
1/7Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Trabalho de conclusão de curso - 2013/2
Orientadora Cláudia Piantá CabralAcadêmica Kalane Peixoto Schivitz

Localização do terreno na cidade de porto alegre Localização do terreno na divisa entre os bairros moinhos de
vento e independência, sua entrada ocorre no bairro moinhos de
vento e a secundário no independência.

Vista aérea do terreno na rua dr vale, caracterizando um vazio na quadra em que está inserido.

Vista frente rua Jardim Cristófel Vista frente rua Dr. Vale

Potencial visual subutilizado

O perfil populacional brasileiro vem se modificando no decorrer do tempo, por
exemplo, nos últimos 50 anos a população idosa brasileira passou de 4,7% para
10,8%. Este envelhecimento populacional, tão visível em países desenvolvidos, é
novidade para os brasileiros, e para esta nova e crescente realidade ainda não estamos
preparados. A melhoria da qualidade de vida e os avanços nas áreas médicas, entre
outros fatores, auxiliaram para o aumento da expectativa de vida e, desta forma, para o
aumento da população maior de 60 anos. O envelhecimento saudável cria uma nova
terceira idade, diferente do padrão pré-estabelecido pela nossa sociedade: ela é mais
ativa, com mais saúde, mais independente e, para este público crescente, não existe
estrutura público – privada adequada.
Esta é a população alvo do projeto em estudo. Existem algumas tentativas de
suprimento desta demanda no Brasil, de forma muito acanhada e nenhuma na cidade de
Porto Alegre.
A proposta trata-se de um apart-hotel não convencional, com todos os serviços de um
apart-hotel mais a disponibilidade do serviço de enfermaria, para primeiros contatos,e
locais para atividades sociais/físicas adequadas para essa população; juntamente com um
prédio anexo de comércio e serviços.
A escolha do terreno se deu por sua subutilização, a falta de uma conexão visual e
peatonal entre as ruas Dr. Vale e Jardim Cristófel e através de dados do senso do
IBGE de 2010 que trás o bairro Moinhos de Vento como o bairro com maior
percentual de população acima de 60 anos do Brasil.

TEMA E TERRENO

O projeto conta com uma torre, tipo faixa, com térreo comercial, onde se desenrola o
apart-hotel propriamente dito, e um núcleo mais baixo com lojas para aluguel e
academia, que complementa os usos do aprt-hotel. Os prédios são interligados pelo
pavimento no nível da rua dr. vale e por uma passarela que sai da torre e chega direto
na academia.
Com o foco de encurtar o trajeto do pedestre entre a rua Dr. Vale e a Jd. Crtistófel,
foi criada uma circulação que, através de escadas rolantes, vence o desnível de cinco
metros, existente, e cria um novo eixo de ligação. Segundo os dados do PDDUA, a parte
mais alta do terreno deve ter grandes recuos laterais (no mínimo seis metros) para que
se possa atingir a altura máxima permitida, através de um desses recuos é que surge o
eixo de ligação entre as duas vias, citado anteriormente. Já na parte mais baixa, colou-
se a edificação nas divisas, deixando-a mais baixa e coesa com o seu entorno imediato.

Quadro de áreas simplificado:

PROJETO

Quantidade adensável não adensável isenta

lojas 10 1129,4

apartamento tipo 1 58 2070,6

Apartamento tipo 2 14 721

áreas de estar 598,2

Serviços apart-hotel 385,9 113,4

academia 657,7

estacionamento 1652,1

serviços núlcleo comercial

circulações 1768,8

totais 5562,8 1652,1 1882,2

Área total terreno = 3035,7m²
IA máx = 3,0
Área total passível de construção = 9107,1m²
Área total construída = 9.097 m²
IA atingido = 2,99
Área permeável recomendada = 460 m²
Área permeável atingida = 566,34m² (não está incluso os telhados verdes)
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terreno com grande potencial

ocupação máxima sem descolamentos

Alinhamento com edificações vizinhas de ambas as vias

Afastamentos laterais para crescimento vertical, parte mais baixa se mantém como o entorno imediato

Crescimento vertical, criação de patamar de ligação possibilitando a criação de um eixo peatonal

Volume final respeitando todos os recuos propostos anteriormente Vista de um dos estares coletivos distribuídos pelos andares
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Implantação | escala 1/500

Planta baixa nível -5| escala 1/250Fachada leste| escala 1/200Fachada oeste/ entrada principal| escala 1/200

Fachada norte | escala 1/200

Vista do eixo peatonal criado
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Planta baixa N 0,1m | escala 1/250 Planta baixa N 4m | escala 1/250

Fachada sul | escala 1/200 Corte cc | escala
1/200
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Planta baixa pavimento tipo apart-hotel n=7 e 25| escala 1/250 Planta baixa pavimento n=10| escala 1/250

Corte DD| escala 1/200

Corte AA| escala 1/250
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Vista interna apartamento tipo 1
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Planta baixa n=13 | escala 1/250 Planta baixa n=16| escala 1/250
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Fachada oeste núcleo comercial | escala 1/200

Corte BB| escala 1/250

Vista interna Apartamento tipo 2
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Planta baixa nível 19| escala 1/250 Planta baixa nível 22| escala 1/250

Planta baixa nível 28| escala 1/250
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LEGENDA:

01 - Perfil tubular do pergolado em alumínio anodizado e=10mm, acabamento com pintura eletrostática cinza
chumbo
02 - perfil tubular metálico para sustentação da tela metálica, acabamento com pintura eletrostática cinza
chumbo
03 - tela metálica de fechamento com acabamento com pintura eletrostática cinza chumbo
04 - soleira em placa de basalto e=30mm
05 - Dreno em PVC perfurado, envolto em manta geotêxtil
06 - Piso de basalto serrado retificado h=30mm
07 - camada de terra
08 - Brita
09 - Proteção mecânica de concreto magro e = 40mm
10 - isolamento térmico em espuma rígida, poliestireno extrudado, e=40mm
11 - Impermeabilização com manta asfáltica moldada in loco
12 - Argamassa de regularização
13 - Estrutura em concreto armado moldado in loco
14 - Pingadeira em placa de basalto e=30mm
15 - Vegetação rasteira - gramíneas
16 - Camada de proteção contra raiz e=30mm
17 - pendural metálico p/ sustentação do forro de gesso, ocorrência de 600 em 600mm
18 - Forro de gesso, pintado branco
19 - perfilado perfurado em aço galvanizado, e=4mm, comprimento variável
20 - tubulação de água quente em cobre, retorno
21 - calha em chapa perfurada dobrada, e=4mm, para passagem de cabos
22 - tubulação água quente em cobre e=3mm
23 - tubulação água fria em pvc
24 - tubulação hidrantes em aço
25 - Perfil chapa dobrada em aluminio anodizado e=18mm, acabamento com pintura eletrostática cor branca
26 - Trilho superior em alumínio anodizado, acabamento, pintura eletrostática cor branca
27 - Painel venezianado em alumínio anodizado, acabamento com pintura eletrostática cor branca
28 - Esquadria metálica com duas partes de correr e duas fixas, acabamento com pintura eletrostática cor cinza
chumbo
29 - Vidro temperado 4mm
30 - Perfil tubular em alumínio para guarda-corpo
31 - Piso interno em madeira
32 - Trilho inferior de sustentação dos paineis em alumínio anodizado, acabamento com pintura eletrostática cor
branca, chumbado na estrutura de concreto
33 - Perfil tubular em alumínio anodizado e=0.9mm
34 - Perfil tubular metálico, ø=40mm
35 - Travessa em aço galvanizado, para sustentação do corrimão  e=3mm
36 - Painel de lã de rocha para isolamento térmico e acústico
37 - Montante em perfil dobrado de aço galvanizado e= 0,9mm espaçamento= 40cm
38 - Placa cimentícia impermeabilizada e=12mm
39 - Escada em concreto aparente com degraus com piso em madeira. b=28cm h=17,64cm n=17
40 - Solo compactado
41 - Argamassa colante
42 - Piso de concreto polido
43 - Bloco de concreto 190x290x190mm
44 - Reboco liso
45 - Cortina de contenção de concreto moldada in loco, h = variável
46 - Pilar em concreto armado moldado in loco ø=250mm
47 - Cobogó em concreto pré-moldado 120x240cm
48 - Soleira em placa de pedra são tomé e=30mm
49 - Piso em pedra São Tomé branca
50 - revestimento interno da piscina em moisaico de pastilhas de vidro 320x320mm
51 - Água
52 - Laje nervurada em concreto h=40cm
53 - Vigas de reforço estrutural da piscina em concreto moldado in loco, formando uma grelha h=60cm
54 - Barra de apoio em aço inoxidável ø=40mm
55 - Piso cerâmico antiderrapante
56 - bancadas em pedra com h=90cm
57 - Móvel  como divisória, abrindo para os dois lados
58 - Bancadas em pedra com h=85cm para acessibilidade universal (nbr9050)
59 - Passagem do box com 90cm e porta abrindo para fora
60 - Assento  com revestimento Corian Dupont (resina acrílica sem emendas

Detalhe esquadrias apartamentos|Fixação Painéis|Cobertura| escala 1/25 Detalhe Fachada Núcleo comercial|Fixação Cobogós|Piscina| escala 1/25 Detalhe Cortina de concreto para fechamento do subsolo| escala 1/25

Planta Baixa Apartamento Tipo 1| escala 1/25

Planta Baixa Apartamento Tipo 2| escala 1/25

Detalhe escadas abertas|corredores| escala 1/25

Fachada Oeste-principal núcleo| escala 1/25


