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1. ASPECTOS RELATIVOS AO TEMA 

1.1 justificativa da temática escolhida

Todos os meses, milhares de pessoas vêm de cidades do interior do Estado para receber tratamento nos hospitais da capital 
gaúcha. Desse total, uma parcela bastante relevante se refere a pacientes oncológicos, que vêm a Porto Alegre fazer trata-
mentos como quimioterapia e radioterapia. As figuras abaixo, fornecidas pelo INCA (Instituto Nacional do Câncer), mostram 
uma estimativa de 40.510 mil novos casos de câncer no Rio Grande do Sul em 2012. Além destes, há ainda os pacientes que 
permanecem em tratamento por anos e aqueles que sofrem recidivas (volta do câncer ou nova neoplasia após primeiro 
tratamento).
Diariamente, dezenas de microônibus dirigem-se do interior do Estado para a capital, trazendo pacientes para os hospitais. 
Essas pessoas saem logo cedo de suas cidades, enfrentam muitos quilômetros na estrada, esperam horas para ser atendidas 
e, mesmo depois de finalizado seu procedimento, precisam aguardar os outros pacientes para voltarem todos juntos às suas 
casas. Esse deslocamento, que para uma pessoa saudável já seria desgastante por si só, torna-se muito mais difícil para 
quem está enfermo. O quadro se agrava quando consideramos os pacientes que estão fazendo quimioterapia ou radiotera-
pia.  
A quimioterapia, feita normalmente a cada duas ou três semanas, provoca náuseas, enjôos e outros desconfortos imediata-
mente após sua aplicação, o que piora caso o paciente tenha que enfrentar horas de estrada. Já as sessões de radioterapia
devem ser feita todos os dias, durante um período variável entre um e quatro meses.  
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Figura 1. Estimativa de novos casos de câncer em 2013 no RS.

Cada radioterapia dura, em média, 15 minutos, o que 
significa que os pacientes que vêm do interior passam o 
restante do dia aguardando seus conterrâneos serem 
atendidos. Além disso, esses tratamentos causam 
quedas drásticas na imunidade de quem os recebe e, 
com isso, torna-se perigoso manter um paciente 
oncológico próximo a pessoas com enfermidades virais 
ou bacterianas, o que acaba acontecendo durante o 
trajeto nos microônibus.



1. ASPECTOS RELATIVOS AO TEMA 

1.1 justificativa da temática escolhida

A escolha do tema aconteceu por causa da minha própria enfermidade. Em 2011, fiz quimioterapia e radioterapia para 
combater um linfoma e, durante o tratamento, entrei em contato com outros pacientes, muitos dos quais vindos do interior 
na condição descrita acima. Havia ainda dois outros “grupos”: aqueles que tinham parentes em Porto Alegre e aqueles que 
decidiam permanecer hospedados em hotéis na capital.
Para o primeiro grupo, muitas vezes estar na casa de familiares torna-se desconfortável: é preciso obedecer as regras da 
casa, horários e hábitos alimentares, há o constrangimento quando o paciente vomita após as sessões, nem sempre o ambi-
ente é higienizado, etc. Para os pacientes do segundo grupo, o grande desafio é encontrar hospedagem adequada (limpa, 
arejada, com banheiro próprio, localizada em um bairro agradável) e com preço justo, além de conseguir um local com 
refeições adequadas (muitos pacientes sofrem restrições alimentares).      
Tendo em vista que, infelizmente, o câncer ainda é uma doença com elevada incidência populacional (e que o Rio Grande 
do Sul é um dos Estados com maior índice), acredito que a criação de um Hotel para pacientes oncológicos em Porto Alegre 
seria de grande utilidade. Além do Hotel, proponho também um restaurante orgânico aberto ao público, espaços de con-
vivência, atendimento psicológico, nutricional e fisioterapêutico para pacientes que, como eu, residem na capital. A inser-
ção do indivíduo na sociedade durante este período delicado é fundamental para que ele se sinta vivo e consiga manter a 
essência do seu “eu-saudável”, mantendo suas atividades cotidianas sempre que possível. Muitos estudos apontam que 
pacientes que se sentem felizes, bem cuidados e alimentados durante o tratamento têm maior chance de cura, ou pelo 
menos de maior sobrevida. Possibilitar aos cidadãos usufruírem sua estada na capital ao invés de mantê-los o dia inteiro ocio-
sos no hospital é fundamental para aumentar a qualidade de vida dos mesmos e, com isso, mudar as estatísticas atuais. 
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Figura 2. Incidência de câncer de mama no Brasil. Figura 3. Novos casos por capital entre 2000-2005. 



1. ASPECTOS RELATIVOS AO TEMA 

1.2 relações entre programa, sítio e tecido urbano de suporte

O terreno escolhido localiza-se na avenida Osvaldo Aranha, 
1050, no bairro Bom Fim, em Porto Alegre, onde era antigamente 
o Cinema Baltimore (Figura 5. círculo amarelo). A escolha do sítio 
deu-se devido à sua posição estratégica em relação aos princi-
pais hospitais com centro de oncologia em Porto Alegre (Figura 
5. círculos amarelos vazados): Hospital Moinhos de Vento (1,3 
km); Hospital de Clínicas (1 km); Santa Casa de Misericórida (1,1 
km); Hospital Ernesto Dorneles (2 km), Hospital Mãe de Deus (3,9 
km) e Hospital São Lucas da PUCRS (6,0 km). Está também 
próximo às duas principais clínicas oncológicas (Figura 5. círculos 
laranjas): a Clinionco (1,8 km) e o Instituto de Oncologia Kaplan 
(1,1 km) e ao HPS (650 m), em caso de emergência. 

Próximo ao Centro Histórico, voltado ao Parque Farroupilha, o 
Hotel oferecerá uma estada agradável aos seus hóspedes, em 
um bairro plano, fácil de percorrer, com opções de lazer e 
comércio abundantes. Além disso, tem-se conexão direta com 
diversas linhas de transporte coletivo, através do corredor da 
Osvaldo Aranha (que, em breve, abrigará o Metropoa). 

Em relação ao tecido urbano, a avenida Osvaldo Aranha é 
formada por edificações sem recuo de jardim, com alturas que 
variam entre dois e seis pavimentos (no quarteirão analisado), 
todas com o térreo comercial (predominância de ocupação 
mista). Atualmente, no terreno está sendo construído um edifício 
de uso comercial que, como será explicado depois, segue as 
regras do Plano Diretor, mas desconsidera a configuração 
urbana existente. O estudo aqui apresentado se dispõe a buscar 
uma contraproposta  ao edifício que está em construção, pro-
curando utilizar os índices disponíveis no PDDUA, mas conside-
rando o entorno, a história e o caráter do local para fazer suas 
escolhas volumétricas.     
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Figura 5. Relação terreno x hospitais e clínicas.

Figura 4. Terreno e seu entorno. 

RS Porto Alegre



1. ASPECTOS RELATIVOS AO TEMA 

1.3 objetivos da proposta

O principal objetivo da proposta é criar em Porto Alegre um local onde as pessoas que vêm do interior 
fazer tratamentos contra o câncer possam �car hospedadas. Mais do que isso, o foco do projeto é fazer 
com que essas pessoas se sintam à vontade sendo hóspedes (e não pacientes), podendo usufruir a 
infraestrutura que o bairro oferece. Tanto para os hóspedes, quanto para os pacientes residentes na 
capital, a proposta oferecerá espaços de convivência, entretenimento (biblioteca e videoteca), atendi-
mento psicológico, nutricional e �sioterapêutico. 

Muitas vezes, o indivíduo em tratamento sente-se bem, mas sua imunidade está baixa e ele não pode 
freqüentar locais fechados com grande aglomeração de pessoas. O espaço proposto será um ambiente 
com assepsia, bem ventilado, seguro e com opções de entretenimento. Além disso, o restaurante, local-
izado no térreo, apresentará um menu de comidas orgânicas, nutritivas e funcionais, que poderá ser 
apreciado pelo público em geral, e terá um espaço para venda de alguns dos produtos disponíveis na 
Feira Orgânica do Bom Fim, que ocorre apenas aos sábados. 

Observação: não serão realizados exames ou tratamentos ambulatoriais no Hotel. Haverá quartos leito 
para os hóspedes que necessitarem de cuidados especiais, mas o serviço de enfermagem será 
contratado pelo próprio hóspede, não sendo responsabilidade do Hotel. O Hotel contará com cober-
tura de assistência médica domiciliar para eventuais emergências, porém não haverá plantonistas no 
local.    
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2. ASPECTOS RELATIVOS AO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

2.1 definição dos níveis e padrões de desenvolvimento pretendidos 

2.2  metodologia e instrumentos de trabalho 

Para o ideal desenvolvimento do projeto, será necessário primeiramente fazer um estudo sobre o tema e o sítio escolhidos, 
considerando fatores sobre o entorno, condicionantes legais e necessidades do hóspede oncológico, para elaboração 
do programa de necessidades. 
Com base nessa coleta prévia de informações, dar-se-á início ao processo de projeto propriamente dito. Nesse momento, 
hipóteses de volumetria, fluxos, estratégias de projeto e zoneamento serão elaboradas através de organogramas, dia-
gramas e croquis. Escolhida a melhor hipótese, esta será desenvolvida, representada através de plantas de situação, 
localização e implantação, plantas baixas dos pavimentos, cortes, cortes de pele, fachadas, perspectivas, maquete 
física, planilhas de áreas, esquemas demonstrativos das soluções de ventilação e iluminação, detalhamento de um 
dormitório-tipo, e detalhes construtivos de maior relevância do projeto. 
As escalas das representações serão definidas ao longo do desenvolvimento do projeto, visando representar o melhor 
possível a proposta. 

A metodologia a ser utilizada para o desenvolvimento deste projeto será embasada no Plano de Ensino do Trabalho Final 
de Graduação e nos conhecimentos adquiridos ao longo dos anos de estudos acadêmicos. O projeto será desenvolvido 
em três etapas, sendo: 

Etapa 1: Pesquisa sobre o tema, escolha e análise do sítio e seu entorno, levantamento de dados legais, desenvolvimento 
do programa de necessidades e lançamento inicial de proposta volumétrica e referências; 

Etapa 2: Desenvolvimento do anteprojeto, estudos e escolha da volumetria considerando seu impacto no entorno, 
ensaios do projeto em planta baixa, cortes e perspectivas, lançamento de fachadas e pesquisa sobre a materialidade;   

Etapa 3: Apresentação final do projeto,com evolução projetual e justificativa da escolha final, implantação, plantas 
baixas, cortes, fachadas, perspectivas, planilhas, detalhamento de um dos dormitórios-tipo, detalhes construtivos 
relevantes e maquete.  
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3. ASPECTOS RELATIVOS ÀS DEFINIÇÕES GERAIS

3.1 agentes de intervenção e seus objetivos

3.2 caracterização da população alvo

3.3 aspectos temporais e econômicos

A população alvo do projeto é composta por pessoas que estejam fazendo tratamentos oncológicos. Àqueles que resi-
dem em Porto Alegre, haverá serviços de psicologia, nutrição, meditação e fisioterapia, além de espaços de convivência 
e entretenimento, que poderão ser utilizados perante cadastramento. Àqueles vindos do interior, além dos serviços cita-
dos acima, estará disponível hospedagem, com valores variando conforme o tipo de dormitório.  Como o tempo de dura-
ção dos tratamentos varia para cada paciente, a reserva do dormitório poderá ser feita por diárias ou em pacotes sema-
nais ou mensais, conforme a necessidade do hóspede. Isso é mais um diferencial para o Hotel, pois além do desconto no 
preço da hospedagem, o paciente terá a segurança de ter um espaço seu, podendo se sentir em casa o tempo que for 
necessário.     
Sendo o câncer uma doença democrática, que não discrimina cor, classe social, religião ou idade, a população alvo é 
composta por indivíduos distintos entre si. O restaurante, além de ter como público alvo os hóspedes, estará aberto aos 
demais cidadãos que busquem uma alimentação orgânica.    

Nessa etapa inicial não é possível fazer a previsão de prazos das etapas do projeto e entrega da obra, visto que não há 
definição quanto a tecnologia construtiva que será empregada. 
A área construída estimada para o hotel é de 6310 m2 , para o restaurante e serviços auxiliares, 2241 m2, e para o estacio-
namento, 3.000 m2. Utilizando o CUB médio/março 2013, temos uma previsão de que o complexo custe 19 milhões e 160 
mil reais.   
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O Hotel proposto será um investimento privado, efetivado por um grupo de empresários. É interessante para o Governo 
do Estado a criação de um convênio, pois atualmente gasta-se muito para manter o fluxo diário de micro ônibus no 
trajeto interior-capital-interior, além da poluição gerada, dos riscos de acidente no percurso e do estresse e diminuição 
da qualidade de vida dos pacientes transportados. Hospitais privados, clínicas de oncologia e empresas que oferecem 
planos de saúde podem também criar parcerias para que seus pacientes tenham desconto na hospedagem, tornando 
isso um diferencial em seu serviço.O Hotel destinará ainda uma parte de seus dormitórios à filantropia (os pacientes caren-
tes serão selecionados pelos assistentes sociais dos hospitais conveniados), o que trará vantagens na arrecadação de 
impostos da empresa.
O restaurante, localizado no térreo, além de servir aos hóspedes, será aberto ao público geral. A população freqüenta-
dora do Bom Fim tem o perfil de interesse, vide os restaurantes vegetarianos e veganos disponíveis no bairro, além da Feira 
Ecológica que acontece aos sábados na rua José Bonifácio (o restaurante contará, inclusive, com um espaço para 
venda de produtos da feira). O novo restaurante trará um enfoque diferente para esse público, oferecendo refeições 
totalmente orgânicas e funcionais à la carte, em ambiente tranqüilo e acolhedor, para almoços, lanches e jantares.        
   



4.1 descrição e grupamento das atividades

4.2 população fixa e variável 
Com 88 dormitórios disponíveis, o hotel tem condições de hospedar até 280 pessoas simultaneamente. Haverá três tipos 
de dormitórios: o dormitório simples (mobiliado apenas com cama, TV, armário e sanitário PNE, poderá abrigar até 2 pes-
soas), o dormitório + sala (com sofá cama de casal na sala, poderá abrigar até 4 pessoas) e o apartamento (com cozinha 
americana, sala de estar com sofá cama de casal, sanitário e suíte com sanitário PNE). 
A equipe de funcionários do hotel com aproximadamente 20 pessoas (recepcionistas, seguranças, higienizadores, jardin-
eiro, manutenção, etc). O restaurante terá uma equipe de 17 funcionários. A distribuição da população nas diferentes 
atividades será apresentada no item 4.3. 
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As atividades serão divididas em quatro grandes áreas: 

Área 1 | Restaurante: engloba o restaurante e todas as atividades ligadas a ele, recebimento de produtos através do 
estacionamento no subsolo. Controle: o restaurante independe do hotel, com acesso diretamente pela avenida Osvaldo 
Aranha. Quem acessa: funcionários, hóspedes e público em geral.

Área 2 | Serviços Auxiliares: engloba biblioteca e videoteca, sala multiuso com terraço jardim (para palestras e atividades 
em grupo), academia e sala de meditação, salas de fisioterapia, psicologia e nutrição e salão de jogos. Controle: faz-se 
necessário controle para o acesso da área, bem como para impedir o acesso a áreas restritas a partir dela. Quem acessa: 
funcionários, hóspedes, familiares dos hóspedes e pacientes oncológicos não hospedados (perante cadastramento).

Área 3 | Hospedagem: engloba dormitórios, cozinha coletiva com espaço para refeições (uma por andar), jardim no 
térreo para contemplação e descanso, e lavanderia (uma por andar).  Controle: é preciso que haja controle do acesso 
à área 3, feito diretamente na recepção do hotel. Quem acessa: funcionários, hóspedes e familiares (devidamente identi-
ficados). 

Área 4 | Infra estrutura: engloba administração, almoxarifado, rouparia, depósito de lixo, áreas técnicas e oficina, salas 
para funcionários e serventes terceirizados. Controle: a área 4 será acessível através de utilização de crachá com senha. 
Quem acessa: apenas funcionários e técnicos solicitados. 

4. ASPECTOS RELATIVOS À DEFINIÇÃO DO PROGRAMA



4.3 tabulação e programa de necessidades
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4. ASPECTOS RELATIVOS À DEFINIÇÃO DO PROGRAMA
HO
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 m
2
 

 
ATIVIDADE 

 
QNTD 

 
EQUIPAMENTOS 

POP. 
FIXA 

POP. 
VAR. 

 
ÁREA 

dormitório simples  36 
 

Cama, TV, roupeiro, sanitário p/ PNE 01- 02  - 933,12 m2 
(36x25,92m2) 

dormitório + sala 28 Sofá cama, roupeiro divisório, cama, TV e sanitário p/ 
PNE  

02 – 04  -  967,68 m2 
(28x34,56 m2) 

 
apartamento  

 

 
24 

Sala com sofá cama, TV, cozinha americana, roupeiro 
e sanitário. Dormitório com TV, roupeiro, cama e 

sanitário p/ PNE  

 
02 – 04  

 
- 

 
1036,8 m2 

(24x 43,2 m2) 
 

cozinha e refeitório 
 

 
04  
 
 

Bancada para preparo de alimentos com armário 
embutido, 02 fogões, 02 pias, micro ondas,16 armários 

tipo locker, 02 geladeiras, mesa coletiva 20 lugares.    

 
- 

 
0 - 20 

 
800 m2 

(04x200 m2) 

lavanderia 
 

04 04 máquinas de lavar e secar, varais, 22 armários tipo 
locker, 04 tábuas de passar.  

- 0 - 4 100 m2 
(04x25 m2) 

Circulações   
 

Escadas, circulações horizontais, elevadores.  - - 1474 m  
(04x368 m2) 

 

2

 
biblioteca e vídeo 

 
01 
 

Estantes para livros e DVDs, mesas, cadeiras, poltronas, 
computadores, bibliotecária para controlar retiradas.  

 
01  

 
01 - 30 

 
320 m2 

 
 sala de jogos e 

entretenimento  
 

01 
Sofás, poltronas, TVs, mesa de sinuca, mesa para jogos 

de carta e tabuleiro.  
 

01  
 

01 - 30  
 

320 m2 
 

 
academia  

 

 
01 

10 Esteiras ergométricas, material para aulas de 
alongamento e yoga, espaço para aulas de dança.   

 

 
01  

 
01 - 20 

 
320 m2 

 
salas de psicologia 

 
02  

 
01 poltrona, 01 sofá, estantes, escrivaninha e cadeira. 

   

 
02 

 
04 - 06 

24 m2 
(02x12 m2) 

  
salas de nutrição  

 

 
02 

Mesa, 03 cadeiras, estantes, balança, maca de 
atendimento.  

 

 
02 

 
04 - 06 

24 m2 
(02x12 m2) 

 



4.3 tabulação e programa de necessidades
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4. ASPECTOS RELATIVOS À DEFINIÇÃO DO PROGRAMA
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QNTD 

 
EQUIPAMENTOS 
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FIXA 

POP. 
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ÁREA 
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6 
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2  
A

TO
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 3

45
 m

2  

 
salas de fisioterapia  

 
02 

Mesa, 03 cadeiras, estantes, lavatório, maca para 
fisioterapia, aparelhos de laser, eletrodos.  

 
02 

 
04 

24 m2 
(02x12 m2) 

sala multiuso com 
terraço jardim  

 

 
01 

cadeiras, bancada para palestrantes, quadro branco, 
depósito auxiliar, bancos de jardim, vegetação.  

 
- 

 
100 

 
320 m2 

Copa de apoio à 
sala multiuso 

 
01 

Microondas, forno elétrico, geladeira, pia, bancada, 
armário com copos, pratos e talheres.  

 
- 

 
02 

 
24 m2 

 
sanitários  

 
16 

Sanitário feminino e sanitário masculino PNE com duas 
cabines para cada sexo.   

 
- 

 
16 

92 m2 
(04x23 m2) 

Circulações 
 

- Elevadores, escadas, circulações horizontais.  - - 428 m2 
(04x107m2) 

 salão  01 Mesas, cadeiras, balcão, caixa.  10  150 220 m2 

cozinha 01 Fogão industrial, pias, bancada, balcão refrigerado. 03 -  30 m2 

sala nutricionista 01 Mesa, cadeira, computador, estantes.  01 - 10 m2 

câmara refrigerada 
 

01 Câmara refrigerada. -  - 10 m2 

depósito bebidas 01  Estantes.   - - 7 m2 

despensa 
 

01 Estantes.  - - 10 m2 
 

depósito de lixo 01 Tonéis para armazenagem de lixo. - - 10 m2 

 
Vestiário 

funcionários  

 
02 

 
Vestiário, sanitários, chuveiros. Separados por sexo.  

 

 
- 

 
06 

 
24 m2 

(02x12 m2) 
 

sanitário clientes  
 

 
02 

 
Sanit. Fem e masc com 3 cabines, sendo uma PNE.  

 
- 

 
06 

24 m2 

(02x12 m2) 

 ESTACIONAMENTO | área 3000     | ~140 vagas | 05 elevadores (01 acesso direto ao restaurante, 01 acesso à recepção do 
hotel e 03 acessos de emergência para ambulâncias diretamente ligados às circulações dos dormitórios) | 02 escadas   

m2 



4.3 tabulação e programa de necessidades
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4. ASPECTOS RELATIVOS À DEFINIÇÃO DO PROGRAMA

 
ATIVIDADE 

 
QNTD 

 
EQUIPAMENTOS 

POP. 
FIXA 

POP. 
VAR. 

 
ÁREA 

 

A
D

M
IN

IS
TR

A
Ç

Ã
O

 E
 A

P
O

IO
 D

O
 H

O
TE

L
IN

FR
A

 E
ST

R
U

TU
R

A

A
TO

TA
L=

46
6 

m
2  

A
TO

TA
L=

57
2 

m
2  

climatização 
 

01 Máquinas de ar condicionado.  - - 15 m2 

central de gás  01 Botijões de gás. Porta venezianada para ventilação.  - - 15 m2 

reservatório 
consumo 

02 Reservatórios (um superior, um inferior).  - - 40 m2 

(02x20 m2) 
reservatório 

incêndio 
2 Reservatórios (um superior, um inferior). 

 
- - 40 m2 

(02x20 m2) 
transformador 01 Transformador.  - - 15 m2 

gerador 01 Gerador. - - 15 m2 

 

hall de acesso   01 Poltronas e mesa de centro. - 06 20 m2 

recepção  01 
 

Balcão, cadeiras, computadores, carrinhos bagagem.  02  10 40 m2 

guarda volumes 01 Estantes e espaço para guardar bagagens.  -  -  30 m2 

gerência e arquivo 01  mesa, 03 cadeiras, computador, armários.    01 03 20 m2 

sala de reuniões 
 

01 Mesa de reuniões, armários, TV, vídeo.  - 06 20 m2 

 sala funcionários 
 

01 Copa, armários locker, poltronas, mesa, cadeiras. - 15 40 m2 

vestiário 
funcionários 

 

02 Sanitários, vestiário, chuveiros, lockers. Separado por 
sexo.  

- 08 40 m2  
(02x20 m2) 

rouparia  01 Estantes para roupa limpa; tulha para roupa suja. 
Lavagem terceirizada.   

01 - 20 m2 

depósito limpeza  01 Estantes, produtos de limpeza, panos, tanque, 
lavadora, vassouras, lixo.  

- 02 20 m2 

depósito de lixo  01  Tonéis para depósito de lixo. - - 10 m2 

Circulação - Elevadores, escadas, circulações horizontais.  - - 90 m2 

 

enfermaria 04 Sala de primeiros socorros, material p/ curativos, maca.  - 12 80 m2 
(04x20 m2) 

Circulação - Elevadores, escadas,circulações horizontais. - - 137 m2 

 



4.4 organização dos diferentes fluxos
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4. ASPECTOS RELATIVOS À DEFINIÇÃO DO PROGRAMA

RESTAURANTE

SERVIÇOS AUXILIARES

ESTACIONAMENTO

acesso de pedestres

acesso de veículos

acesso público 

acesso apenas para funcionários e 
técnicos

acesso apenas para hóspedes, familiares hospedados e funcionários

acesso apenas para hóspedes, familiares, funcionários e pacientes cadastrados
 
acesso apenas para ambulâncias para remoção de hóspedes (uso emergencial)

HOSPEDAGEM

HALL
HOTEL

ADM 
HOTEL

INFRA
ESTRUT. 



5.1 potenciais e limitações da área
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5. LEVANTAMENTO DA ÁREA DE INTERVENÇÃO

A área escolhida foi, durante décadas, um importante ponto de encontro e entreteni-
mento porto alegrense. O terreno atual é composto pelos sítios onde, até o início da 
década passada, se localizavam o Cinema Baltimore (1931-2003) e o Bar João (1979 – 
2003). 
Localizados em uma avenida composta por edifícios sem recuo de jardim e de até seis 
pavimentos, tanto o cinema quanto o bar possuíam alturas que se fundiam com o 
entorno, criando uma volumetria contínua. Com as mudanças nos limites de altura acei-
tos pelo Plano Diretor (pode-se construir até 52 metros), abriu-se espaço para que tipolo-
gias distintas daquelas encontradas no bairro fossem produzidas. É o caso do edifício 
que está em construção no local. 
Empreendimento da construtora Melnick, o Baltimore Office Park terá 4 pavimentos na 
base (alinhada com a calçada) e outros 12 na torre (recuada, tanto frontal quanto 
lateralmente), totalizando 16 pavimentos (aproximadamente 50 metros de altura). O 
edifício está de acordo com os limites impostos pelo Plano Diretor, mas como vemos na 
Figura 4, sua tipologia destoa das demais existentes no entorno. O projeto que será 
desenvolvido a partir desta pesquisa buscará criar uma tipologia que atinja os mesmos 
índices de aproveitamento da que está sendo construída, porém harmonizando sua 
altura e alinhamento com as edificações vizinhas.     

Para o programa de necessidades 
proposto, as principais potenciali-
dades são a proximidade dos princi-
pais hospitais da cidade, a facili-
dade de acesso por diferentes meios 
de transporte, o entorno plano (que 
propicia caminhar pelo bairro), o 
comércio abundante e diversifi-
cado, e o parque Farroupilha, logo 
em frente. Esse panorama permitirá 
que os hóspedes se sintam integra-
dos com a sociedade e, por conse-
quência, com a cidade de Porto 
Alegre.             

Figura 6. Cinema Baltimore em 1974. 

Figura 7. Cinema Baltimore em  2003. 

Figura 9. Baltimore Office Park. Figura 8. Relação do novo edifício com seu entorno. 



5.1.2 área de intervenção, principais vias e pontos de interesse no entorno

HOTEL PARA PACIENTES ONCOLÓGICOS EM PORTO ALEGRE             13

5. LEVANTAMENTO DA ÁREA DE INTERVENÇÃO

01

02 03

05

04

05

07

Farmácia 

Instituição religiosa

Bar/restaurante/café

Mercado /fruteira

Livraria

Banco

Auditório Araujo Vianna

Parque Ramiro Souto

Mercado do Bom Fim 

Hospital de Pronto Socorro 

Supermercado Zaffari 

Supermercado Nacional 

Parque Farroupilha 

01

02

03

04

05

06

07

av. Osvaldo Aranha

rua Fernandes Vieira 

rua Felipe Camarão 

rua Henrique Dias

rua Bento Figueiredo 

rua Ramiro Barcelos

rua José Bonifácio 

rua João Telles



5.2 morfologia urbana e relações locais, urbanas e regionais

5.3 uso do solo e atividades existentes

5.4 características especiais, espaços abertos e vegetação
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5. LEVANTAMENTO DA ÁREA DE INTERVENÇÃO

Com uma área de apenas 38 hectares, o bairro Bom Fim possui 11.351 moradores (Censo 
2000), o que resulta em uma densidade bastante alta, de 299 hab/ha. 
O comércio está concentrado em prédios de uso misto (base comercial) nas ruas Fernandes 
Vieira e Vasco da Gama, e principalmente na avenida Osvaldo Aranha, sendo rarefeito nas 
demais ruas do bairro. As alturas das edificações variam de 1 a 15 pavimentos, a maioria tendo 
entre 5 e 7 pavimentos. Na avenida Osvaldo Aranha, há predomínio de edificações sem 
recuos laterais ou de jardim, de uso misto e com 2 a 6 pavimentos. Essa configuração 
tipológica cria uma paisagem contínua e densa, que caracteriza o logradouro. Já as ruas 
adjacentes a ela são compostas por edifícios com diferentes recuos e alturas, o que cria uma 
paisagem mais desconexa. A idade das edificações presentes no bairro varia muito, havendo 
construções com quase um século de diferença de idade. Com as normas do PDDUA para o 
Bom Fim, construções executadas a partir de 2000 apresentam alturas mais elevadas que as 
demais e recuos laterais e de jardim, o que as difere do restante da paisagem presente no 
bairro.  É o caso, por exemplo, do edifício Baltimore Office Park, cuja altura (16 pavimentos) 
difere das edificações vizinhas (5 pavimentos).  

Conforme observamos no mapa à direita, na av. Osvaldo Aranha há predomínio de edifi-
cações comerciais ou de uso misto, enquanto que nas ruas adjacentes (Fernandes Vieira e 
João Telles) percebe-se que a maioria dos edifícios são residenciais multifamiliares. O 
comércio no quarteirão é bastante variado, com farmácia, livraria, restaurantes a quilo, 
comércio de vestimentas, pet shop, cafeteria, etc. As residências são de classe média e 
classe média alta. Existe uma edificação de uso religioso no quarteirão: a Sinagoga da rua 
Henrique Dias.    

O terreno possui localização privilegiada: além de estar em um dos bairros mais movimenta-
dos e bem equipados da cidade, está de frente para o Parque Farroupilha. Exceto o 
parque, não há espaços abertos nos arredores do terreno em estudo. Não há vegetação 
atualmente no terreno, que se encontra em obras. 

02 PAV. 03 - 04  PAV. 05 - 07 PAV. 08 PAV. OU + 

institucional residencial uso misto comercial



5.5 circulação, hierarquia viária e demanda por estacionamento

5.6 redes de infra estrutura

5.7 aspectos  da população 
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5. LEVANTAMENTO DA ÁREA DE INTERVENÇÃO

A avenida Osvaldo Aranha, junto com a avenida Protásio Alves, forma um dos mais importantes eixos de conexão da cidade. 
Por seu corredor de ônibus, atualmente em reforma, circulam mais de 40 linhas de coletivos, que levam a diversos pontos da 
capital e região metropolitana. Além disso, a zona é facilmente acessada com veículos particulares e taxis. Para a circulação 
peatonal, o entorno imediato apresenta-se muito apropriado, por ser quase plano. As ruas começam a apresentar desnível 
acentuado a partir da Vasco da Gama em direção a Independência, porém a maior parte dos pontos de interesse do bairro se 
encontra antes desse ponto.
Devido aos diversos pontos de comércio espalhados pelo bairro, além da proximidade com o Centro Histórico, há demanda por 
estacionamento na região. Além das vagas na rua controladas por parquímetro, são diversos os estacionamentos particulares 
no local (só no quarteirão do terreno são 3), porém estes não parecem dar conta do volume de veículos.   

A área apresenta todas as redes de infra estrutura 
necessárias para seu funcionamento: água, drena-
gem, esgoto, energia e iluminação, não havendo nen-
huma observação a ser feita quanto a esses serviços. 

Segundo o Censo de 20010, o Bom Fim possui uma 
população de 11.630 moradores, sendo 59% deles do 
sexo feminino. A maior parte da população tem entre 
30 e 59 anos (41%), sendo elevada a porcentagem de 
idosos (21%) e jovens entre 19 e 29 anos (20,4%). O 
rendimento médio dos responsáveis por domicílio é de 
15,8 salários mínimos. Por causa do grande número de 
estabelecimentos comerciais no bairro, o Bom Fim 
conta com uma população variável diária bastante 
grande e diversificada, tanto em relação à idade 
quanto a condições econômicas e motivo para 
freqüentar o local. 

vias coletoras primárias 

vias coletoras primárias
com corredor de ônibus

vias coletoras secundárias

vias de média conectividade 
(conexão com vias coletoras) 

 

vias de média conectividade 
(permitem cruzar a Osvaldo Aranha)

vias de baixa conectividade
(conexão entre ruas apenas)

paradas de ônibus



5.8 levantamento fotográfico 
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5. LEVANTAMENTO DA ÁREA DE INTERVENÇÃO

1

4

2

Posicionamento das câmeras no entorno. Vista aérea do terreno e seu entorno. 

Observação 1: atualmente, tanto o terreno quanto o corredor de ônibus da Osvaldo Aranha estão em obras, o que prejudicou o levantamente fotográ-
fico. Por isso, estão aqui apresentadas também algumas imagens retiradas do Googlemaps. 
Observação 2: as imagens do Googlemaps encontram-se desatualizadas (as  edificações dos dois terrenos da lateral esquerda ainda não haviam sido 
demolidas), por isso os atuais limites do terreno estão marcados nas imagens com linhas amarelo pontilhadas (          ).  

Câmera 1: vista frontal. Limites atuais do terreno marcados em amarelo tracejado. Câmera 2

3

5
6



5.8 levantamento fotográfico 
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5. LEVANTAMENTO DA ÁREA DE INTERVENÇÃO

Câmera 3: comparação com o alinhamento que os prédios tinham e a configuração atual. 

Câmera 4 Câmera 5 Câmera 6



5.9 levantamento plani-altimétrico, orientação solar, alinhamento, loteamento e cadastro, 
levantamentos aero-fotogramétricos e outros documentos históricos

5.10 estrutura e drenagem do solo, acidentes naturais, 
galerias subterrâneas
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5. LEVANTAMENTO DA ÁREA DE INTERVENÇÃO

O terreno (marcado no mapa em branco) é praticamente plano, estando 
na cota 12, segundo o mapa plani-altimétrico de Porto Alegre. Alinhado com 
os demais terrenos da avenida Osvaldo Aranha, o terreno possui área de 
3.385 metros quadrados.  
Como indicado no mapa ao lado, a fachada frontal do terreno tem orienta-
ção sudoeste, e o sol segue o percurso representado em amarelo. 
O PDDUA libera as edificações da av. Osvaldo Aranha de terem recuo de 
jardim, por isso praticamente todas elas estão justapostas no alinhamento 
com o passeio (exceto pela garagem que faz divisa à esquerda do terreno, 
como se observa no levantamento fotográfico). As edificações vizinhas ao 
terreno não possuem recuos laterais.   
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Perfil viário da avenida Osvaldo Aranha 

TERRENO

400800400400900 700

Apesar de o Parque Farroupilha estar em uma planície de cota baixa (área 
alagável), o terreno encontra-se em melhores condições de drenagem, pois 
está localizado na encosta da cadeia de montanhas que forma o eixo Alto 
da Bronze - Rio Branco. Sendo assim, a água corrente não tem tempo hábil 
para penetrar no solo, o que é favorável à construção. 



5.11 micro clima: umidade, insolação, ventos, acústica e fontes de poluição 
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5. LEVANTAMENTO DA ÁREA DE INTERVENÇÃO

Como se observa na imagem acima, o terreno possui boa insolação, pois as edificações vizinhas não são muito altas. Sua 
fachada frontal, sudoeste, é a menos favorecida em relação a insolação e, ao mesmo tempo, absorve os ruídos e polu-
ição atmosférica provenientes da avenida Osvaldo Aranha (devido ao tráfego intenso de veículos). Por isso, uma estraté-
gia de projeto válida é voltar os dormitórios (área que mais necessita de assepsia do projeto) para os fundos do terreno, 
dando-lhes uma fachada noroeste (bem iluminada e ventilada). Isso inclusive melhorará questões acústicas, protegendo 
os dormitórios da zona de maior ruído, que é a interface com a avenida. 

Também pensando na assepsia e prevenção de doenças, o projeto do hotel oncológico precisa contar com ambientes 
que possuam áreas generosas, maiores do que normalmente se calcula, pois os hóspedes não podem permanecer muito 
tempo em locais mal ventilados, por causa de suas imunidades baixas. 

A orientação sudoeste - noroeste também favorecerá a ventilação cruzada, pois estes são os ventos dominantes no 
inverno (setas azuis) e no verão (setas vermelhas), respectivamente. Devido à boa insolação apresentada, o terreno não 
possui problemas de umidade. 
  



6.1.1 plano diretor municipal
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6. CONDICIONANTES LEGAIS

O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental (PDDUA) de Porto Alegre aponta as seguintes informações para 
a gleba em análise: 

MACROZONA 1 | UEU 28 | QUARTEIRÃO 109 | PRÉDIOS RELACIONADOS NA FACE sim 

SUBUNIDADE | 20 

DENSIDADE | 19 | predom. residencial, mista, Centro Histórico, Corredor de Urbanidade e de Centralidade

  densidade bruta 85% de consolidação | 525 hab/ha 150 econ/ha 

ATIVIDADES | 05 | não há restrições quanto as atividades desenvolvidas  (mista 02 Centro Histórico)

APROVEITAMENTO | 19 | IA 2,4 | SC somente em área de interesse cultural | TPC sim | IAmax 3,0 | QUOTA IDEAL 75 m2

VOLUMETRIA | 11 | ALTURAS máx ___52 m    divisa___12,5 e 18 m    base___4,0 e 9,0 m | 

  os terrenos voltados para a avenida Osvaldo Aranha terão altura na divisa 18 m e na base de 9 m, e taxa     
                     de ocupação 90% na base e 75% no corpo.      

ISENTO DE RECUO DE JARDIM 

ANEXO 5.2 CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES

  Comércio varejo interferência ambiental 1 | 2.1.2.7 restaurante 

  Serviço com interferência ambiental 1 | 3.2.14. hotel 

ANEXO 5.5 | não há limite para nenhuma das atividades previstas no programa de atividades deste projeto
  

  



6.1.2 código de edificações 
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6. CONDICIONANTES LEGAIS

Seguem abaixo as exigências do Código de edificações de Porto Alegre. 

PARA RESTAURANTES

Título XI | Capítulo II | Seção XX | Art. 170 – Os locais para refeições, além das disposições da Seção I deste Capítulo, 
deverão ter:
I – cozinha, copa, despensa e depósito;
II – instalações sanitárias para uso público, separadas por sexo, com fácil
acesso;
III – instalação sanitária de serviço, constituída, no mínimo, de um conjunto
de vaso, lavatório e local para chuveiro;
IV – central de gás quando tiverem aparelhos consumidores de gás. 

PARA HOTÉIS

Art. 139 – As edificações destinadas a hotéis e congêneres, além das disposições da Seção I deste Capítulo, deverão:
I – ter vestíbulo com local para instalação de portaria;
II – ter local para guarda de bagagens;
III – ter elevador quando com mais de 3 pavimentos;
IV – ter os compartimentos destinados a alojamento atendendo:
a) quando na forma de apartamentos, ao prescrito no artigo 116;
b) quando na forma de dormitórios isolados, área mínima de 9,00m²;
V – ter em cada pavimento, instalações sanitárias separadas por sexo, na proporção de um vaso sanitário, um local 
para chuveiro e um lavatório, no mínimo, para cada grupo de 3 dormitórios que não possuam sanitários privativos;
VI – ter vestiários e instalações sanitárias de serviço, separadas por sexo, compostas de, no mínimo, vaso sanitário, 
lavatório e local para chuveiro;
VII – garantir fácil acesso para portadores de deficiência física às dependências de uso coletivo e previsão de 2% dos 
alojamentos e sanitários, com no mínimo de um, quando com mais de 20 unidades.
Parágrafo único – Os dormitórios que não dispuserem de instalações sanitárias privativas deverão possuir lavatório.
Art. 140 – As pensões e similares poderão ter a área dos dormitórios reduzida para 7,00m² e o número de sanitários, sepa-
rados por sexo, calculado na proporção de um conjunto para cada 5 dormitórios.

OBS: As disposições da Seção I do Capítulo II não serão aqui apresentadas devido a sua extensão, mas serão cumpridas 
no projeto. 



6.2 normas de acessibilidade universal e proteção contra incêndios 
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6. CONDICIONANTES LEGAIS

CÓDIGO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS

HOTEL  grau de risco 4 |risco pequeno | A>1600 m2 | maior pavimento < 800 m2  | 12 < h < 20 m  
   
 extintores de incêndio | saída alternativa | sinalização de saídas | iluminação de emergência | instalações hidráulicas 
sob comando | alarme acústico | instalação de sprinklers | escada enclausurada à prova de fumaça

RESTAURANTE  grau de risco 8 | risco médio | A < 1600 m2 | maior pavimento < 800 m2  | h < 6m
      
 extintores de incêndio | saída alternativa 

LOCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (CONSULTÓRIOS E ACADEMIA)  
grau de risco 3 | risco pequeno | A>1600 m2 | maior pavimento < 800 m2  | 12 < h < 20 m

 extintores de incêndio | sinalização de saídas | iluminação de emergência | instalações hidráulicas sob comando | 
alarme acústico | instalação de sprinklers | escada enclausurada à prova de fumaça

NORMAS DE ACESSIBILIDADE UNIVERSAL

PARA O RESTAURANTE 
 Possuir pelo menos 5% do total de mesas, com no mínimo uma, acessíveis a P.C.R., sendo que devem estar distribuídas 
de forma a estar integradas às demais e em locais onde sejam oferecidos todas as comodidades e serviços disponíveis no esta-
belecimento. Ter um exemplar do cardápio em braile. 

PARA O HOTEL 
 Pelo menos 5%, com no mínimo um do total de dormitórios com sanitário, devem ser acessíveis. Este dormitórios não 
devem ser isolados dos demais, mas distribuídos em toda a edificação, por todos os níveis de serviços e localizados em rota 
acessível. Recomenda -se, além disso, que outros 10% do total de dormitórios sejam adaptáveis para acessibilidade. As dimen-
sões do mobiliário dos dormitórios acessíveis devem atender às condições de alcance manual e visual e ser dispostos de forma 
a não obstruírem uma faixa livre mínima de circulação interna de 0,90m de largura, prevendo área de manobras para o acesso 
ao sanitário, camas e armários. Deve haver pelo menos uma área com diâmetro de no mínimo 1,50m que possibilite um giro 
de 360º.  A altura das camas deve ser de 0,46m.
Desníveis de qualquer natureza devem ser evitados em rotas acessíveis. Eventuais desníveis no piso de até 5 mm não
demandam tratamento especial. Desníveis superiores a 5 mm até 15 mm devem ser tratados em forma de rampa, com inclina-
ção máxima de 1:2 (50%). Desníveis superiores a 15 mm devem ser considerados como degraus.



7.1 fontes de pesquisa

7.2 fonte das imagens 
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8. ANEXOS: PORTFÓLIO

projeto arquitetônico I | 2008.1 | professora Andrea Soler 

projeto arquitetônico II | 2008.2 | professores Luis Stahl e Silvia Correa
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O primeiro projeto arquitetônico da faculdade tinha como pro-
grama a criação de um museu junto ao Cais do Porto, em Porto 
Alegre. O museu contava com área de exposição, restaurante e 
jardim contemplativo. 
Como a luz faz alterar as cores nos quadros e pinturas, estes precisa-
vam estar protegidos do sol, em salas com apenas iluminação artifi-
cial controlada. Ao mesmo tempo, por se tratar de um terreno com 
vista privilegiada para o Guaíba, não se podia ignorar a ideia de 
haver pontos de contemplação dentro do museu. Por isso, foi feito 
um jogo de aberturas com brises (mezaninos para contemplação) e 
paredes cegas (espaços de exposição) intercalados, a fim de criar 
jogos de claro - escuro dentro da edificação.    

O projeto arquitetônico II foi o desenvolvimento do antepro-
jeto de uma escola pública de ensino fundamental e médio. 
O terreno se localiza entre a rua Avaí e a avenida Loureiro da 
Silva. 



8. ANEXOS: PORTFÓLIO

projeto arquitetônico III | 2009.1 | professores Pedro Fendt e Cláudia Cabral 

projecto de espaços exteriores I | 2009.2 | professora Isabel Martinho Silva
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* projeto feito em dupla com Daniel Reichler

O projeto arquitetônico III propunha o desenvolvimento de 
dois projetos ao longo do semestre. O primeiro projeto, 
apresentado na imagem abaixo, era a reestruturação dos 
sheds e requalificação do terraço jardim da Maison Ozen-
fant, em Paris. Projetada em 1922 por Le Corbusier, a casa 
ficou descaracterizada após

Disciplina cursada na Faculdade de Arquitectura 
Paisagista da Universidade do Porto, Portugal. O 
foco da disciplina era ensinar os alunos a trabal-
harem com curvas de nível em terrenos irregula-
res, sendo feito diversos exercícios teóricos e pro-
jetuais ao longo do semestre.
Como exercício final, foi projetada uma residên-
cia unifamiliar em terreno inclinado, sendo o 
jardim totalmente acessível à cadeirantes (rampa 
máx. 6% segundo as leis portuguesas). O foco do 
projeto era o trabalho das curvas de nível e a 
escolha da vegetação.  

uma reforma, em que foram 
removidos os sheds de sua 
cobertura, entre outros 
elementos. O segundo exer-
cício do semestre foi o pro-
jeto de uma Casa Atelier em 
Porto Alegre, localizada na 
avenida Protásio Alves.    



8. ANEXOS: PORTFÓLIO

projecto de espaços exteriores II | 2010.1 | professor Paulo Marques 
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Disciplina cursada na Faculdade de Arquitectura Paisagista da Universidade do Porto, Portugal. Durante o semestre foi feita 
a análise e proposta projetual de revitalização do Largo dos Cadouços, na cidade do Porto.  Primeiramente, a análise e o 
projeto foram feitos individualmente. Na segunda parte do semestre, os alunos se agruparam e lançaram uma proposta 
que sintetizava suas propostas individuais. Além do desenho urbano e reorganização do fluxo de veículos no Largo, o grupo 
fez uma seleção de vegetações, justificando a escolha das espécies (vegetações para sombreamento, aromáticas, 
quebra-maresia, etc.) e a correção das curvas de nível, que eram bastante próximas e tornavam o terreno demasiada-
mente inclinado.  

* projeto feito em grupo com Joana Madureira, Monica Wolk, José Tavares, Susana Montano e Malgorzata Widaj 



8. ANEXOS: PORTFÓLIO

projeto arquitetônico IV | 2010.2 | professor Rufino Becker 
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O projeto arquitetônico IV propunha a reutilização 
de uma casa antiga, naquele momento em deteri-
orização, para abrigar um bar e loja de roupas 
orgânica. Utilizando o terreno localizado na esquina 
das ruas Felipe Camarão e Vasco da Gama, no 
bairro Bom Fim, o projeto tinha como foco a con-
strução de um espaço o mais orgânico possível, 
tanto na escolha de materiais locais e técnicas con-
strutivas de baixo impacto, quanto no selo orgânico 
dos produtos que nele seriam comercializados.   

urbanismo I  | 2010.2 | professoras Livia Piccinini e Clarice Maraschin 
Projeto de reestruturação do entorno do Estádio Beira Rio (adequação 
urbana para a Copa do Mundo de 2014). 

* projeto feito em grupo com Luiza Haussen e Mariana Saraiva 



8. ANEXOS: PORTFÓLIO

projeto arquitetônico V | 2011.2 | professores Macchi, Sergio Marques e Betina Martau  

HOTEL PARA PACIENTES ONCOLÓGICOS EM PORTO ALEGRE             28

O tema do projeto arquitetônico V foi o Aeroporto 
Regional das Hortênsias, na cidade de Canela. 
Duas das premissas de projeto eram criar uma 
solução que possibilitasse expansão do aeroporto no 
futuro, e projetar uma forma arquitetônica simples 
mas com impacto visual, a fim de tornar o aeroporto 
uma atração turística por si só (como o Aeroporto 
Carrasco, no Uruguai). 
Para vencer grandes vãos, foi utilizada estrutura me-
tálica, com revestimento de placas cimentícias e 
cobertura com membrana poliolefina termoplástica 
flexível.     



8. ANEXOS: PORTFÓLIO

urbanismo II | 2011.2 | professor Décio Rigatti
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O exercício de urbanismo II consistia em desenhar o lote-
amento de uma gleba na zona norte de Porto Alegre. Para 
tanto, antes de iniciar o projeto em si, o professor passou exer-
cícios sobre correção de curvas de nível, plano diretor, par-
celamento do solo e tipologias de edificação e perfis viários. 
Após a instrumentalização dos alunos, foi analisada e loteada 
uma gleba de 51.18 hectares, possuindo zonas residenciais 
multifamiliares, residenciais unifamiliares , de uso misto, preser-
vação permanente, área de praça e equipamentos públicos 
(escola técnica, quadras esportivas e centro comunitário). 

O projeto arquitetônico VI foi uma proposta para o estacionamento no Parque Ramiro Souto, dentro do Parque Farroupilha, 
em Porto Alegre. O estacionamento serviria ao Auditório Araújo Vianna em dias de show, e possuiria quadras poliesportivas, 
campo de futebol, pista de corrida, bares e restaurantes, escola de dança, memorial do Parque Farroupilha e banheiros 
públicos. 

projeto arquitetônico VI | 2012.1| professores Glênio Bohrer e Cláudio Calovi

* projeto feito em grupo com Luiza Haussen e Rafael Duarte

* projeto feito em dupla com Nathália Oliveira



8. ANEXOS: PORTFÓLIO

urbanismo III| 2012.1 | professores Leandro Andrade e João Rovatti
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O exercício de urbanismo III foi a intervenção urbana em 
Tapes. Para tal exercício, a turma fez algumas visitas à dife-
rentes pontos da cidade, como a Vila dos Pescadores, a 
região central e aos campings. 
Uma das observações feitas foi que não há vegetação 
urbana na cidade, nem calçamento ou iluminação pública. 
Por isso, como mostra a imagem ao lado, foram feitas foto 
montagens simulando as propostas desenvolvidas. Para os 
pavilhões industriais que encontram-se abandonados foi 
pensado um reuso comercial, com restaurantes, hotéis e 
pontos de contemplação. Essas melhorias fariam crescer o 
poder de atração turística da cidade, bem como a auto 
estima de seus moradores.   

O projeto de urbanismo IV consistiu em fazer uma reorganização da região da Usina do Gasô-
metro e arredores. Com o projeto, foi criada a Zona Cultural de Porto Alegre, pois foram aglom-
erados na área diversos pontos de cultura: a OSPA, a Casa da Música, o Museu da Cultura 
Gaúcha, locais para cinema ao ar livre, etc. Além disso, na orla foi criado um complexo com 
bares e restaurantes, uma cicliovia, uma marina pública. A ideia para a área que está mais 
próxima ao Centro Histórico foi criar um parque urbano, com diversos equipamentos de lazer. 

Na imagem ao lado, vemos o Caminho da 
História Urbana de Porto Alegre, onde totens 
com imagens e textos sobre a criação e 
desenvolvimento da cidade direcionariam 
os pedestres até um mirante ao lado da 
Usina do Gasômetro.  

urbanismo IV | 2012.2| professores Gilberto Cabral e Heleniza Campos 
* projeto feito em grupo com Luiza Haussen e Mariana Saraiva.

* projeto feito em grupo com Adriana Ribeiro, Ana Paula Matzenbacher, Luiza Haussen e Mariana Saraiva 



8. ANEXOS: PORTFÓLIO

projeto arquitetônico VII| 2012.2| professores Julio Cruz e Silvia Correa
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O projeto arquitetônico VII foi o desenvolvimento do anteprojeto da Escola de Ensino Médio Politécnico Paulo da Gama. Nos 
próximos anos, o Governo do Estado deseja implementar o ensino médio politécnico em diversas escolas, visando aumentar 
a capacitação dos jovens e alterar a maneira como os ensinamentos são transimitidos aos jovens. 
Em convênio com o Governo do Estado, os professores da disciplina desafiaram-nos a criar uma tipologia para a escola que 
possa ser repetida em diversos sítios, e em diversos tamanhos (conforme a necessidade da comunidade local). O terreno 
utilizado para o estudo está localizado no bairro Partenon, em Porto Alegre. O objetivo principal do projeto foi trazer a comuni-
dade para dentro da escola, fazendo-a apropriar-se do espaço e se sentir digna e capaz.    
Uma das preocupações que tivemos 
durante o desenvolvimento do projeto 
foi exatamente integrar a escola com 
seu entorno, tornando-a permeável 
visualmente, porém sem arriscar a 
segurança dos estudantes. Para isso, 
criamos uma fachada utilizando 
cobogós vermelhos irregulares, que 
além de permitir essa visualização e 
controle mútuos escola - rua, cria 
ainda um interessante jogo de luz e 
sombra na circulação para os estu-
dantes. 

* projeto feito em dupla com Nathália Oliveira



8. ANEXOS: HISTÓRICO ESCOLAR
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histórico escolar

OBS: nos semestres 2009/2 e 2010/1, cursou as disciplinas de Desenho II, 
Urbanística I, Comunicação Fotografia e Multimédia, Projecto de Espaços 
Exteriores I e Projecto de Espaços Exteriores II na Universidade do Porto, Portu-
gal. 


