividade a ser 
desenvolvida (listadas abaixo) e seu grau de 
risco, e nas características da edificação. A norma 
estabelece, ainda, especificações de instalações, 
equipamentos de proteção contra incêndio e 
medidas de prevenção, que serão consultados no 
decorrer do exercício de projeto, juntamente as 
outras disposições.
edificação. A norma estabelece, ainda, 
especificações de instalações, equipamentos de 
projeto, juntamente as outras disposições.

O Código de Incêndio de Porto 

ANO 2012/1
EQUIPE DOCENTE Leandro Andrade e Rovatti

URBANISMO III

TEMA Plano Urbanístico para Tapes

PROPOSTA 
Rio Grande do Sul. Através de visitas guiadas foi realizado 
um levantamento da cidade, incluindo fotos, desenhos e 
entrevistas com os moradores. O estudo da área de 
intervenção culminou em um projeto detalhado, composto 
por planta, detalhes e perspectivas, de um dos setores da 
cidade, no caso, a vila de pescadores.

O trabalho foi desenvolvido na cidade de Tapes, 

26
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EQUIPE DOCENTE Eduardo Galvão

PROJETO ARQUITETÔNICO VII

PROPOSTA 
qualificação de uma parcela da cidade de 
Porto Alegre que está subutilizada, desse 
modo, o sítio proposto para a intervenção 
consiste em um trecho de quarteirão entre as 
Avenidas Plínio Brasil Milano e Atanásio 
Belmonte. A proposta arquitetônica consiste 
na implantação de uma barra parelela à 
Plínio Brasil Milano, composta por quatro 
condomínios independentes, conformando 
uma praça junto à Rua Atanásio Belmonte, 
com o térreo dedicado às atividades públicas 
(comércio e serviços) e ao transito de 
pedestres e com os pavimentos superiores 
dedicados à habitaqção de um e dois 
dormitórios. Aliado as atividade supracitadas, 
foi proposto um estacionamento no subsolo, 
além de um estacionamento rápido junto à 
via mais movimentada

O seguinte projeto propõe a 

ANO 2012/1
TEMA Habitação, Comércio e Serviços

EQUIPE DOCENTE Eduardo Galvão

URBANISMO IV
TEMA Habitação, Comércio e Serviços

ANO 2012/1

PROPOSTA 
disciplina de Urbanismo IV foi desenvolvido em quatro 
etapas: a primeira parte a nível de ante-projeto, 
desenvolvido em grupo, na segunda parte, em duplas, 
foi selecionada uma região para detalhemento e, 
finalmente, na tarceira parte os trabalhos foram 
reagrupados e finalizados, gerando um resultado global 
da proposta com plantas, cortes, perspectivas e 
maquete.

O projeto urbanístico proposto pela 
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