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1.1. justificativa da temática escolhida, ressaltando sua relevância e suas conexões com o
quadro cultural contemporâneo

tema

Atualmente, as modalidades esportivas brasileiras com destaque mundial vêm se diversificando.
Se, anteriormente, o futebol era o principal destaque, hoje podemos perceber outros esportes
com estabilidade de vitórias, títulos e boas colocações no quadro internacional. Nas
modalidades com bola, principalmente o voleibol tem mantido o Brasil nos pódios; a ginástica
artística cresce a cada dia, somando muitas medalhas para a equipe brasileira e melhorando sua
colocação; é recente o destaque do judô, vencendo competições mundiais e jogos olímpicos.
Isso é, com certeza, resultado de investimentos de longo prazo, com muitos projetos sociais
(que adotam o esporte juntamente com os ensinos de 1º e 2º graus) e também com uma
postura mais favorável do governo brasileiro diante do esporte olímpico, buscando colocar o
país entre as nações olímpicas (com melhoria nas condições de treinamento).
A patinação artística, apesar de muito pouco divulgada nas mídias, vem crescendo bastante. O
atleta gaúcho Marcel Stürmer foi 4º colocado no campeonato mundial Top 10 World em 2008,
na Espanha e campeão na Copa do Mundo, na Alemanha em 2008. Com o título do
bicampeonato pan-americano do mesmo atleta, no Rio de Janeiro em 2007, e a medalha de
bronze da paulista Juliana Almeida na mesma competição, o esporte adquiriu maior
reconhecimento nacional. Concorrendo com o karatê, o rugby, o beisebol e o golf, a patinação
artística possui grandes chances de, em 2009, se tornar um esporte olímpico.
Como o Brasil não possui nenhum local próprio para a patinação artística (e nem somente para
ela), o que falta para o desenvolvimento desse esporte no país é uma infra-estrutura adequada
de treinamento, para que o Brasil possa obter excelência na modalidade e lutar pelos primeiros
lugares mundiais. A patinação no país é realizada em ginásios poliesportivos, muitas vezes
impróprios. Os atletas participantes do Pan de 2007, por exemplo, foram treinar nos EUA. E não
pela falta de técnicos capacitados, mas pela falta de infra-estrutura para treinamento específico.
E, ainda, um fato recente não deve ser esquecido: o Brasil será sede do Campeonato Mundial de
Patinação Artística em 2011. Provavelmente será em Brasília, pois é o estado que reúne as
melhores condições, sediando o campeonato num ginásio poliesportivo.
Este trabalho final de graduação propõe o desenvolvimento do projeto arquitetônico Centro de
Treinamento de Patinação Artística sobre Rodas, em Porto Alegre-RS, com o objetivo de criar
um espaço para o treinamento do esporte, realização de eventos competitivos internacionais,
juntamente com um local para acomodação da Federação Gaúcha de Patinagem.
A exemplo do centro de treinamento de ginástica olímpica em Curitiba, a proposta tem por
objetivo desenvolver e divulgar o esporte formando, à longo prazo, uma geração de atletas e de
treinadores, na busca da excelência na patinação artística brasileira.

atleta gaúcho Marcel Stürmer e atleta paulista
Juliana Almeida, medalistas no Pan-Rio 2007

grupo da escola patinart (são leopoldo), 7º lugar na modalidade
precisão no mundial de 2006, na Itália

grupo da escola cia de patinação sobre rodas (lajeado), 7º lugar na
modalidade grupo de show no mundial de 2007, na Austrália
atleta gaúcho Marcel
Stürmer: bicampeão
panamericano, 4º
melhor no topn 10
world (Espanha 2008) e
campeão da copa do
mundo (Alemanha 2008)

nova geração de
atletas: gaúcha Vívian
Moreira já se destaca
e é promessa futura
na patinação mundial
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1.2. análise das relações entre programa, sítio e tecido urbano de suporte

tema

O terreno escolhido para a implantação da proposta localiza-se na propriedade do CETE
(Centro Estadual de Treinamento Esportivo), em Porto Alegre-RS.
A escolha do Rio Grande do Sul para a implantação se deve à grande participação do estado no
panorama nacional da patinação artística sobre rodas. Apenas seis estados possuem esse
esporte organizado (com federação e número significativo de praticantes): São Paulo e Rio de
Janeiro na região sudeste, Goiás (DF) na região centro-oeste e Paraná, Santa Catarina e Rio
Grande do Sul na região sul. De acordo com dados obtidos da Federação Gaúcha de Patinagem,
o RS possui de 30% a 35% dos praticantes brasileiros (cerca de 4.000). Com essa grande
quantidade de atletas e, ainda, com um atleta gaúcho em grande destaque (Marcel Stürmer, já
citado anteriormente), o Rio Grande do Sul reúne as melhores condições para abrigar o Centro
de Treinamento de Patinação Artística sobre Rodas.

ginásio
tesourinha

av ipiranga

av borges de
medeiros

av érico
veríssimo
av da azenha

parque marinha
do brasil

O terreno do CETE, em Porto Alegre, foi escolhido por diversos motivos.
O primeiro deles é o aspecto histórico da prática do esporte no local.Antigamente abrigando o
hipódromo Prado-Riograndense, o local passou a parque de exposições agropecuárias
(Expointer) e, na década de 60, foi inaugurado o Centro Estadual de Treinamentos Esportivos. O
CETE é um projeto que engloba a prática de diversas modalidades, embora hoje em dia o local
conte apenas com uma pista de atletismo (padrão reconhecido pela federação internacional),
um ginásio poliesportivo (reformado em 2005) e um edifício feito para abrigar a ginástica e as
modalidades de luta, que está em péssimas condições e é utilizado apenas em parte. Ainda no
parque do CETE existe o edifício da Escola Estadual Mané Garrincha e uma edificação histórica,
em processo de tombamento, a Tribuna de Honra. O restante da quadra (que não corresponde
ao parque do CETE), possui uso residencial e também uso institucional, com a sede da
FUNDERGS (Fundação do Esporte e Lazer do RS) com as federações dos esportes e outras
instituições estaduais.
Portanto, o local possui um caráter esportivo bastante consolidado, e com intenção
governamental de mantê-lo. Existe o projeto paraVila Olímpica (1997, não executado) no local, e
projetos de reforma no pavilhão da ginástica e modalidades de luta, também arquivados.
Há, ainda, a vantagem da possibilidade de expansão do CETE, pela grande quantidade de áreas
próximas pertencentes ao governo (áreas inclusive englobadas no projeto daVila Olímpica).

quarteirão do
CETE

estádio olímpico
monumental

av pe cacique
r corrêa lima
av dr carlos
barbosa

estádio beira rio
foto aérea do entorno da área escolhida, com ênfase nas vias principais e locais
esportivos próximos

1.3. objetivos da proposta

E o caráter voltado ao esporte não é apenas na escala do terreno em si, mas na escala da cidade
também, pois a área se localiza próxima ao ginásio Tesourinha, ao Parque Marinha do Brasil e aos
estádios Olímpico Munumental e Beira-Rio.

A proposta tem como objetivo o estímulo e desenvolvimento da patinação artística sobre rodas,
com um local exclusivamente para a prática desse esporte (instalações adequadas para treino e
realização de campeonatos), incluindo acomodação para a respectiva federação. Dentro do
estímulo e desenvolvimento do esporte entram, ainda, programas sociais (principalmente
crianças), auxiliando na educação, disciplina e cultura.

Outra vantagem da localização é a proximidade com o centro da cidade e a grande acessibilidade
em relação à área central, sul e leste (vias principais próximas).

Além dessa proposta arquitetônica, o objetivo é elaborar uma proposta urbanística geral para o
parque do CETE, integrando os edifícios e gerando um espaço urbano de qualidade.
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2.1. definição dos níveis e padrões de desenvolvimento pretendidos
A proposta urbanística geral irá remanejar as atividades do local, levando em conta as edificações
existentes e suas condições para re-uso, com o objetivo de tornar o local funcional e integrado.
Implantação geral, escala 1:1000, 1:500 e/ou 1:250
A proposta arquitetônica do Centro de Treinamento solucionará funcionalmente e
dimensionalmente as questões relacionadas ao programa de necessidades, suas conexões e terá
um partido adequado às condições existentes no local.
Desenhos desenvolvidos nas escalas 1:500, 1:125 e detalhamentos em escalas variadas

desenvolvimento
definições gerais
3.1. agentes de intervenção e seus objetivos
A FUNDERGS (Fundação de Esporte e Lazer do Rio Grande do Sul), sob responsabilidade da
Secretaria do Turismo, Esporte e Lazer, faz o serviço administrativo do CETE, sendo a área do
complexo de propriedade do Governo do Estado do Rio Grande do Sul.
Assim, para a obtenção de recursos para a obra deverá haver uma parceria do governo estadual
com o governo federal.

O desenvolvimento do projeto se dará em etapas:

A proposta do Centro de Treinamento para Patinação Artística sobre Rodas é de grande
importância, tanto nacionalmente quanto a nível estadual e municipal. A divulgação do esporte,
a busca da excelência na modalidade através de uma infraestrutura adequada de treinamento e a
geração de programas sociais mais voltados à população local só tendem a valorizar o complexo
do CETE e o esporte como um todo.

- pesquisa sobre a temática escolhida, juntamente com o sítio escolhido para implantação e as
análises (e dados) necessárias sobre ele;

3.2. caracterização da população alvo

2.2. metodologia e instrumentos de trabalho

- levantamento fotográfico do local e entorno;
- definição de um programa de necessidades, a partir de pesquisa sobre o tema e entrevistas com
profissionais envolvidos na temática proposta;
- estudo dos condicionantes legais que envolvem a implantação da proposta;
- estudo de referências formais e de referências em relação ao tema;

Funcionários da Federação Gaúcha de Patinagem
Estudantes dos ensinos Fundamental e Médio das escolas públicas, como complemento das
atividades curriculares
Praticantes amadores de patinação artísticas sobre rodas (descoberta de novos talentos)
Atletas profissionais representantes do Rio Grande do Sul que possuirão um equipamento
adequado para o treinamento do esporte
Atletas brasileiros e de outras nacionalidades que poderão dispôr do equipamento

- elaboração de um partido arquitetônico levando em conta as informações obtidas;
- desenvolvimento do partido para a elaboração de um anteprojeto com uma solução geral
estruturada dos principais aspectos do problema projetual;
- descrição completa das soluções adotadas, com uma documentação representada pelos
seguintes desenhos:
proposta urbanística geral
- diagramas demonstrativos das relações, fluxos e conexões no quarteirão
- implantação geral da proposta urbanística
proposta arquitetônica do Centro de Treinamento de Patinação Artística sobre Rodas
- situação do projeto no quarteirão
- plantas internas e de cobertura, com as informações necessárias
- cortes e elevações demonstrando as soluções formais e estruturais adotadas
- perspectivas externas e internas
- detalhes construtivos
- maquete

3.3. aspectos temporais, com estimativa de prazo e/ou etapas de execução
Tempo de execução estimado em 18 meses.

3.4. aspectos econômicos, informando fontes de recursos e estimativas
gerais de custos de terreno e construção
Os recursos para a construção virão dos governos estadual e federal (verba destinada ao
esporte), juntamente com leis de incentivo relacionadas as loterias(Lei Pelé e Lei Agnelo-Piva),
podendo também envolver a iniciativa privada.
Estimativa de custos:

terreno: já é do governo do estado, não gera custo
execução: R$ 9.357.570,00
(1,5CUB*x4.610m2 + 0,6CUB*x3.000m2 estacion.)
*valor do CUB de agosto de 2008 R$1.038,00
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4.1. descrição das atividades, organizadas em grupamentos e unidades espaciais
4.2. definição da população fixa e variável por atividade e unidade espacial
4.3. tabulação dos requerimentos funcionais, ambientais e dimensionais, da infra-estrutura, dos equipamentos
e do mobiliário específico por unidade espacial

ARENA – CT

RECEPÇÃO

espaço

qde

descrição

acesso/hall

1

circulação de acesso

recepção

1

lugar para informações, controle e segurança

sanitários

2

local para higiene pessoal

pista oficial

1

usuários
atletas, funcionários, alunos, professores, público
em geral
atletas, funcionários, alunos, professores, público
em geral

programa

pop.
fixa

pop.
variável

mobiliário / equipamento

área (m2)

-

-

-

150

2

5

bancada, cadeiras, computador, telefone

público em geral

-

8

lavatórios e vasos sanitários

20
30

professores, atletas e alunos

-

-

-

1.250

professores, atletas e alunos

-

-

-

800

público em geral
membros da imprensa, jornalistas
juízes e comissões técnicas (em shows, artistas
participantes)

-

2000
8

assentos específicos
mesas, cadeiras

1.200
25

-

-

bancada, cadeiras

125

funcionários

1

-

prateleiras, armários, bancada

40

200m2
pista para a prática da patinação nas dimensões oficiais
(50x25m)
local para aquecimento dos atletas antes da competição
(pode ser usado para aulas)
área para assistir as competições
área para abrigar a imprensa em eventos
local onde ficam os juízes que avaliam os campeonatos
(em shows, pode ser utilizada como backstage)
local para guardar patins, com bancada de atendimento
(para caso de locação) e bancos para colocação do
equipamento

pista aquecimento

1

arquibancada
cabine de imprensa

1
1

juízes

1

patins

1

estacionamento

1

estacionamento para 200 veículos

funcionários, atletas, alunos, público em geral

-

-

lancheria

1

área para comércio e consumo de comidas e bebidas

público em geral

2

40

atletas, funcionários, alunos, professores, público
em geral
atletas e alunos
atletas e alunos
atletas e alunos
atletas, alunos e professores

-

100

1
2

15
15
15
4

APOIO

3.440m2

auditório

1

sala de musculação
sala de ginástica
sala de dança
salas de avaliação

1
1
1
2

local para eventos, palestras, cursos, aulas, assistir a
vídeos e projeções
área para prática de musculação
área para prática de ginástica
área para prática de dança
área para avaliação física e médica

enfermaria

1

local para primeiros socorros

atletas e alunos

1

2

sanitários

2

local para higiene pessoal

funcionários, atletas, alunos, público em geral

-

10

vestiários

2

local para troca de roupa e higiene pessoal

alunos e atletas

-

25

copa funcionários
sanitário funcionários
depósito

1
2
1

local para alimentação dos funcionários
local para higiene pessoal
local para guardar materiais

funcionários
funcionários
Funcionários e professores

-

4
4
-

recepção
sala da administração
sala de reuniões
sala da diretoria
sanitário funcionários
copa funcionários

1
1
1
1
2
1

local para recepção da federação
área administrativa da federação
local destinado à reuniões
local da diretoria, presidência
local para higiene pessoal
local para alimentação dos funcionários

funcionários da federação, público em geral
funcionários da federação
funcionários da federação, convidados
funcionários da federação
funcionários da federação
funcionários da federação

1
1
1
-

4
2
8
2
4
4

bancada, mesas, cadeiras, freezer, geladeira,
armários, fogão, ...
poltronas, bancada, equipamento de projeção,
controle de iluminação e som
esteiras, aparelhos de musculação
espelho, aparelhos para a prática aeróbica
espelho
mesa, cadeiras, maca, equipamento m édico
mesa, cadeira, maca, equipamentos de primeiros
socorros, medicações
lavatórios, vasos sanitários, mict órios
lavatórios, vasos sanitários, mictórios, bancos,
chuveiros, espelho
mesa, cadeiras, armários, fogão, pia
lavatórios, vasos sanitários, mictórios
armários e prateleiras

3.000

10
15
10

bancada, cadeiras, computadores, t elefones
mesa, ca deiras, armários, computador, te lefone
mesa, cadeiras
mesa, cadeiras, armários, computador, telefon e
lavatórios, vasos sanitários, mictórios
mesa, cadeiras, armários, fogão, pia

5
15
10
10
15
10

60
100
150
75
75
20
10
50
200

INFRAESTRUTURA

FEDERAÇÃO

3.775m2

65m2
reservatórios de água

2

central de energia elétrica

1

locais destinados à colocação dos reservatórios superior
e inferior, com área para manutenção e casa de
bombeamento
subestação transformadora e geradora

funcionários

-

-

maquinaria específica

20

central de ar condicionado

1

casa de máquinas para climatização artificial

funcionários

-

-

maquinaria específica

40

central de gás

1

área para abrigar a central de gás

funcionários

-

-

maquinaria específica

20

depósito de lixo

1

área para acúmulo do lixo

funcionários

-

-

tonéis, latões de lixo

10

funcionários

-

-

reservatórios, máquinas específicas

40

130m2
7.610m2
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4.4. organização dos diferentes fluxos de pessoas, veículos e materiais, internos e externos

programa

rua

externo
interno

hall acesso

sala federação

arquibancada

sala musculação

pista principal

sala ginástica

sala federação

pista treino

sala dança

sala federação

cabine imprensa

sala federação

sanitários

auditório

infraestrutura

recepção
sanitários

estacionamento

lancheria

enfermaria

juízes

sala avaliações

dep. patins

vestiários

copa
sanitários
depósito

sanit. funcion.
copa funcion.
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5.1. potenciais e limitações da área, identificação de sua dinâmica de transformação,
situação atual, demandas, tendências de desenvolvimento, planos e projetos incidentes
O terreno escolhido se localiza próximo ao centro de Porto Alegre, no bairro Menino Deus.

levantamento
Projeto para a Vila Olímpica de Porto Alegre no local, de 1997

A ocupação da área próxima ao encontro das ruas Getúlio Vargas e José de Alencar se iniciou
quase 70 anos após a fundação da cidade, onde foi construída a capela nomeada Menino Deus
(deu nome ao bairro), atraindo bastante gente por conta das festividades que sediava.
Em poucos anos, a rapidez da ocupação gerou a necessidade de vias transversais à Av. Getúlio
Vargas, sendo a primeira delas a Rua Botafogo de Belas (antigo nome).
Em 1881 foi inaugurado o Prado-Riograndense entre as ruas transversais Botafogo e Saldanha
Marinho, hipódromo que durou 28 anos e, em 1909, dá lugar aos pavilhões de exposições
agropecuárias (antiga Expointer). Abrigando essa função até 1963, em 1972 foi inaugurado o
Centro Estadual de Treinamento Esportivo, ocupando um dos quarteirões (nessa época a área
foi dividida em dois quarteirões, gerando a Rua Gonçalves Dias) e oferecendo atividades
esportivas à comunidade.
Com a intensificação das atividades, algumas federações passaram a ter suas sedes junto ao
terreno, sendo bastante consolidado o caráter esportivo no local. Na década de 90 chegou a ser
feito um projeto para a “Vila Olímpica de Porto Alegre” no local, englobando o outro quarteirão
(frente para a Av. Getúlio Vargas), retomando o acesso do antigo parque de exposições. O
projeto não foi concretizado, mas o governo financiou a nova pista de atletismo (padrão
internacional) e o ginásio poliesportivo (reformado recentemente), sendo dessa época também
o edifício da Escola Estadual Mané Garrincha.

Localização do bairro Menino Deus na cidade

Localização do quarteirão no bairro Menino Deus
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levantamento

Foto aérea da região analisada, com as vias do entorno imediato indicadas.

Com isso, o equipamento proposto no complexo busca, além da integração do CETE como um
todo, gerar mais alternativas de atividades e movimento no local. O local escolhido para a
implantação no parque do CETE se localiza no canto nordeste, com frente para a Av. Érico
Veríssimo, atualmente utilizado com um campo de futebol improvisado.

RUA GO
N

AV. GETÚ
LIO VARG
AS

GO

ÍSSIMO
AV. ÉRICO VER

Foto aérea do bairro Menino Deus, com a área em estudo no canto inferior direito.

RUA BOTA
FO

ÇALVES
DIAS

No fim da década de 90 ocorrem mudanças na estrutura do governo e o CETE passa a ser
administrado pela FUNDERGS e pela Secretaria do Turismo, Esporte e Lazer, virando Centro
Estadual de Esporte e Lazer. Com a falta de divulgação e investimentos, o centro permanece
conhecido pelo antigo nome e diminuiu bastante a quantidade de atividades disponíveis
(ginástica localizada, ioga, musculação, karatê, boxe, futebol e atletismo). Isso faz do terreno um
local subutilizado, com as edificações mais antigas bastante degradadas. A tribuna de honra (do
antigo parque de exposições) e a casa da FUNDERGS estão interditadas; o galpão da ginástica
olímpica está abandonado e o outro galpão, das lutas, é apenas utilizado para karatê e boxe.

RUA SALD
AN

HA MARIN

HO
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5.2. morfologia urbana e relações funcionais locais, urbanas e regionais
5.3. uso do solo e atividades existente
A região entre as Av. Getúlio Vargas e Érico Veríssimo é predominantemente residencial, com a
presença bem marcante de casarios antigos (lotes pequenos, geralmente junto ao alinhamento)
e de novos edifícios, acima de 7 pavimentos (tendência atual, soltos no lote). Os comércios são a
nível de bairro, como mercadinho e cabelereiro, em edificações baixas e geralmente utilizando
edificações antes residenciais (casario já citado).
Já a área da Av. Getúlio Vargas possui uma morfologia diferente, com edifícios mais altos, de uso
misto (térreo comercial).
A parcela da Av. Érico Veríssimo estudada é uma região com caráter bem residencial, com lotes
pequenos, casario antigo e bastante degradada.
Especificamente na área em análise existe uma área institucional bem grande (antigo parque de
exposições), que torna essa parcela diferente em função da morfologia, com edifícios isolados e
espalhados pelos quarteirões.

levantamento
5.4. sistema de circulação veicular e peatonal, hierarquia,
capacidade e demanda por estacionamento
As Av. Getúlio Vargas e Érico Veríssimo possuem o maior fluxo de veículos, de pedestres e de
transporte coletivo, sendo um fluxo a nível de cidade, pois são ruas de importantes conexões
entre regiões.
As ruas Botafogo e Saldanha Marinho são transversais a elas, fazendo a conexão, e possuem
menor hierarquia, ambas funcionando em sentido único (mudança bastante comum em áreas
que aumentam muito o fluxo com o desenvolvimento da cidade). A Rua Gonçalves Dias possui
um caráter bastante local e tráfego pequeno, também em sentido único.
O fluxo de pedestres na área analisada é bastante pequeno, causa da baixa densidade em função
da região institucional.

terreno
do CETE

D ginásio
poliesportivo
B
E

F

E pista atletismo
G
F escola estadual

IMO

RUA GON
ÇALVES D
IAS

C torre controle

A

RÍSS
AV. ÉRICO VE

federações
B tribuna de honra

GO

IO VARG
AS

A fundergs e

RUA BOTA
FO

AV. GETÚ
L

EDIFICAÇÕES
DO CETE

C
D

G galpão ginástica

RUA SALD
AN

ALTURAS

HA MARIN

HO

1 a 3 pavs.

residencial
comercial
institucional

via primária

via local

H galpão lutas
USOS

HIERARQUIA
VIÁRIA

via secundária

mané garrincha
H

terreno
do CETE

4 a 6 pavs.
7 pavs. ou
mais

7 pavs. ou mais
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5.5. características especiais de edificações, espaços abertos e vegetação existentes
A região possui duas praças, uma localizada entre lotes e outra numa esquina. E, ainda, a área do
CETE é utilizada pela população em geral como uma praça, para caminhadas na pista de
atletismo, estar em bancos, etc., pela vantagem de possuir segurança. Há também áreas abertas
dentro do CETE utilizadas como estacionamento e como campo de futebol (improvisado). No
terreno da Secretaria da Agricultura, no outro quarteirão, existe uma área destinada a feiras
ecológicas, também bastante utilizada.
Os acessos ao complexo do CETE são três: um pela Av. Érico Veríssimo (Escola Estadual Mané
Garrincha), um pela Rua Sladanha Marinho (Ginásio Poliesportivo) e um pela Rua Gonçalves
Dias (Tribuna de Honra).
A área é bem arborizada, em especial na parte institucional, pela implantação isolada dos
edifícios em grandes terrenos. Fora isso, as vias Gonçalves Dias, Botafogo e Saldanha Marinho
possuem vasta vegetação, enquanto a Av. Getúlio Vargas possui quantidade média e a Av. Érico
Veríssimo, quantidade nula.
A vegetação, então, é bem concentrada na região das praças e na área institucional e diluída pelas
vias mais internas, com muitas árvores de porte grande.

levantamento

5.6. redes de infraestrutura: água, drenagem, esgoto, energia e
iluminação
A região, por ser antiga e bem consolidada no desenvolvimento da cidade, é servida de toda as
redes de infraestrutura necessárias.
Existe rede pública pluvial ao longo de todas as vias, com uma drenagem pluvial eficiente. Dentro
do CETE existe um coletor público, que drena e recebe o escoamento da água sobre a pista de
atletismo e já auxilia no escoamento pluviométrico geral.
A rede de distribuição de água potável também atende a demanda de toda a região, assim como a
rede pública de esgoto cloacal.
A demanda elétrica também é atendida, com postes e fiação ao longo de todas as vias, nas Av.
Getúlio Vargas e Érico Veríssimo em ambos os lados e nas demais em apenas um. O trajeto da
iluminação pública segue e fiação elétrica, com postes de luminárias nas mesmas calçadas que
possuem os postes de fiação.

acessos ao CETE
ACESSO PELA RUA
GONÇALVES DIAS

ACESSO PELA
AV. ÉRICO
VERÍSSIMO

ESPAÇOS
ABERTOS/
VEGETAÇÃO
praça
área de feira

ACESSO PELA RUA
SALDANHA MARINHO

área de
estacionam.
área usada
para futebol
vegetação
densa

INFRAESTRUTURAS
rede elétrica
sentido do
escoamento pluvial
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5.7. levantamento plani-altimétrico, orientação solar, alinhamento, loteamento e cadastro,
levantamentos aero-fotogramétricos e outros documentos históricos. Levantamento
arquitetônico de edificações a serem recicladas
5.10. aspectos qualitativos e quantitativos da população residente
e usuária
5.8. estrutura e drenagem do solo, acidentes naturais, galerias subterrâneas

levantamento

5.9. micro-clima: umidade, insolação, ventos, acústica, fontes de poluição.
Pela baixa densidade construtiva do quarteirão, o terreno recebe boa insolação durante todo o
dia, sem barreiras verticais (apenas algumas árvores na divisa (ao norte) fazem um pouco de
sombra). Com essa ausência de barreiras o terreno fica bastante suscetível aos ventos.
O terreno escolhido para a implantação da proposta possui cerca de 1m de desnível em relação
à rua (para menos), e também possui partes bastante alagadiças.
Os ruídos são apenas aqueles gerados pelos veículos que circulam na Av. Érico Veríssimo, no
restante é uma área bem silenciosa.

8
6

6

Numa área predominantemente residencial e institucional, a população usuária dessa região é
basicamente os funcionários dos órgãos institucionais, os atletas que utilizam o CETE, as
crianças e adolescentes locais que estudam na Escola Estadual Mané Garrincha e que utilizam os
programas sociais do CETE e a população residente do entorno, que utiliza a área do CETE para
lazer e esporte e a área como um todo, pra circulação.
Existem, ainda, alguns moradores de rua que utilizam as áreas abertas do CETE e o galpão
abandonado.

9

6
6

A população residente no bairro Menino Deus é de 29.577habitantes, com uma densidade de
215hab/há e rendimento mensal dos responsáveis por domicílio de 15,60 salários mínimos.
Com certeza a área analisada não possui essa densidade populacional (em função da existência
de grandes áreas institucionais), mas é um dado importante para caracterizar o entorno da
região.

10

7

60 m

6

60 m

7

6

50 m

6
9

7
8
8

65 m
10

7

12
11

9

8
8

quadra
9

9

7
8

10
9

terrreno
escolhido

8

9
10

CURVAS
DE NÍVEL
altura
Implantação do complexo do CETE, cedido pela Secretaria de Obras Públicas, com o terreno escolhido demarcado
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5.11. levantamento fotográfico
5.11.1. entorno viário

levantamento
1

7

6

2

1

4

2

5

3

1 panorâmica da esquina da rua
gonçalves dias com a rua botafogo
3
2 panorâmica da esquina da rua
botafogo com a avenida érico
veríssimo

3

3 panorâmica da esquina da
avenida érico veríssimo com a rua
saldanha marinho
4 vista da avenida érico veríssimo
5 vista da rua saldanha marinho
6 vista da rua gonçalves dias
7 vista da rua botafogo

4

5

6

7
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levantamento

5.11.2. entorno quarteirão / acessos ao CETE

3

4

1
2

8

9

6

1

2

3
5
7

1 vista do acesso pela rua
gonçalves dias para o terreno da
secretaria da agricultura e
abastecimento
2 vista da secretaria do
planejamento, acesso pela avenida
érico veríssimo
4

3 vista do edifício da emater a
partir da rua botafogo

5
9

4 vista da praça entre lotes
5 vista da praça de esquina
6 vista do acesso da escola
estadual mané garrincha, pela
avenida érico veríssimo
7 vista do acesso lateral do CETE,
acesso ao ginásio poliesportivo ,
pela rua saldanha marinho
8 vista do acesso principal do
CETE, pela rua gonçalves dias

6

7

8

9 vista da interface do terreno
escolhido com a avenida érico
veríssimo
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levantamento

5.11.3. edificações existentes no terreno do CETE

5

1
2

3

8

4

6
7

1

2

3

1 vista do edifício da fundergs
(atualmente relocada) e
federações, acesso pela rua
gonçalves dias
2 vista do anexo da fundergs
3 vista da tribuna de honra,
edificação em processo de
tombamento
4

5

6

4 vista geral do terreno do CETE,
com a pista de atletirmo e o
ginásio poliesportivo
5 vista dos edifícios da escola
estadual mané garrincha (dir) e dos
galpões de ginástica e lutas (esq)
6 vista da passagem entre os
edifícios citados no item acima (5)
7 vista galpão de lutas, em uso
8 vista geral do terreno do CETE,
com a pista de atletirmo e a
tribuna de honra ao fundo

7

8
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levantamento

5.11.4. local escolhido no terreno do CETE

3
4

7

6

2
5

8

1

1

2

3

1 vista geral do terreno do CETE
com o local ao fundo, a partir de
sudoeste
2 vista geral do CETE com o local
ao fundo, a partir de oeste
3 vista do local com visual da e.e.
mané garrincha e galpões da
ginástica e lutas, de dentro do
terreno do CETE
4

5

6

4 vista do local com visual dos
galpões da ginástica e lutas, de
dentro do terreno do CETE
5 vista do local com visual das
árvores na divisa, de dentro do
terreno do CETE
6 vista do local a partir da calçada
da érico veríssimo
7 vista do local com visual da e. e.
mané garrincha, a partir da av érico
veríssimo

7

8

8 vista do local com visual das
árvores na divisa, a partir da av
érico veríssimo
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6.1. código de edificações municipal

legislação

No Código de Edificações de Porto Alegre, alguns aspectos relevantes à proposta do Centro de
Treinamento para Patinação sobre Rodas:
CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES POR ACUPAÇ ÃO/USO

SEÇÃO VIII - Cinemas,Teatros, Auditórios e Assemelhados
Art. 146
As edificações destinadas a cinemas, teatros, auditórios e assemelhados, além das disposições da Seção I deste Capítulo,
deverão:
III – ter os corredores completa independência, relativamente às economias
contíguas e superpostas;
V – ser equipados, no mínimo, com renovação mecânica de ar;
VII – ter isolamento acústico;
VIII – ter acessibilidade em 2% das acomodações e dos sanitários para portadores
de deficiência física.

OCUPAÇÃO/USO

F

Art. 148
Os ginásios, com ou sem arquibancadas, são edificações destinadas à prática de esportes.
Art. 149
Os ginásios, além das disposições da Seção I deste Capítulo, deverão:
I
ter instalação sanitária para uso público, separada por sexo, com fácil acesso, nas
seguintes proporções, nas quais “L” representa a lotação:
Homens Vasos L/600, Lavatórios L/500, Mictórios L/200
Mulheres Vasos L/500, Lavatórios L/500
II ter instalações sanitárias para uso exclusivo dos atletas, separadas por sexo, obedecendo os
seguintes mínimos:
Homens Vasos 05, Lavatórios 05, Mictórios 05, Chuveiros 10
Mulheres Vasos 10, Lavatórios 05, Chuveiros 10
III ter vestiários.

F-2
F-3

DESCRIÇÃO
TEMPLOS E
AUDITÓRIOS
CENTROS
ESPORTIVOS

EXEMPLO

ANEXO 1.1
TIPO EDILÍCIO

grau de risco de incêncio

igrejas, sinagogas, templos e auditórios, em templo, pavilhão
geral
auditório
estádios, ginásios e piscinas cobertas com ginásio, estádio
arquibancadas, arenas em geral
pavilhão

PADRÕES PARA DIMENSIONAMENTO DE CIRCULAÇÃO E
CÁLCULO DA POPULAÇÃO

2 (risco pequeno)
5 (risco médio)

ANEXO 2

CAPACIDADE (nº de pessoas/unidade de passagem)
OCUPAÇÃO/USO

CÁLCULO DA POPULAÇÃO
corredores

F

SEÇÃO X - Ginásios

LOCAL DE REUNIÃO
DE PÚBLICO

DIV

LOCAL DE REUNIÃO F-2
DE PÚBLICO
F-3

1 pessoa/m2 de área bruta
2 pessoas/m2 de área bruta patra assistentes

escadas

100

75

ANEXO 3 - PADRÕES PARA DIMENSIONAMENTO DOS CORREDORES
Escola (acesso às salas de aulas):
3 unidades de passagem (1,65m)
ventilação natural obrigatória
pé-direito de 2,40m
ANEXO 4 - PADRÕES PARA VÃOS DE VENT. E ILUM. NATURAL
Não residencial - local de reunião de público:
iluminação 1/12 da área do piso
ventilação 1/24 da área do piso

SEÇÃO XIV - Garagens Não Comerciais
Art. 160
As edificações destinadas a garagens não comerciais, além das disposições
do presente Código que lhes forem aplicáveis, deverão ter:
I – pé-direito mínimo de 2,20m com passagem livre mínima de 2,10m;
II – vão de entrada com largura mínima de 2,20m e, no mínimo, dois vãos quando comportar mais de 50 locais
para estacionamento;
III – os locais de estacionamento para cada carro, largura mínima de 2,30m, e comprimento mínimo de
4,60m, numerados seqüencialmente;
IV – ter vãos de ventilação permanente de acordo com anexo 4.
§ 1º – Os locais de estacionamento para cada carro, a distribuição dos pilares na estrutura e a circulação prevista,
deverão permitir a entrada e saída independente para
cada veículo.
§ 2º – O corredor de circulação deverá ter largura mínima de 3,00m, 3,50m, 4,00m ou 5,00m quando os locais de
estacionamento formarem em relação aos mesmos, ângulos de até 30°, 45°, 60° ou 90° respectivamente.
§ 3º – Não serão permitidas quaisquer instalações de abastecimento, lubrificação ou reparos em garagens não
comerciais.
§ 4º – O rebaixamento dos meios-fios de passeios para os acessos de veículos, não poderá exceder a extensão de 7,00m
para cada vão de entrada da garagem, nem ultrapassar a extensão de 50% da testada do lote, com afastamento mínimo,
entre eles, de 1,00m.
§ 5º – Os locais de estacionamento quando delimitados por paredes deverão ter largura mínima de 2,50m.

6.2. código de proteção contra incêndio
De acordo com a Tabela 1 do Código de Protenção contra Incêndio (idem Anexo 1.1 do código
de edificações municipal), os graus de risco de incêncio se enquadram nos níveis de pequeno
risco (2, auditório) e médio risco ( 5, centro esportivo).
Com isso, a norma dá as prescrições e equipamentos necessários em cada caso, porém
necessitando de valores de área ainda não definidos.

6.3. normas de acessibilidade universal aos espaços de uso
De acordo com a norma técnica de acessibilidade da ABNT (Associação Brasileira de Normas
Técnicas) NBR9050 e com o Decreto-Lei 5296 (Lei de Acessibilidade, no capítulo IV - Da
Implementação da Acessibilidade Arquitetônica e Urbanística), juntamente com legislações
municipais, estaduais e federais, a edificação terá plenas condições de acessibilidade universal.
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6.4. pddua (plano diretor de desenvolvimento urbano ambiental de porto alegre)

legislação

Terreno do CETE (Centro Estadual de Treinamento Esportivo) - Rua Gonçalves Dias, nº 628, bairro Menino Deus - Porto Alegre/RS
ÁREA DE INTERESSE INSTITUCIONAL
PDDUA

REGIME URBANÍSTICO

MACROZONA

UEU

SUBUNIDADE

DENSIDADES BRUTAS (anexo 4)

1

68

3

23

ATIVIDADE (anexo 5)

ÍNDICE DE APROVEITAMENTO (anexo 6)

17

PDDUA

ANEXO 1.2
VOLUMETRIA EDIFICAÇ

23

ÕES (anexo 7)

OBSERVAÇÕES

(12) área especial de interesse
institucional

25

DENSIDADES BRUTAS

ANEXO 4

ÁREA DE OCUPAÇÃO

CÓDIGO

ZONA

DENSIDADE BRUTAS – 85% DE CONSOLIDAÇÃO

INTENSIVA

23

área especial de interesse institucional

conforme projeto específico

PDDUA

REGIME DE ATIVIDADES

ANEXO 5

PDDUA

GRUPAMENTO DE ATIVIDADES

ANEXO 5.1

CÓGIGO

ZONAS DE USO

17

área de interesse institucional
*os grupamentos de Atividades 15 e 17 terão regime de atividades definido por legislação específica.

PDDUA

ÍNDICES DE APROVEITAMENTO, SOLO CRIADO, QUOTA
ÍNDICES DE APROVEITAMENTO (IA)

ÁREA DE OCUPAÇÃO

INTENSIVA

CÓDIGO

ZONA

IDEAL MÍNIMA DE TERRENO POR ECONOMIA

IA MÁXIMO POR TERRENO (í ndice de aprov. + índice alienável adens.)

IA

ANEXO 6
QUOTA IDEAL

(IA + IAA)

(QI)

área especial de
23 (1)
(2) regime urbanístico próprio à critério do SMGP
interesse institucional
(1) Todos os empreendimentos poderão utilizar solo criado constituído de áreas construídas não adensáveis, nos termos dos artig os 107 e 110.
(2) Nenhuma zona ou UEU terá índice de aproveitamento privado maior que 2,5.

PDDUA

REGIME VOLUMÉTRICO

ANEXO 7

PDDUA

REGIME VOLUMÉTRICO EM FUNÇÃO DAS UEUs

ANEXO 7.1

ALTURAS
ÁREA DE OCUPAÇÃO

CÓDIGO

USOS

TAXA DE OCUPAÇÃO
MÁXIMA (m)

INTENSIVA/RAREFEITA

25

DIVISA (m)

especial

BASE (m)

regime urbanístico próprio

PDDUA

PADRÕES PARA GUARDA DE VEÍCULOS

PDDUA

GARAGENS, ESTACIONAMENTOS E POST OS DE ABASTECIMENTO

ATIVIDADES

Nº MÍNIMO DE VAGAS

estádios, ginásio de esportes

1 vaga/10 lugares

CARGA E DESCARGA

-

ANEXO 10
ANEXO 10.1

CONDICIONANTES

( 1 ) - Edificações com previsão de área de acumulação pela atividade ou pelo número significativo de vagas.
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CORAG.
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Dados cedidos e coloboração da eng. civil Maria Augusta Lopes dos Reis (elaborou projeto hidrossanitário para o local) e do arq. Renato Salvote
ARQ LUIS CARLOS MACCHI

Dados e colaboração sobre a área, funcionamento e projetos anteriores (Vila Olímpica)

FEDERAÇÃO GAÚCHA DE PATINAGEM

site: www.fgp.org.br
Flávio Moreira, Diretor de Comunicação e Marketing da federação - dados técnicos, panorama da atualidade do esporte
Laura Dias Pantoja, Presidente da federação - dados sobre a federação (funcionamento, demanda de atletas, etc)
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histórico
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projeto 2

portfólio

escritórios+comércio
o desenvolvimento do projeto das torres de escritórios tem como referência o
edifício do MEC-rj (estrutura e metragem), tendo o programa complementado por um
comércio de 10.000m2

projeto 3

projeto renata manara tonioli
prof carlos eduardo dias comas
local porto alegre-rs

o projeto se baseia na existente Casa Del Puente, do arq. Amâncio Williams, localizada no mesmo terreno, e
implantando a residência sobre o mesmo arroio

residência unifamiliar

projeto renata manara tonioli
profs benamy turkienicz e rafael
local mar del plata-argentina

planta baixa

implantação

planta baixa térreo

corte longitudinal
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projeto 4

portfólio

edifício residencial multifamiliar
projeto de um edifício com apartamentos tipo duplex, organizados em fita simples e
orientação norte-sul

projeto 5

projeto renata manara tonioli e vicente ughini
profs sérgio marques e sílvio abreu
local porto alegre-rs

com base num projeto vencedor de concurso para a área do cais do porto, o projeto desenvolve um
terminal hidroviário no atual local dos armazéns B3

terminal hidroviário

projeto renata manara tonioli e vicente ughini
profs josé luiz canal e luiz carlos macchi
local porto alegre-rs

planta baixa tipo duplex 1ºpav

planta baixa térreo
corte transversal

plantas ampliadas apartamento
pele
módulo fechado
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projeto 6

portfólio

museu dos trilhos+escritórios+comércio
o projeto do museu dos trilhos (aeromóvel, bonde, ônibus-turismo) tem incorporado
no complexo um edifício de escritórios e lojas, com uma plataforma e uma fenda
longitudinal conectando as funções

projeto 7

projeto renata manara tonioli e vicente ughini
prof cláudio calovi, glênio boher e heitor silva
local porto alegre-rs

projeto de uma residência unifamiliar no jardim botânico com o objetivo de educação (visitação), utilizando
técnicas construtivas mais ecológicas e sustentáveis, assim como uma implantação que leve em conta esses
preceitos

ecocasa

projeto renata manara tonioli
profs júlio cruz e nauíra
local porto alegre-rs

planta baixa
detalhes

planta baixa térreo
corte longitudinal

cobertura

corte longitudinal

corte transversal
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urbanismo 1

planta geral

urbanismo 3

estação centro municipal de
cultura - trensurb

portfólio

transição entre arroios

de acordo com projeto de novas estações
pro trensurb, intervenção na área de
interferência de uma delas

estudo da relação da urbanização do município com
relação aos seus arroios e proposições para melhor planta geral
ocupação dessas áreas sem degradação do meio natural

projeto
renata manara tonioli e
vicente ughini
profs lívia e maria almeida
local porto alegre-rs

projeto renata manara tonioli, sandra becker e vicente
ughini
profs leandro andrade e joão rovatti
local barra do ribeiro-rs

urbanismo 2
loteamento

urbanismo 4

desenvolvimento de um projeto de
loteamento na zona norte.

planta parte individual

orla do lago guaíba

projeto
renata manara tonioli e
vicente ughini
profs cláudio, décio e joel
local porto alegre-rs

projeto alice blacher, martina brusius, renata
manara tonioli e vicente ughini
profs cabral, célia e lívia
local porto alegre-rs

planta geral
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