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1.1_ justificativa da temática escolhida
A dança é uma das três principais artes cênicas da 

Antiguidade, ao lado do teatro e da música. A dança se caracteriza 
pelo uso do corpo seguindo movimentos previamente estabelecidos 
(coreografia) ou improvisados (dança livre). Na maior parte dos 
casos, a dança, com passos cadenciados é acompanhada ao som e 
compasso de música e envolve a expressão de sentimentos 
potenciados por ela.

A dança pode existir como manifestação artística ou como 
forma de divertimento ou cerimônia. Como arte, a dança se expressa 
através dos signos de movimento, com ou sem ligação musical, para 
um determinado público, que ao longo do tempo foi se desvinculando 
das particularidades do teatro.

Há diversos grupos de dança profissionais no Brasil, 
especializados em diferentes modalidades e a maioria deles realiza 
apresentações durante temporadas em sua própria sede e algumas 
temporadas visitando outras cidades. Entre esses grupos estão:

_Companhia Brasileira de Ballet_Rio de Janeiro_RJ
_Balé da Cidade de São Paulo_São Paulo_SP
_Grupo Corpo_Belo Horizonte_MG
_Escola Estadual de Dança Maria Olenewa_Rio de Janeiro_RJ
_Ballet Bolshoi_Joinville_SC
_São Paulo Companhia de Dança_São Paulo_SP

A partir da listagem acima é possível perceber que no estado 
do RS não existe companhia de dança com destaque nacional, porém 
existem 5 cursos de graduação e 1 pós-graduação em Dança 
oferecidos em diferentes instituições de ensino do estado. São elas:

_UFRGS_universidade pública_30 vagas por ano
_UERGS_universidade pública_sede em Montenegro
_UFPel_universidade pública_40 vagas por ano
_UniCruz_privada_20 vagas por ano_sede em Cruz Alta
_ULBRA_privada_50 vagas por ano_sede em Canoas
_PUCRS_universidade privada_curso de especialização

Com isso é possível estimar que são formados por ano 
aproximadamente 100 profissionais de Dança no estado, aptos a 
criar, dirigir e atuar em espetáculos de Dança.

Além disso, há o Plano Nacional da Dança (PND), em vigor 
desde o ano de 2010, que diz:

«"O Plano Nacional da Dança - PND, faz parte do Plano Nacional de Cultura (Lei 12.343 
de 2 de dezembro de 2010), o qual tem como objetivo atender dispositivos legais presentes na 
Constituição Federal e na Emenda Constitucional no. 48/ 2005, e visa promover o planejamento 
e implementação de políticas culturais para a proteção e promoção da diversidade cultural 
brasileira através do Sistema Nacional de Cultura.

A elaboração do PND teve como pressuposto atender as demandas de todas as 
manifestações artísticas de dança, valorizando a produção brasileira em sua diversidade 
estética e levando em consideração seus diferentes contextos regionais, sociais, econômicos, 
políticos e artísticos. Com esse instrumento, espera-se que os benefícios das políticas 
culturais implementadas sejam acessadas pelos agentes da dança de todo o país. (...) 

Diante do exposto, consideramos que o Plano Nacional da Dança aponta diretrizes 
que refletem a diversidade da área da dança, seus multifacetados aspectos e sua 
implementação contribuíra para a consolidação de políticas culturais para a dança.»

As diretrizes do PND estão divididas em 5 eixos: Do Estado, 
Da Diversidade, Do Acesso, Do Desenvolvimento Sustentável e Da 
Participação Social.
 A partir das informações apresentadas é possível afirmar que 
há necessidade e viabilidade de implantar na cidade de Porto Alegre 
um equipamento voltado ao desenvolvimento e profissionalização 
da dança.
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1.1_ justificativa da temática escolhida

GRUPOS EM ATIVIDADE NO BRASIL

Companhia Brasileira de Ballet_Rio de Janeiro_RJ

Escola Estadual de Dança Maria Olenewa_Rio de Janeiro_RJ

Ballet Bolshoi_Joinville_SC

Grupo Corpo_Belo Horizonte_MG

Balé da Cidade de São Paulo_SP

São Paulo Cia. de Dança_SP
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1.2_análise das relações entre programa, sítio e tecido 
urbano de suporte

Para abrigar o Complexo de Dança, o terreno a ser escolhido 
deveria atender a uma lista de pré-requisitos:

_proximidade ao Centro Histórico, já que é notoriamente 
também Centro Cultural da cidade de Porto Alegre

_dimensões generosas, visando a implantação de teatro e 
estacionamento condizentes com o programa

_facilidade de acesso, tanto por transporte particular como 
por transporte público

_zona potencial de desenvolvimento da cidade
_espaço que necessite de equipamento qualificador urbano 

Foi escolhido então o quarteirão localizado entre as avenidas 
Borges de Medeiros e Praia de Belas e as ruas Dr. Alter Cintra de 
Oliveira e Pery Machado. O terreno:

_está localizado no bairro Praia de Belas, distante 
aproximadamente 2,5 km do Centro de Porto Alegre

_tem dimensões de aproximadamente 270 m x 90 m, com 
4283m² pertencentes à FDRH (trabalha na qualificação e 
capacitação dos servidores dos órgãos públicos)

_pode ser acessado por duas grandes avenidas (Borges de 
Medeiros e Praia de Belas) e por ele passam mais de 10 linhas de 
ônibus além de estar ao lado do terminal das linhas T2, T5 e T7

_está localizado na área aterrada na década de 1960 que 
ainda não tem configuração urbana bem definida

_por ainda estar sem uso configura um grande bloqueio entre 
o bairro Menino Deus e o Parque Marinha do Brasil

anfiteatro pôr do sol

centro municipal de cultura, arte e 
lazer Lupicínio Rodrigues

área de intervenção

museu Iberê Camargo

futura sede da OSPA

salão de atos da UFRGS

teatro São Pedro e Multipalco
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_ o complexo seja identificado como um qualificador urbano
_as edificações do complexo estejam com forma e funções 

bem estudadas e definidas levando em consideração aspectos de 
sustentabilidade e habitabilidade 

_as áreas abertas conformem um espaço agradável e 
convidativo à comunidade , utilizando equipamentos, mobiliário, 
iluminação e vegetação adequados

_os interiores com características especiais tenham as suas 
especificidades atendidas

2.2_metodologia e instrumentos de trabalho
_análise dos padrões existentes (local de intervenção e suas 

particularidades)
_estudo de necessidades da proposta
_busca de referências sobre o tema e a forma de partido 

desejada
_criação de diretrizes de projeto
_utilização de maquetes para estudos de volumetria
_plantas para determinação de fluxos e espaços
_busca de método construtivo adequado
_decisão sobre materialidade adequada ao conjunto

Ao final da atividade é pretendido que:1.3_objetivos da proposta
A proposta de um complexo de dança na cidade de Porto 

Alegre tem como objetivo oferecer locais adequados para o 
desenvolvimento pleno de grupos profissionais de dança além de 
dispor a bailarinos amadores a possibilidade de profissionalização 
com o auxíl io de professores graduados e equipes 
multidisciplinares. O complexo também visa oferecer espaços 
adequados para apresentações de dança, não somente para os 
grupos abrigados pelo complexo, mas também para os diversos 
grupos amadores e escolas de dança de toda a cidade e de outras 
localidades que venham a se apresentar em Porto Alegre. Também é 
pensado que o complexo possa oferecer espaço para capacitar 
profissionais de figurino e cenário afim de atuar juntamente com as 
produções dos espetáculos criados pelos grupos profissionais do 
complexo. 

2.1_ níveis e padrões de desenvolvimento pretendidos
Seguindo o cronograma oferecido pela atividade:
1_DOSSIÊ_apresentado neste caderno é composto por uma 

pesquisa de diversas informações ligadas ao tema escolhido, ao 
terreno que sofrerá a intervenção e aos diversos fatores que 
influenciarão nas tomadas de decisão nas próximas etapas.

2_PAINEL INTERMEDIÁRIO_definição do par tido 
arquitetônico e estudo de espaços em plantas e cortes. 
Desenvolvimento de estudo de possíveis fachadas que 
caracterizarão as edificações.

3_PAINEL FINAL_apresentação final de todo o projeto 
desenvolvido ao longo da atividade, com a definição de todos os 
itens necessários para o entendimento da proposta arquitetônica.
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3.1_agentes de intervenção e seus objetivos
Bailarinos e agentes culturais interessados na 

profissionalização da dança na cidade e no estado e investidores 
privados que teriam seus investimentos recuperados em alguns 
anos após a periodicidade da produção de espetáculos pelos grupos 
do complexo.

3.2_população alvo
Graduados em dança nas diversas universidades do estado, 

bailarinos profissionais sem formação acadêmica, bailarinos em 
formação, artistas de cenografia e figurino.

3.3_etapas de execução
-elaboração de um plano de negócios
-busca de investidores
-construção das salas de ensaio, de aula, academia e 

administração do complexo, além do estacionamento. Assim o 
complexo já começa a ter arrecadação de verbas para manutenção 
de seu funcionamento.

-construção do restaurante, a ser explorado por investidor 
privado

-construção da loja, a ser explorado por investidor privado
-conformação dos espaços abertos à comunidade
-construção da área de atendimento médico, serviço 

prestado pela administração do complexo aos seus funcionários e 
alunos

-construção do teatro, trazendo fonte de renda ao complexo a 
partir da venda de ingressos para espetáculos próprios e aluguel 
para utilização de terceiros.

3.4_fontes de recursos e custos estimados
As fontes de recursos podem ser de investidores privados, 

visando o retorno financeiro a partir do funcionamento da escola, 
das turnês dos grupos profissionais e da bilheteria e aluguel do 
teatro. Também é possível obter recursos a partir de leis de incentivo 
à cultura, entre elas Lei Rouanet (Lei 8.313/1991_Lei Federal), Lei 
Pró-Cultura (Lei 13.490_de 21 de julho de 2010_Lei Estadual) e do 
Fumproarte (decreto 10.867/93 e decreto 16.009/08_da cidade de 
Porto Alegre).

A partir da tabela do CUB/RS do mês de março de 2013 
divulgada pelo SINDUSCON-RS foi feita a seguinte estimativa de 
custos, utilizando-se da concepção esperada para padrões de 
acabamento:
CAL 8-A_comercial andar livre ALTO
CAL 8-A*_comercial andar livre ALTO acrescido de 50% (acabamentos especiais)
CSL 8-N_comercial salas e lojas NORMAL
CSL 8-A_comercial salas e lojas ALTO
PAV_pavimentação de bloco intertravado
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Ao valor encontrado acrescenta-se 18% de BDI (Benefícios de Despesas 
Indiretas) considerando o porte da obra, os materiais utilizados, a realidade local 
e a conjuntura do mercado. Com isso, o valor do orçamento inicial do Complexo 
chega a R$ 13.755.051,80.
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4.1_
O programa foi organizado por grupamentos que possam caracterizar usos e tipos de atividade, a partir de uma pré-concepção do partido 

arquitetônico que será adotado durante o desenvolvimento da atividade.

atividades, população fixa e variável, requerimentos dimensionais, equipamentos e mobiliário por unidade espacial
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PRAÇA COBERTA HALL

LOJA

CAFÉ/RESTAURANTE

DIREÇÃO
SALA DE REUNIÕES
TESOURARIA
COPA
SANITÁRIOS

SECRETARIA

DEPÓSITO
SANITÁRIOS

CONSULTÓRIO MÉDICO
NUTRICIONISTA
FISIOTERAPEUTA
SANITÁRIO

ESTACIONAMENTO 
COBERTO

CENTRAL DE GÁS
DEPÓSITO DE LIXO
DEPÓSITO DE LIMPEZA
ALMOXARIFADO
AR CONDICIONADO CENTRAL
TRANSFORMADOR
GERADOR
RESERVATÓRIO INFERIOR
RESERVATÓRIO SUPERIOR

SALA DE ESPERA

FOYER

BILHETERIA
CHAPELARIA
EXPOSIÇÕES
SANITÁRIOS

TEATRO
CAMARINS

ESPAÇO DE 
CONVIVÊNCIA

ATELIER DE FIGURINOS
OFICINA DE CENÁRIOS
SALA DE AULA TEÓRICA
SALA DE MUSICALIZAÇÃO
BIBLIOTECA
MUSCULAÇÃO
SALA DE ENSAIO
SALA DE SAPATEADO
SALA ESPECIAL
VESTIÁRIOS

SANITÁRIOS

4.2_fluxo de pessoas
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5.1_histórico da área
_o Plano de Melhoramentos (1914), coordenado pelo Eng. 

Moreira Maciel, previa conquista de terra sobre o estuário e 
contemplava a orla, na área da Praia de Belas, com traçado de larga 
avenida-parque, desde a Ponta da Cadeia até a Ponta do Dionísio, 
formando contorno da cidade junto ao rio, nos lados Oeste e Sul da 
península e Oeste no desenho da baía. 

_o “Plano Gladosh”, na década de 1940, traçou, para o 
aterro, projeto de “Bairro Residencial Modelo”, com conjunto 
expressivo de boulevares arranjados figurativamente, a partir do 
centro histórico, em pata de ganso axial à Av. Borges de Medeiros. O 
arruamento intersticial acomodaria a geometria radio-concêntrica, 
modelando quarteirões de edifícios perimetrais gabaritados à 
maneira de Haussmann. Na borda do rio, a configuração de parque 
linear, retificando o water front, gerado pelo aterro proposto, já 
conceito de área pública ajardinada, como posteriormente se 
realizou.

_em 1959, no “Plano Paiva”, os urbanistas Edvaldo Paiva e 
Ubatuba de Farias, elaboraram diretrizes urbanísticas e 
aproveitamento da área, pela primeira vez recomendando aterro 
mediante dragagem de material do leito do estuário. O traçado 
mostrava aproximação com ideário moderno, afastamento do 
xadrez sistemático e continuidade de áreas verdes. 

_na década de 1970, com o I PDDU, de caráter metropolitano, 
a consolidação urbana e configuração morfológica do aterro 
materializaram-se.

aterro da Praia de Belas_final da década de 1960

Plano Gladosh_década de 40 Projeto Praia de Belas_1954
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5.2_potenciais e limitações
A área de intervenção, por estar em área de aterro, está 

inserida em uma SUBSEÇÃO especial do PDDUA de Porto Alegre, a 
SUBSEÇÃO IV_Das Áreas de Revitalização. 

«Art. 81. São Áreas de Revitalização:

I - os setores urbanos que, pelo seu significativo Patrimônio Ambiental ou pela sua relevância 
para a cidade, devam ter tratamento diferenciado a fim de valorizar suas peculiaridades, 
características e inter-relações;

II - áreas que integrem projetos, planos ou programas especiais, e que, visando à otimização de 
seu aproveitamento e à reinserção na estrutura urbana, atenderão às normas específicas 
definidas. 

Art. 82. As Áreas de Revitalização serão instituídas por lei e detalhadas por resolução do 
Conselho Municipal do Desenvolvimento Urbano Ambiental, observado o disposto no art.164.

Art. 83. Ficam identificadas, entre outras, as seguintes Áreas de Revitalização:

I - Centro Histórico - local de origem da cidade e de concentração de grande diversidade de 
atividades urbanas; deverá ser objeto de plano específico envolvendo a multiplicidade de 
situações que o caracterizam;

II - Ilhas do Delta do Jacuí - pertencentes ao Parque Estadual do Delta do Jacuí, regidas pelo 
Decreto Estadual nº 28.436, de 28 de fevereiro de 1979, salvo a UEU nº 9032, da Ilha da 
Pintada, que se rege conforme o disposto nesta Lei;

III - Orla do Guaíba, que deverá ser objeto de planos e projetos específicos a fim de integrar a 
cidade com o seu lago através da valorização da paisagem e visuais urbanas, exploração do 
potencial turístico e de lazer e o livre acesso da população;

IV - Praia de Belas - urbanização de iniciativa do Poder Público Municipal, objeto de regime 
urbanístico especial. Parágrafo único. Todos os planos, programas e projetos até agora 
elaborados para a Orla do Guaíba, no trecho entre a Usina do Gasômetro e a Divisa Sul do 
Município, serão reavaliados segundo as diretrizes explícitas no inciso III deste artigo.»

«Art. 85. As edificações nas Unidades de Estruturação Urbana 1048 e 1050 obedecerão ao 
seguinte regime urbanístico:

I - Índice de Aproveitamento - o aproveitamento máximo dos terrenos, considerando neste 
índice as áreas computáveis e as áreas não-adensáveis previstas no art. 107, § 1º, incisos III, IV 
e V, será de:
a) 2,0 (dois) para os lotes com frente para a av. Praia de Belas e ruas secundárias;
b) 4,0 (quatro) para os lotes com frente para as avs. Borges de Medeiros, Aureliano de 
Figueiredo Pinto, Ipiranga, Dolores Alcaraz Caldas e Edvaldo Pereira Paiva;

II - Taxa de Ocupação - as taxas máximas permitidas são de 75% (setenta e cinco por cento);

III - Altura - as alturas máximas permitidas são as seguintes:
a) para os prédios situados nos lotes com frente para a Av. Praia de Belas e ruas secundárias, o 
máximo de 12m (doze metros) acrescidos de um pavimento para garagens e estacionamento;
b) para prédios situados nos lotes com frente para as Avs. Borges de Medeiros, Ipiranga, 
Aureliano de Figueiredo Pinto, Dolores Alcaraz Caldas e Edvaldo Pereira Paiva, o máximo de 
50m (cinqüenta metros);

IV - Recuos mínimos:
a) nos lotes com frente para as Avs. Edvaldo Pereira Paiva, Borges de Medeiros, Ipiranga, 
Aureliano de Figueiredo Pinto e Dolores Alcaraz Caldas, serão exigidas as seguintes condições 
de recuos mínimos para as edificações:
1 - de frente: 06m (seis metros);
2 - laterais e fundos: 1/5 (um quinto) da altura, aplicados a partir da referência de nível, 
garantindo um mínimo de l,50m (um metro e cinqüenta centímetros);
3 - os recuos mínimos são aplicáveis a ambas as testadas nos lotes de esquina;
b) nos lotes de frente para a Av. Praia de Belas ou para as ruas secundárias, serão exigidas as 
seguintes condições de recuo mínimo para as edificações:
1 - de frente - 06m (seis metros);
2 - de fundos - 05m (cinco metros);
3 - divisas laterais - 1,50m (um metro e cinqüenta centímetros);
4 - os recuos de frente são aplicáveis a ambas as testadas nos lotes de esquina.

§ 1º É obrigatória a previsão de vagas para a guarda de veículos, conforme Anexo 10.1 e art. 
107, § 1º, incisos I e II.
§ 2º Ficam excluídas do aproveitamento máximo previsto no inciso I as vagas para a guarda de 
veículos previstas no § 1º.
§ 3º Os recuos mínimos de altura previstos no inciso IV deverão ser livres de construção.» 
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5.3_situação atual
Atualmente, dos 11 lotes que compõem o quarteirão, apenas 

dois deles estão ocupados. Um abriga a FDRH e o outro o terminal 
das linhas de ônibus T2, T2A, T5 e T7. Dos 9 que estão 
desocupados, 6 recebem em algumas temporadas feiras, parques 
de diversão e circos.

Como na maior parte do ano os terrenos estão sem uso e 
cercados com tapumes é possível observar que o quarteirão acaba 
configurando um bloqueio físico e visual entre o Parque Marinha do 
Brasil e o bairro Menino Deus.

5.4_projetos incidentes
Está previsto para a segunda fase do metrô de Porto Alegre 

uma estação localizada na Praça Itália, ao lado da área de 
intervenção.

5.5_usos do solo e atividades existentes
A partir do levantamento dos usos das edificações 

localizadas próximas à área de intervenção é possível observar que 
grande parte delas abrigam residências (tanto unifamiliares como 
multifamiliares). Entre os usos mistos estão  edifícios residenciais 
com térreo abrigando pequeno comércio. Há também edifícios 
abrigando serviços públicos estaduais, judiciário e instituições de 
ensino. Na classificação de comércio e serviços estão um flat, 
empresa de engenharia, posto de gasolina, academia de ginástica, 
pequenos restaurantes e lanchonetes.

misto

residenciais

comércio/serviçoinstitucional

parques praças

1_5000

Grêmio Náutico
Gaúcho

Millenium Flat

FDRH

terminal Carris

praça Itália

praça Estado 
de Israel 

Escola Estadual
Presidente
Roosevelt

Cia. Estadual de 
Silos e Armazéns

(C.E.S.A.)

Justiça do Trabalho

Praia de Belas 
Shopping Center
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5.3_morfologia urbana
Observa-se que não existe um padrão nas dimensões dos 

quarteirões presentes na área de intervenção nem na sua orientação, 
porém as edificações mais antigas, sendo em sua maioria 
unifamiliares, obedecem alinhamento com recuo de jardim, 
ocupação do lote sem afastamento nas divisas laterais, afastamento 
na parte traseira do lote e alturas que vão de 2 a 3 pavimentos. É 
possível identificar uma segunda fase das edificações, essas 
multifamiliares, com alturas variando de 3 a 5 pavimentos, com 
recuo de jardim, sem afastamento nas divisas laterais. Ainda existe 
uma terceira fase, fruto da urbanização com tendências 
modernistas, de edifícios soltos dentro dos lotes e alcançando 
alturas maiores. 

1_5000



ÁREA DE INTERVENÇÃO

área de intervenção vias arteriais vias coletoras vias locais parques praças sem escala
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5.8_população residente
PRAIA DE BELAS_O bairro pertence à Região de Orçamento 

Participativo 16/Centro. Possui 1.869 habitantes, representando 
0,14% da população do município. Com área de 2,61 km², 
representa 0,55% da área do município, sendo sua densidade 
demográfica de 716,09 habitantes por km². A taxa de analfabetismo 
é de 1,6% e o rendimento médio dos responsáveis por domicílio é 
de 12,7 salários mínimos.

MENINO DEUS_O bairro pertence à Região de Orçamento 
Participativo 16/Centro. Possui 30.717 habitantes, representando 
2,26% da população do município. Com área de 2,31 km², 
representa 0,49% da área do município, sendo sua densidade 
demográfica de 13.297,40 habitantes por km². A taxa de 
analfabetismo é de 0,9 % e o rendimento médio dos responsáveis 
por domicílio é de 15,8 salários mínimos.

5.9_levantamento fotográfico
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CONDICIONANTES LEGAIS

6.1_código de edificações
CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES DE PORTO ALEGRE - LC Nº 284 - DE 27 DE OUTUBRO DE 1992

Serão destacados alguns artigos relevantes para o tipo de 
intervenção que é pretendida:

Art. 35 – É vedada a construção de pórticos e outros elementos que impossibilitem a entrada de 
carros de mudanças e de bombeiros em condomínios residenciais e não residenciais e em 
atividades de grande porte que reúnam público, tais como: hospitais, centros comerciais, 
universidades, indústrias, clubes, etc.
Parágrafo único – A largura mínima útil dos portões de entrada dos terrenos será de 3,50m e a 
altura livre sob quaisquer pórticos, vergas ou marquises situadas sobre estas passagens será 
de 4,00m. 

Art. 55 – Os jiraus ou mezaninos deverão atender as seguintes condições:
I – permitir passagem livre com altura mínima de 2,20m;
II – terem escada de acesso de acordo com capítulo I do título IX;
III – não cobrir área superior a 1/3 da área do compartimento em que forem instalados, salvo no 
caso de constituírem passadiços de largura não superior a 0,80m.

Art. 57 – Os entrepisos que constituírem passadiços ou jiraus em edificações destinadas à 
reunião de público (grupo “F” da tabela do anexo 1.1) deverão ser resistentes ao fogo.

Art. 68 – Os acessos cobertos serão permitidos na parte fronteira às entradas principais de 
hotéis, hospitais, clubes, cinemas e teatros, desde que atendidas as seguintes condições:
I – ter estrutura metálica ou equivalente;
II – ter apoios, exclusivamente, no alinhamento e afastados 0,50m do meiofio;
III – observar passagem livre de altura não inferior a 2,20m;
IV – ter largura máxima de 2,00m.

Art. 71 – Nos locais de reunião de público, as portas deverão ter, no mínimo, a mesma largura 
dos corredores, com abertura no sentido do escoamento e estar afastadas 2,00m de qualquer 
anteparo.

Art. 72 – Em qualquer edificação as escadas principais, incluindo as externas, deverão atender 
às seguintes condições:
I – ser construídas em material resistente ao fogo quando servirem a mais de 2 pavimentos;
II – ter os pisos dos degraus e patamares revestidos com materiais antiderrapantes;
III – ser, quando o desnível a vencer for superior a 1,20m, dotadas de guarda-corpos com altura 
mínima de 92cm (medida acima da quina do degrau), os quais, quando constituídos por 
balaustrada, terão espaçamentos horizontais ou verticais entre seus elementos de forma a
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 oferecer adequada proteção, devendo estes guarda-corpos ter altura mínima de 1,05m quando 
em patamares, passagens, rampas, etc.;
IV – ser dotadas, em ambos os lados, de corrimãos situados entre 80 e 92cm acima do nível da 
superfície superior do degrau, afastado 4 a 5cm das paredes ou guarda-corpos, devendo 
prolongar-se horizontalmente, no mínimo 30cm nas duas extremidades dos lanços da escada;
V – ser dotadas de corrimão intermediário quando com mais de 2,20m de largura, afastados, no 
mínimo, 1,10m e no máximo, 1,80m exceto as externas de caráter monumental;
VI – ter passagem com altura mínima não inferior a 2,10m.

§ 3º – Nas escolas, deverão distar no máximo 30,00m das salas de aula.

Art. 91 – As rampas de veículos deverão ter declividade máxima de 20%,
excetuadas as em declive quando situadas nos quatro primeiros metros a partir do 
alinhamento, que deverão ter 10%, sempre com revestimento antiderrapante, totalmente 
situadas no interior do lote e com as seguintes larguras mínimas:
I – quando retas:
a) 2,75m;
b) 5,50m acima de 50 vagas de estacionamento, exceto para edifícios residenciais e de 
escritórios;
II – quando curvas:
a) 4,00m;
b) 7,00m acima de 50 vagas de estacionamento.

Art. 101 – Poderão ser ventilados por dutos:
I – sanitários;
II – circulações;
III – garagens;
IV – depósitos condominiais e pequenos depósitos não enquadrados no tipo edifício pavilhão.

Art. 141 – As edificações destinadas a escolas, além das disposições da Seção I deste 
Capítulo, deverão:
I – ter instalações sanitárias obedecendo às seguintes proporções:
a) masculino: 1 vaso sanitário e um lavatório para cada 50 alunos; um mictório para cada 25 
alunos;
b) feminino: 1 vaso sanitário para cada 20 alunas; 1 lavatório para cada 50 alunas;
c) funcionários: 1 conjunto de lavatório, vaso sanitário e local para chuveiro para cada grupo de 
20;
d) professores: um conjunto de vaso sanitário e lavatório para cada grupo de 20;
II – garantir fácil acesso para portadores de deficiência física às dependências de uso coletivo, 
administração e à 2% das salas de aula e sanitários.
Parágrafo único – Poderá ser única a instalação sanitária destinada a professores e 
funcionários, desde que observadas as proporções respectivas.
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6.2_proteção contra incêndio
CÓDIGO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO DE PORTO ALEGRE-LEI COMPLEMENTAR No 420

Serão destacados algumas resolução relevantes para a 
proteção da edificação:

Art. 14 – Para que uma edificação seja classificada como tipo Z (edificações em que a 
propagação do fogo é difícil) é necessário que:
I – sua estrutura seja de concreto armado, protendido, metálica devidamente protegida ou em 
alvenaria armada autoportante, sendo, em qualquer caso, resistente a 4h de fogo;
II – tenha paredes externas com resistência, pelo menos, a 2h de fogo;
III – tenha isolamentos entre pavimentos conforme art. 15;
IV – tenha isolamentos entre unidades autônomas, conforme art. 16.

Art. 30 – Para efeito de instalação de extintores de incêndio:
I – quando os entrepisos forem de concreto armado a instalação deve ser determinada pelo 
maior grau de risco existente no pavimento, em cada pavimento;
II – quando os entrepisos não forem de concreto armado o maior grau de risco prevalece para a 
instalação em toda a edificação.
Parágrafo único – Os extintores devem, em qualquer caso, ser instalados em toda a edificação.

Art. 31 – A instalação hidráulica sob comando, é obrigatória sempre que:
I – a área total construída for superior a 800m² e a área da ocupação de maior grau de risco for 
superior a 400m², ou
II – a ocupação de menor grau de risco, individualmente considerada, enquadrar-se nos 
parâmetros das Tabelas 5 e 6, ou
III – a altura total da edificação for superior a 12m.

Art. 32 – A instalação hidráulica automática (sprinklers), é exigida quando:
I – a área total construída da edificação for superior a 1.600m², e a ocupação de maior risco 
(exceto “D”) ultrapassar 800m², ou
II – a área total construída da edificação for superior a 3.000m² e a ocupação de maior risco for 
classificada como “D” e ultrapassar 1.600m², ou
III – a ocupação de menor risco, individualmente considerada, enquadrar-se nos parâmetros 
das Tabelas 5 e 6, ou
IV – a altura total da edificação for superior a 20m.

Art. 45 – Quaisquer que sejam os riscos isolados, as paredes corta-fogo devem ultrapassar, 
obrigatoriamente, no mínimo 0,50m, o telhado mais elevado.
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Art. 63 – A largura das saídas de emergência deve ser dimensionada em função da população 
da edificação, sendo obtida pela seguinte fórmula:
N = P/C
Onde: N = número de unidades de passagem que a saída deve ter; P = população, conforme 
coeficiente da Tabela 7 e critérios do art. 64; C = capacidade da unidade de passagem, 
conforme Tabela 7.

Art. 64 – No dimensionamento da largura deve ser observado o seguinte:
I – os acessos devem ser dimensionados em função da população a que servirem, nos 
respectivos pavimentos; II – as escadas, rampas e descargas são dimensionadas em função do 
pavimento de maior população, o qual determina as larguras mínimas para os lanços 
correspondentes aos demais pavimentos, considerando-se o sentido da saída.

Art. 135 – As portas das rotas de saída, as das salas com capacidade acima de cem pessoas 
quando em comunicação com acessos ou descargas e as de locais de reunião de público 
devem abrir no sentido do trânsito de saída.

EXIGÊNCIAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO POR TIPO DE EDIFICAÇÃO/USO

C- 1_comércio em geral, de pequeno porte
Grau de Risco: 6_Exigência: 332
Extintores de incêndio, saída alternativa, instalações hidráulicas sob comando 

e escada não enclausurada

E - 3_espaço para cultura física
Grau de Risco: 2_Exigência: 455
Extintores de incêndio, sinalização de saídas, iluminação de emergência, 

instalações hidráulicas sob comando, alarme acústico, instalação de chuveiros 
automáticos (sprinklers) e escada não enclausurada

F - 5_locais para a produção e apresentação de artes cênicas e assemelhados
Grau de Risco: 8_Exigência: 852
Extintores de incêndio, sinalização de saídas, iluminação de emergência, 

instalações hidráulicas sob comando, alarme acústico, instalação de chuveiros 
automáticos (sprinklers) e escada enclausurada à prova de fumaça

F - 7_locais para refeições
Grau de Risco: 8_Exigência: 304
Extintores de incêndio, saída alternativa, sinalização de saídas, iluminação de 

emergência e escada não enclausurada
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6.3_normas de acessibilidade
ACESSIBILIDADE A EDIFICAÇÕES, MOBILIÁRIO, ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS 

URBANOS_NBR 9050

Serão destacados algumas resolução relevantes para tornar a 
edificação adequada para receber pessoas com necessidades 
especiais:

4.3.1 Largura para deslocamento em linha reta de pessoas em cadeira de rodas
A figura mostra dimensões referenciais para deslocamento em linha reta de pessoas em 
cadeiras de rodas.

4.3.3 Área para manobra de cadeiras de rodas sem deslocamento
As medidas necessárias para a manobra de cadeira de rodas sem deslocamento, conforme a 
figura são: a) para rotação de 90° = 1,20m x 1,20m; b) para rotação de 180° = 1,50m x 1,20m;
c) para rotação de 360° = diâmetro de 1,50m.

6.10.1 Inclinação transversal
A inclinação transversal de calçadas, passeios e vias exclusivas de pedestres não deve ser 
superior a 3%.
Eventuais ajustes de soleira devem ser executados sempre dentro dos lotes.
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6.10.3 Inclinação
Calçadas, passeios e vias exclusivas de pedestres que tenham inclinação superior a 8,33% 
(1:12) não podem compor rotas acessíveis.

6.10.4 Dimensões mínimas de faixa livre
Calçadas, passeios e vias exclusivas de pedestres devem incorporar faixa livre com largura 
mínima recomendável de 1,50 m, sendo o mínimo admissível de 1,20 m e altura livre mínima de 
2,10 m.

6.10.5 Interferências na faixa livre
As faixas livres devem ser completamente desobstruídas e isentas de interferências, tais como 
vegetação, mobiliário urbano, equipamentos de infra-estrutura urbana aflorados (postes, 
armários de equipamentos, e outros), orlas de árvores e jardineiras, rebaixamentos para 
acesso de veículos, bem como qualquer outro tipo de interferência ou obstáculo que reduza a 
largura da faixa livre. Eventuais obstáculos aéreos, tais como marquises, faixas e placas de 
identificação, toldos, luminosos, vegetação e outros, devem se localizar a uma altura superior a 
2,10 m.

6.10.11.1 As calçadas devem ser rebaixadas junto às travessias de pedestres sinalizadas com 
ou sem faixa, com ou sem semáforo, e sempre que houver foco de pedestres.

6.10.11.2 Não deve haver desnível entre o término do rebaixamento da calçada e o leito 
carroçável.

7.2.1 Localização e sinalização
Os sanitários e vestiários acessíveis devem localizar-se em rotas acessíveis, próximos à 
circulação principal, preferencialmente próximo ou integrados às demais instalações 
sanitárias, e ser devidamente sinalizados conforme 5.4.4.2.
Em sanitários acessíveis isolados é necessária a instalação de dispositivo de sinalização de 
emergência ao lado da bacia e do boxe do chuveiro, a uma altura de 400 mm do piso acabado, 
para acionamento em caso de queda.

8.2.1.3.1 O espaço para P.C.R. deve possuir as dimensões mínimas de 0,80 m por 1,20 m, 
acrescido de faixa de no mínimo 0,30 m de largura, localizada na frente, atrás ou em ambas 
posições. Os espaços para P.C.R. devem estar deslocados 0,30 m em relação à cadeira ao lado 
para que a pessoa em cadeira de rodas e seus acompanhantes fiquem na mesma direção.
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2008.2_Projeto Arquitetônico I

EDIFÍCIO DE ESCRITÓRIOS
Professor_Luís Henrique Haas Luccas

Projeto de edificação para abrigar escritórios 
no bairro Praia de Belas em Porto Alegre.

2009.2_Projeto Arquitetônico III

CASA ATELIER
Professores_Cláudia Pintá Costa Cabral e 
Pedro Paulo Cunha Fendt
Coautor_Rafael Saldanha Duarte

Edificação pensada para abrigar artista, com 
seu atelier de trabalho e espaço de 
exposições.

2010.1_Anteproyecto III

REACCIONÁ RAMBLA SUR!
Professores_TALLER DANZA (Diego Pérez, 
Emilio Magnone, Fabio Ayerra, Marcelo 
Danza e Sergio Barreto)
Coautor_Leandro Cristalli

Intervenção na orla de Montevideo a partir da 
criação de parque linear sobre a água para 
reconstituir trecho que não permitia o direto 
contato das pessoas com a água.

*cursado na Universidad de La República 
Montevideo_Uruguay
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2010.2_Projeto Arquitetônico IV

LOJA ORGÂNICA
Professor_Rufino Becker

Pro j e to  de  ed i f i cação  comerc i a l  
especializada em produtos orgânicos 
aproveitando fachada de construção pré 
existente.

2011.2_Projeto Arquitetônico V

AEROPORTO DAS HORTÊNSIAS 
Professores_Betina Martau, Luís Carlos 
Macchi e Sérgio Marques

Projeto do terminal de passageiros para 
aeroporto em Canela-RS.

2012.1_Projeto Arquitetônico VI

PARQUE ESPORTIVO RAMIRO SOUTO
Professores_Cláudio Calovi e Glênio Bohrer
Coautor_Flávia Oliveira

Redesenho do Parque Ramiro Souto 
localizado no Parque da Redenção em Porto 
Alegre visando a implantação de um 
e s t a c i o n a m e n t o  s u b t e r r â n e o ,  d e  
equipamentos de apoio ao parque, como 
restaurantes e lojas, e de um memorial do 
Parque.
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2012.2_Projeto Arquitetônico VII

INSTITUTO ESTADUAL PAULO GAMA
Professores_Júlio Cruz e Sílvia Corrêa
Coautor_Flávia Oliveira

Fruto de convênio da FA com a Secretaria de 
Educação do Estado, projeto de escola de 
Ensino Médio Politécnico com uso de 
conce i t os  de  sus t en t ab i l i dade  e  
possibilidade de implantação em diversos 
locais do estado.

2010.2_Urbanismo I

ORLA DO GUAÍBA 
Professores_Carlos Fur tado e Cláudia 
Dall’Igna
Coautores_Kátia Marchetto e Yasmin 
Bystronski

Intervenção urbana na área próxima ao 
Estádio Beira-Rio.

2011.2_Urbanismo II

PARCELAMENTO DO SOLO_JARDIM 
SABARÁ 
Professora_Clarice Maraschin
Coautores_Bibiana Beretta e Marjory 
Bertoldo

Projeto de parcelamento do solo, diretrizes 
de ocupação e correção de curvas de nível 
de área não urbanizada.



PORTFÓLIO

27

2012.1_Urbanismo III

TAPES: PROJETAR A SUSTENTABILIDADE
Professores_João Rovati e Leandro Andrade
Coautores_Marjory Bertoldo e Rafael 
Saldanha Duarte

Intervenções nas escalas Macro, Meso e 
Micro na cidade de Tapes_RS.

2012.2_Urbanismo IV

ORLA DO GUAÍBA 
Professores_Gilberto Cabral e Heleniza 
Campos
Coautores_Agatha Muller, Marjory 
Bertoldo e Rafael Saldanha Duarte

Requalificação dos espaços e propostas de 
programa para a área que vai desde o 
anfiteatro pôr do sol, passando pelo Parque 
Mauricio Sirotsky Sobrinho, até a praça 
Brigadeiro Sampaio
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