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TEMA PROPOSTO

1.1. APRESENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA DO TEMA
Segundo pesquisa realizada pela Organização Mundial de Saúde, estimasse que o Brasil tem em torno de 30
milhões de animais abandonados (10 milhões gatos e 20 milhões cachorros, aproximadamente). Só na região
metropolitana de Porto Alegre são mais de 500 mil bichinhos morando em ruas. Esse problema que já
faz parte do nosso cenário urbano conta com uma ajuda precária de Organizações Não Governamentais: na capital gaúcha são apenas 30 ONGs e Associações voltadas para esta causa.
A preocupação do poder público quanto a essa situação limita-se a criação da Secretaria Especial dos Direitos dos
Animais (SEDA, fundada em 2011) que “tem por missão estabelecer e executar políticas públicas destinadas à
saúde, proteção, defesa e bem-estar animal em Porto Alegre”.
Entratanto, apesar de seus esforços, essa ajuda não é suficiente para mudar a conscientizaçao das pessoas em
relação ao descaso dos animais abandonados. Cada vez mais aumenta-se a quantidade de bichos desamparados.
Além disso, essas organizações dispostas a protejer e cuidar desses animais não possuem condições de
resgatar todos eles, pois seus espaços não são satisfatórios, nem suficientes. Muitos abrigos, tomados pela superlotação, tonam-se locais de confinamento, sujeira e progação de germes e doenças.
Somado ao quadro alarmante, essas instituições não dispões de recursos para o tratamento das efermidades dos
animais, e não sendo comum o atendimento público de qualidade para eles, as ONGs e seus voluntários estão
tomados de dívidas por atendimento particular. Além disso, quando é possível receberem tratamento e
cuidado, os animais recuperados são levados de volta aos abrigos superlotados, ou as vezes até de volta para as
ruas.
A fim de mudar essa condição da nossa cidade, através do reconhecimento de que esse é um problema de nível
público e social, e também da necessidade de conscientização da sociedade em relação aos direitos e tratamentos
adequados aos animais, esse trabalho de conclusão de curso tem como tema o desenvolvimento de um centro de
resgate e reabilitação de animais abandonadas, sem fins lucrativos, mas agindo de forma conjunta com as
ONGs existentes, para a criação de um espaço agradavél, que sirva como referência e orgulho para Porto Alegre, e
que também conecte as pessoas com a natureza e os animais, criando esse senso de responsabilidade e proporcionando um espaço público adequado para receber, reabilitar e abrigar animais resgatados até ganharem
um final feliz.

1.2. RELAÇÃO ENTRE PROGRAMA, SÍTIO E TECIDO URBANO
integração entre pessoas, animais e a natureza, foi escolhido um terreno na Zona
Sul de Porto Alegre, no bairro Espírito Santo. O terreno percorre toda extensão da quadra, conectando, a frente
A fim de promover a

da fachada leste, o calçadão do lago Guaíba, com a frente da fachada norte, onde se encontra a praça Paraguassu.
Além disso, o terrreno localiza-se em uma declividade, numa área bastante envolta pela natureza, possibilitando o
encontro do ser humano com o meio ambiente e com os animais, através da criação de mirantes para o lago Guaíba,
de praças internas no terreno e de passeios no entorno, como no próprio calçadão.
Outra questão importante é que esse projeto serviria como um local na cidade que não possue um centro de atendimento público para animais, uma vez que os maiores locais de atendimento são o Hospital de Clinicas Veterinárias
da UFRGS e a ONG Patas Dadas, localizados no Campus do Vale da UFRGS, outro extremo da cidade. Portanto, seria
um ponto no local oposto da cidade também suprindo essa demanda.

Por último, a construção de um edificio desse porte ajudaria a movimentar a região que não recebe muitos cuidados, promovendo mais segurança e diversidade ao mesmo tempo em que mantem a cultura local dos moradores,
e de pessoas advindas de outros cantos da cidade que usufruem do espaço na orla do Guaíba para lazer, como o
passeio com animais domésticos.
Com base nesse levantamento, a localização possui outros aspectos físicos e morfológicos relevantes:
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• Acessibilidade: A Avenida Guaíba é um eixo de
ligação entre as zona central da cidade com a zona
sul. Há facilidade de acesso tanto pelo transporte
público como individual.
• Refúgio: por ser um terreno desocupado e proporcionar maior liberdade para os animais nos quesitos
acústico, espacial e ambiental.
• Localização: dentro da cidade, afastada de zonas
agitadas, com rede viária de fácil acesso.
• Programa: local de área condizente com o programa a ser abordado

ONDE?
SÍTIO DESOCUPADO, COM LIGAÇÃO DIRETA COM
MEIO AMBIENTE, VALORIZANDO PAISAGEM E SOSSEGO DOS ANIMAIS

POR QUE?
PROMOVE A INTEGRAÇÃO ENTRE PESSOAS, NATUREZA E ANIMAIS EM UMA ÁREA CARENTE NO TRATAMENTO DE BICHOS, MANTENDO A CULTURA LOCAL

COMO?
SERVIÇO DE ATENDIMENTO GRATUITO A RESGATADOS ATRAVÉS DA CONVERSÃO DE RENDA DOS PROGRAMAS COMPLEMENTARES

1.3. OBJETIVO DA PROPOSTA
O obejtivo principal desse projeto é criar um espaço de referência, utilizando o potencial de uma boa arquitetura
como meio de promoção de qualidade de vida para os animais resgatados. A proposta é a criação de um
centro que atue concomitantemente com as ONGs e empresas privadas que se juntarem ao projeto.
Tem como outros objetivos:
• Proporcionar atendimento gratuito
reabilitados e disponiveis para adoção.

para os animais resgatados e mante-los no local até que estejam

• Criar um lugar com visibilidade para que qualquer pessoa tenha ela ou não intenção de adotar, saiba onde levar
um animal em situação de abandono ou acidente.
• Atuar através de programas complementares, como um café pet friendly, como um facilitador para promover
sustentabilidade ecônima gerando renda constantemente para o tratamento dos animais resgatados.
• Propiciar através do lugar e boa arquitetura um local adequado para feiras de adoção que atraiam efetivamente
adotantes responsáveis.
• Promover bem-estar através de espaços bem planejados e não convencionais para a pratica das terapias de
reabilitação dos animais, priorizando iluminação e ventilação natural, bem como o contato com a natureza que
o sitio afastado de zona urbana intensa tende a proporcionar.
• Contribuir com a sustentabilidade do ambiente construído através de práticas ecoeficientes que diminuam o
impacto da construção e também diminuam os gastos energéticos para dar mais atenção a gastos com os animais.
2
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DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

2.1. NÍVEIS E PADRÕES DO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO
Para desenvolvimento desse trabalho serão contemplados projeto arquitetônico e paisagístico de acordo com o
programa de necessidades criado para esse tema.
Será levada em conta a relação da edificação com o entorno imediato da área de intervenção, a adequação dos
espaços abaertos, distribuição do programa escolhido e detalhamento construtivo conforme necessário. Serão
aparentados desenhos em escalas variadas assim como modelos tridimensionais virtuais e físicos.
O projeto contará com:
• Diagramas e esquemas conceituais e explicativos
• Implantação com entorno imediato (escala 1:500)
• Planta baixa dos pavimentos (escala 1:250)
• Cortes e elevações (escala 1:250)
• Detalhes construtivos (escalas 1:25)
• Perspectivas gerais e internas
• Planilha de áreas
• Maquete (escala 1:500)
Todas as escalas citadas acima poderam ser alteradas se assim se julgar necessário para melhor compreensão do
projeto.

2.2. METODOLOGIA E INSTRUMENTO DE TRABALHO
O projeto será desenvolvido em três etapas: pesquisa, estudos preliminares e antreprojeto, seguindo o plano de
ensino da disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso
Etapa 1: Pesquisa
Coletetânea de informações com o propósito de apresentar o tema esclhido justificando sua relevância no contexto
atual, bem como definir o programa de necessidades, sua complexidade, normas e dimensionamentos. Além disso
a pesquisa configura também suporte projetual no que se refere aos condicionantes legais do sítio escolhido e das
características da morfologia do tecido urbano da área escolhida.
Etapa 2: Estudo Preliminar
O estudo preliminar conterá o partido arquitetônico adotado com zoneamento do programa de necessidades como
resposta ao problema exposto na pesquisa. O painel terá a intenção formal e proposta de implantação e composição, procurando ter elementos lançados nas mais diversas escalas para compreesão geral do projeto, podendo
ainda faltar definições quanto a materialidade, espaços abertos e desenvolvimento do projeto.
Etapa 3: Anteprojeto
O anteprojeto será o desenvolvimento das etapas anteriores, com a adição de complementos e detalhamentos
adequados para compreensão da proposta final do projeto.
Metodologia:
A metodologia se baseará na compreensão da temática e suas necessidades específicas; na definição do sitio de
inserção do trabalho; na investigação do entorno imediato, potencialidades e problemas, bem como a legislação
vigente relacionada ao tema; na pesquisa e análise de referências formais; na elaboração de um programa de
necessidades, com pré-dimensionamento e também organograma de atividades; nos estudos preliminares de
zoneamento; na elaboração de um partido geral bem estruturado; no desenvolvimento e aperfeiçoamento do partido geral até chegar ao nivel de anteprojeto e detalhamentos necessários para compreensão final.
3
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DEFINIÇÕES GERAIS

3.1. AGENTES DE INTERVENÇÃO E SEUS OBJETIVOS
A fim de que o ANIMA CENTER seja um projeto com possibilidade de se tornar realidade, prevê-se uma parceria
público-privada interessadas na temática, que estaria dispostos a ajudar através de recursos, suprimentos e
voluntariados.
Como iniciativa pública atuará conjuntamente ONGs bem estabelecidas (por exemplo, Patas Dadas) e a Prefeitura
de Porto Alegre, sendo a primeira responsável por auxiliar e promover a ampliação das atividades e a segunda a
forncecer recursos e cobrir gastos.
Pela iniciativa privada atuarão fundações e empresas com interesse em atuar no projeto, sendo estas provavelmente empresas de produtos para animais, com o objetivo de promover a sua marca, gerar benefícios financeiros
pela possível diminuição de seus impostos caso estabelecido pela prefeitura do município, além de qualificar sua
imagem frente a sociedade por ajudar em um projeto da causa animal.

ORGANIZAÇÕES NÃO
GOVERNAMENTAIS

PREFEITURA DE
PORTO ALEGRE

INICIATIVA
PRIVADA

3.2. CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO ALVO
O ANIMA CENTER visa atender qualquer animal em necessidade, desde abandonados (gratuito) até animias
pertencentes a famílias com condições de pagar pela consulta/tratamento (cobrado). O foco é atender principalmente animais domésticos, mas receberá também animias silvestres ou qualquer animal que necessite de um atendimento urgente.
O público alvo desse projeto se divide em três: i) cidadãos ou voluntários que resgatem algum animal abandonado
nas ruas do município, vitima de maus-tratos, em situação precária ou de acidente e que necessite de atendimento
vetrinário gratuito. No atendimento da clínica também será considerada a população de baixa renda proprietária de
animais domésticos que necessite de atendimebto a custos mínimos. ii) pessoas que possuem animais domésticos
e procuram um local adequado para trata-los/treiná-los e através desse valor pago possa promover o tratamento
dos animais resgatados. iii) pessoas adoradoras de animais, que usufruirá dos espaços abertos disponíveis (praça)
ou das instalações complementares (café pet friendly). Possíveis rendas também serão destinadas as despesas do
ANIMA.
Além disso, o espaço poderá ser utilizados por outras ONGs ou associações que necessitem de um lugar mais adequado para promover eventos, feiras de adoções ou trabalhos voluntários.
4

3.3. ASPECTOS TEMPORAIS
Os prazos de execução dependeriam primeiramente dos recursos disponíveis para a execução da obra. Também
devem ser levadas em consideração as etapas de aprovação junto aos órgãos competentes, como Prefeitura,
SEDA (Secretaria Especial dos Direitos Animais), SMAM, e outros orgãos.
Possíveis etapas de execução
1. Serviços iniciais: preparo do terreno, drenagem do solo, etc.
2. Café pet friendly: pode iniciar seu funcionamento já arrecadando recursos para o restante da obra.
3. Praça: complementa o café e já introduz a comunidade um novo local de lazer.
4. Clínica: possui estrutura e compartimentação mais complexa; maior prazo de conclusão; maior impacto físico e
social no local.
5. Abrigo: execução de todo o projeto quase finalizada possibilitando menor incômodo com obras para os animais
abrigados.
6. Espaços abertos: última etapa a ser realizada pois permite que a clínica já posso estar funcionando.
Por ainda não haver definição das tecnologias construtivas que serão empregadas nem estratégias de projeto sufi
cientemente definidas não se pode estimar o prazo de execução da obra.

3.4. ASPECTOS ECONÔMICOS
Para estimativa do valor do empreendimento adaptou-se o CUB, estabelecido pela tabela do SINDUSCON-RS de
fevereiro de 2018, e utilizadas as áreas de pré-dimensionamento do programa de necessidades discriminado no
item 4.1.
Para orçamento o projeto foi dividido em dois tipos diferentes de construção de acordo com o grau de qualidade
requerido no programa. Sendo assim, as áreas destinadas à clinica veterinária, ao abrigo e a à parte de internação
e rebalilitação, que necessitam de boa esterilização, alto padrão de acabamento, e emparte são caracterizadas
como tipo edilicio CASA pelo PDDUA do municipio, utilizou-se o CUB Residência Unifamiliar (R1-A ) de alto padrão que
estabelece R$2.198,92 obtendo-se a quantia da R$2.319.860,60 para área de 1055m².
A outra parcela do programa, com área de 620m², foi então classificada como Comercial Salas e Lojas (CSL-8-N)
por englobar as áreas administrativas e comercial (Café Pet Friendly), e utilizando padrão de acabamento normal
com valor de R$1.435,22 , obtendo-se o valor de R$889.836,40 e um total de R$3.209.697 para área total do
empreendimento de 1.675m².
Por fim, o valor de projeto se baseia no cálculo sugerido pelo CAU/BR de percentual sobre o custo da obra, incluindo
tanto etapas de projeto quanto acompanhamento da obra, resultando no valor de 10% sobre o custo estimado,
totalizando um valor de R$3.530.666,70

SOBRE A ESCOLHA DO NOME “ANIMA CENTER”
“A arquitetura deve ser uma fábrica de emoções”.
Renzo Piano
A palavra anima (ânima) ou sua variação animus
são originários do latim, e tanto animus como
anima podem ser traduzidos por "alma" e ser
entendidos como um respiro, um sopro de vida, um
ser vivo. O projeto do ANIMA vai muito além da
recuperação de um bichinho efermo, ele representa a devolução da energia vital, da esperança, para
animais abandonados ao descaso e da emoção
para seus donos, ao proporcionar esse reencontro.
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DEFINIÇÃO DO PROGRAMA

4.1. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
CLÍNICA VETERINÁRIA

APOIO

REALIZA
ATENDIMENTO
BÁSICO OU EMERGENCIAL,
CLÍNICO OU CIRÚRGICO PARA
ANIMAIS ABANDONADOS OU
DE ESTIMAÇÃO. A CLÍNICA
CONTA COM ÁREAS PARA
TRATAMENTO, DIAGNÓSTICO E
INTERNAÇÃO.

ÁREA DE ASSISTENCIA PARA O
BOM FUNCIONAMENTO DO
ANIMA. CONTA COM COZINHA,
LAVANDERIA,
DEPÓSITOS,
DORMITÓRIO PARA PLANTONISTAS E ÁREA DE ESTAR
PARA FUNCIONÁRIOS.

ABRIGO

PRAÇA

MORADIA TEMPORÁRIA PARA
CÃES E GATOS DISPONÍVEIS
PARA ADOÇÃO.
REÚNE
TAMBÉM UM LOCAL DESTINADO AOS VOLUNTARIOS, AOS
EVENTOS/CAMPANHAS E AOS
ADOTANTES.

ESPAÇO CONECTANDO AS
DIVERSAS FUNÇÕES DO EDIFÍCIO, PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO SER-HUMANO, NATUREZA E ANIMAIS, SERVINDO
COMO UM ATRATIVO PARA A
POPULAÇÃO LOCAL.

ADMINISTRAÇÃO

CAFÉ PET FRIENDLY

SETOR TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO DE ATIVIDADES DA
CLÍNICA E DO ABRIGO.

BAR/CAFÉ
DE
PEQUENO
PORTE, ONDE OS FREQUENTADORES PODEM LEVAR SEUS
ANIMAIS.

4.2. TABULAÇÃO DO PROGRAMA
CLÍNICA - atendimento
ambiente

quantidade

recepção

espera cães

espera gatos e animais
exóticos

sanitários

triagem e
emergências

consultório cães

consultório gatos

TOTAL

descrição

pop.
fixa

pop.
variável

pop.
animais

1

recepção e encaminhamento de animais

1

2

1

1

espera de cães sem
doenças infectocontagiosas

-

10

10

1

espera de gatos e outros
sem doenças infectocontagiosas

-

10

10

2

banheiro para visitantes

-

4

4

1

avaliação e atendimento
imediato, exame clínico, prática
de curativos

2

2

atendimento dos animais

atendimento dos animais

-

2

2

1

2

1

1

2

1

equipamentos

instalações

área

balcão, assentos e
computadores

IE, AC, IT

10m²

assentos e bebedouro

IE, AC

30m²

assentos e bebedouro

IE, AC

30m ²

1 pia e 1 vaso sanitários
por sexo

IE, HE, HF

40m²

IE, AC, HF,
FO, FAM

30m²

HF, HE, AC, IT

20m²

HF, HE, AC, IT

20m²

bancada com cuba,
mesa atendimento,
refrigerador, estufa e
medicamentos
bancada com cuba,
mesa atendimento,
refrigerador, estufa e
medicamentos
bancada com cuba,
mesa atendimento,
refrigerador, estufa e
medicamentos

180m²
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CLÍNICA - cirurgia e internação
ambiente

quantidade

ambulatório

banco de sangue

banheiro e vestiário para
equipe cirurgica

salas de cirurgia

sala de recuperação + UTI

descrição

pop.
fixa

pop.
variável

pop.
animais

equipamentos

instalações

área

IE, HF,
HE,AC, IT
(1*)

15m²

1

exame clínico, prática de curativos,
coleta de material para análises
laboratoriais, administração de
medicamentos e imunobiológicos,
preparo para cirurgias e procedimentos ambulatoriais.

1

2

5

1

coleta e armazenamento
de sangue

1

2

2

bancada, mesa de
atendimento e refrigerador

IE, HF, FAM,
FO, ED, FVC

2

banheiro e vestiário para equipe

-

-

pias, vasos sanitários e
armário

IE, HF, HE,
HQ

2

mesa cirúrgica, pia, mesa
para instrumentos cirúrgicos,
armários
para
medicamentos e materiais
estéreis, monitor multiparamétrico, equipamento de
anestesia
inalatória,
desfibrilador, foco de luz.

FAM, FO,
AC, ED, EE,
IE, HF, HE,
HQ, RALO
(2*) FO,
FAM

2

1

internação
1

salas para práticas de cirurgia

sala para recuperação pós operatório dos animais atendidos e para
animais em estado de emergência

salas de animais internados na
clinica

-

2

2

1

1

5

-

2

10

gaiolas, pia, mesa de
exame, armário de
medicamentos, bancada,
cadeiras.

sistemas de aquecimento
(colchões térmicos e/ou
aquecedores), sistemas de
provisão
de oxigênio e ventilação
mecânica, armário para
guarda de medicamentos
controlados e armário para
descartáveis necessários a
seu funcionamento.
bancada cuba, leitos para
animais em recuperação

FAM, FO,
AC, ED, EE,
IE, HF, HE,
HQ, RALO
(3*)

10m²

10m ²

30m²

30m²

FAM, FO, AC,
ED, EE, IE, HF, 50m²
HE, HQ, RALO

TOTAL

145m²

OBSERVAÇÕES
(1*) O piso deve ser liso, impermeável e resistente a pisoteio e desinfetantes; as paredes devem ser impermeabilizadas com materiais
de comprovada eficiência e eficácia - Resolução CRMV-RS Nº 1015, de 9 de novembro de 2012.
(2*) Sem cantos vivos ou agudos, o piso deve ser liso, impermeável e resistente a pisoteio e desinfetantes; paredes e teto devem
ser impermeabilizados com materiais de comprovada eficiência e eficácia, que permitam constante assepsia; as janelas devem
ser providas de telas que impeçam a passagem de animais da fauna sinantrópica nociva; seu acesso deve ser através da sala de
antissepsia - Resolução CRMV-RS Nº 1015, de 9 de novembro de 2012.
(3*) O piso deve ser impermeável, resistente a desinfetantes; as paredes devem ser impermeabilizadas com materiais de comprovada
efi ciência e efi cácia, até o teto. Dispositivos que evitem a propagação de ruídos e exalação de maus odores. Portas e janelas devem ser
providas de telas que impeçam a passagem de animais da fauna sinantrópica nociva - Resolução CRMV-RS
Nº 1015, de 9 de novembro de 2012.

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS UTILIZADAS
HE = esgoto sanitário
HF = água fria
HQ = água quente
FG = gás combustível
FO = gás oxigênio (canalizado ou portátil)
FAM = ar comprimido medicinal(canalizado ou portátil)
AC = ar condicionado
IE = instalação elétrica

EE = elétrica de emergência
ED = elétrica diferenciada
E = exaustão
ADE = a depender dos equipamentos utilizados
TV = televisão
IT = instalação eletrônica
FV = vapor
FCV = vácuo clínico
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CLÍNICA - diagnóstico
ambiente

quantidade

sala de RX

1

sala de ultrasonografia e
ecografia

1

farmácia e estoque de
medicamentos

1

descrição

pop.
fixa

pop.
variável

pop.
animais

equipamentos

instalações

área

FAM, FO,
IE, ED, AC
(1*)

30m²

-

2

1

equipamento específico,
mesa e sala de comando

realização de exames de ultrasom

-

4

2

equipamento especifico,
mesa,
banqueta
e
lavatorio

IE, HF, HE,
ED, AC
(1*)

25m ²

armazenamento e controle de
medicamentos

-

2

-

prateleiras, armário, mesa,
cadeira e computador

IE, HF, HE,
AC

20m²

sala de realização de exames de
raio X

65m²

TOTAL
CLÍNICA - terapia e outros serviços
ambiente

quantidade

descrição

pop.
fixa

pop.
variável

pop.
animais

equipamentos

instalações

área

1

exercicio de fisioterapia
nos animais necessitados

-

4

4

balcão, assentos e
computadores

IE, AC, IT

40m²

sala de terapias
alternativas

2

terapia através de
hidroterapia, acunpultura,
magnoterapia, etc)

-

4

4

lavatórios para banho,
bancadas para
secagem

IE, HF, HQ,
HE, AC,
RALO

65m²

sala de banho, tosa e
secagem

1

higienização, tosa e secagem
dos animais

-

6

6

lavatórios para banho,
bancadas para
secagem, banquetas e
armários

IE, HF, HQ,
HE, AC,
RALO

85m ²

sala de fisioterapia

190m²

TOTAL
ABRIGO - estadia de animais abandonados
ambiente

quantidade

apoio café

1

descrição
espaço de café como pequena filiar do café maior

pop.
fixa

pop.
variável

-

15

pop.
animais

-

equipamentos

instalações

área

balcão, assentos

IE, AC

50m²

IE, HF, HQ,
HE, AC,
RALO

30m ²

1

higienização, tosa e secagem
dos animais

-

6

6

lavatórios para banho,
bancadas para
secagem, banquetas e
armários

1

espaço para reunião de
voluntários e espaço para
atividades de conscientização

-

4

-

balcão, assentos e
computadores

IE, AC

15m²

1

sala para recebimento de
pessoas com interesse em
adoção

-

2

1

mesa, computador,
armários

IE, AC, IT

10m²

1

dormitório para funcionários
de plantão

2

-

cama e armário

2

banheiro para visitantes

-

2

-

1 pia e 1 vaso sanitários
por sexo

IE, HE, HF

20m²

2

banheiro e chuveiro para
funcionários

-

2

-

1 pia e 1 vaso sanitários
por sexo

IE, HE, HF

15m²

depósito

1

armazenamento de ração e
outros materiais

-

1

-

armário e prateleiras

IE

20m²

sala de arquivo

1

armazenamento de documentos
dos animais e dos adotantes

-

1

-

armário e prateleiras

IE

25m²

sala de banho, tosa e
secagem

centro de voluntários

sala de adoção

dormitório plantonistas
sanitários
sanitários e vesti’ario
funcionários

canil

solarium canil

TOTAL

-

1

estadia de cães disponíveis para adoção

-

2

40

boxes, camas,
bebedouros e
brinquedos

1

espaço aberto de lazer dos
cães abrigados no ANIMA

-

2

40

equipamentos de lazer
para cães/brinquedos

IE, IT, AC

IE, HF, HE,
AC, RALO

-

20m ²

80m²

190m²

475m²
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ÁREA TÉCNICA - administração
ambiente

quantidade

descrição

1

sala de funcionários administrativos do ANIMA (RH, financeiro e
operações)

1

sala da diretoria

sala de administração

pop.
fixa

pop.
variável

pop.
animais

4

6

-

sala de reuniões

-

8

-

1

sala do diretor(a) geral do ANIMA

1

arquivo geral

1

sala de armazenamento de
documentos

-

secretaria

1

sala para apoio

2

sala de reuniões

equipamentos

estação de trabalho,
cadeiras e armários

instalações área
IE, AT, AC

mesas e cadeiras

IE, IT, TV, AC

-

estação de trabalho,
cadeiras e armários

IE, AT, AC

30m ²

2

-

armário e prateleiras

IE, IT

20m²

4

-

estação de trabalho

IE, AT, AC

3

TOTAL

30m²

30m²

145m²

ÁREA TÉCNICA - apoio
ambiente

35m²

quantidade

descrição

pop.
fixa

pop.
variável

pop.
animais

equipamentos

instalações

área

IE, HF, HQ,
HE, RALO

20m²

1

limpeza de lençois, cobertas e
uniformes

-

1

-

lava-roupas, seca-roupas, armários e bancadas

1

depósito de materiais de
limpeza

-

1

-

armários, prateleiras e
tanque

IE, HF, HQ,
HE, RALO

5m²

cozinha

1

preparo dos alimentos dos animais

-

2

-

bancada
com
pia,
armário,
refrigerador,
fogão e microondas

IE, HF, HQ,
HE, AC

20m ²

despensa de alimentos

1

armazenamento de ração

-

1

-

armário e prateleiras

IE

15m²

copa + estar funcionários

1

local de refeições e descanso
dos funcionários

-

10

-

equipamentos
de
cozinha, mesa, sofás e
poltronas

IE, HF, HE,
HQ, IT, AC

50m ²

sanitário e vestiário
funcionários

4

vestiário e sanitário para ambos
os sexos

-

4

-

pia, bacia sanitária e
chuveiros

IE, HF, HQ,
HE

45m ²

dormitório plantonistas

1

dormitório para funcionários de
plantão

-

2

-

cama e armário

IE, IT, AC

15m ²

sala de esterilização do
material

1

limpeza e descontaminaçãodos materiais utilizados nos procedimentos

IE, ED, HF,
HE, (1*)

10m²

lavanderia

DML

-

1

autoclave,

armários

180m²

TOTAL

ÁREA TÉCNICA - serviços área externa
ambiente

quantidade

descrição

1

armazenamento de água

1

deposito de lixo

reservatório de água

pop.
fixa

pop.
variável

pop.
animais

equipamentos

registros, bombas e área
de manutenção

instalações

área

IE

40m²

-

1

-

armazenamento de
botijões

-

1

-

grades de controle de
acesso

IE

1

abrigo de resíduos sólidos

-

1

-

acesso externo e
ventilação natural

IE

geradores e baterias

1

geração de energia elétrica

-

1

-

equipamentos especificos
e ventilação natural

ED, EE

subestação

1

recebimento de energia elétrica

-

1

-

transformador, medidores e acesso externo

-

central de gás

TOTAL

25m²

20m²

20m²
20m²

125m²
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CAFÉ PET FRIENDLY
ambiente

quantidade

cozinha

despensa

balcão de atendimento e
mesas
sanitários

descrição

pop.
fixa

pop.
variável

pop.
animais

equipamentos

instalações

área

1

local de preparo de
alimentos

-

2

-

balcão, assentos e
computadores

IE, HF, HQ,
HE, AC

15m²

2

armazenamento de
suprimentos

-

2

-

lavatórios para banho,
bancadas para
secagem

IE

5m²

1

estar para clientes e
animais

-

45

40

bancadas, banquetas e
armarios

IE, AC, IT

120m ²

-

2

-

lavatórios para banho,
bancadas para
secagem

IE, HF, HQ,
HE, RALO

20m²

2

banheiro para ambos os sexos

TOTAL

170m²

PRAÇA
ambiente
praça

descrição
área conectando as diversas funções, promovendo a integração ser-humano e meio
ambiente, localizada na parte mais íngreme, onde não seria apropriada construção,
garantindo a preservação necessária da vegetação do terreno e servindo como um
atrativo de lazer para a comunidade.

equipamentos
vistas para Guaíba, estar
e lazer de humanos e
animais,
áreas
de
vegetação

área

2100m²

OBSERVAÇÕES:
a. Os boxes individuais devem ser Espaços cobertos e ventilados, piso composto de material liso, lavável e impermeável
que propicie adequado escoamento dos dejetos.
b. Lei Complementar Municipal Nº 694, de 21 de Maio de 2012.. Art. 22. Os canis e gatis comerciais e não comerciais atenderão às seguintes exigências:
I – área mínima de:
a) 1m² (um metro quadrado), por animal de até 10kg (dez quilogramas);
b) 2,5m² (dois vírgula cinco metros quadrados), por animal com peso superior a 10kg (dez quilogramas) e de até 20kg
(vinte quilogramas) e;
c) 5m² (cinco metros quadrados), por animal com peso superior a 20kg (vinte quilogramas);
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ESTERILIZAÇÃO

RECEPÇÃO

CLÍNICA

PRAÇA

EXAMES

PRAÇA

ÁREA TÉCNICA

RX

BANHO E TOSA

ULTRASSOM

SANITÁRIOS

VESTIÁRIO

INTERNAÇÃO

CONSULTÓRIOS

CIRURGIA

RECUPERAÇÃO
UTI

BANCO DE
SANGUE

AMBULATÓRIO

FARMÁCIA

ESPERA GATOS

TRIAGEM/
EMERGENCIA

ESPERA CÃES

CAFÉ

4.3. ORGANOGRAMA E FLUXOS

CAFÉ

APOIO

ABRIGO

ANTISOCIAIS

SOLARIUM

CLÍNICA

ADMINISTRAÇÃO

TERAPIAS

SOCIAIS

GATOS

CENTRO DE
VOLUNTÁRIOS

ADOÇÃO

ÁREA TÉCNICA

SOLARIUM

ANTISOCIAIS

CÃES

SOCIAIS

ABRIGO
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5

ÁREA DE INTERVENÇÃO

5.1. POTENCIAIS E LIMITAÇÕES DA ÁREA
O sitio escolhido, localiza-se na esquina entre a Av. Guaíba e a Rua dos
Tapuias, na Zona Sul de Porto Alegre,
no bairro Espírto Santo. Possui muitas
potencialidades, visto que está inserido em um local afastando do maior
movimento do centro, garantindo
tranquilidade, ao mesmo tempo que
possui conexões com o centro de fácil
acesso.
A proximidade com o Guaíba, o terreno em declive e a ampla natureza do
entorno favorece a relação com
ambiente externo. É uma região já
muito usada para lazer de pessoas e
seus animais de estimação, portanto
a construção de um centro para
animais manteria a cultura local. Além
disso, por ser uma região com terrenos baldios, o abandono de bichinhos
é muito grande nessa área.
Outro fator é que o terreno se encontra em uma região no extremo oposto
do Hospital Veterinário da UFRGS,
criando um novo ponto de referência
na cidade, suprindo a carência da
área de um atendimento de grande
porte aos animais.
A limitação são os limites do terreno
propriamente dito, com edificações
nas laterais, que devem ser respeitadas para que o novo projeto se insira
no tecido urbano existente de maneira harmonica.

ESC. 1:100.000
LOCALIZAÇÃO:

Esquina Av. Guaíba com R. dos Tapuias
Bairro Espírito Santo
Zona Sul de Porto Alegre, RS
ÁREA TOTAL: 4.000,400m²
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5.2. ENTORNO IMEDIATO

Caracterizado como um bairro primordialmente residencial, o entorno resume-se em moradias unifamiliares de
alto/médio padrão e terrenos desocupados. Nos fundos do terreno (considerando a Av. Guaíba como fachada frontal) se encontra a Praça Paraguassu, extremamente degrada e pouco utilizada pelos moradores, principalmente por
causa do sua declividade e abandono.
A sua frente, o lago Guaíba com seu calçadão em boas condições, utilizado para lazer e esportes pelo moradores
da região. Por último, a lateral livre (fachada voltada para a Rua dos Tapuias) é uma rua de paralelepipedo, pouco
movimentada quando comparada com as duas avenidas que cercam o terreno.
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5.3. MORFOLOGIA URBANA E RELAÇÕES
FUNCIONAIS LOCAIS, URBANAS E REGIONAIS
Por se tratar de uma área de carater residencial, a morfologia urbana do entorno imediato ao terreno é pouco
variada e segue a tipologia edilicia de casas unifamiliares
de baixa altura, com três pavimentos no máximo e esta
inserida em lotes de dimensões variadas.

5.4. USO DO SOLO E ATIVIDADES EXISTENTES
Como já descrito, a Macronoza 5 (Cidade Jardim) é
uma área predominantemente residencial, com edificações de baixa altura, com densificação controlada,
de valorização da paisagem e elementos naturais
integrados às edificações, com especial interesse na
orla do Guaíba
O entorno imediato conta com apenas três comercios,
todos de pequeno porte: um salão de beleza e dois
restaurantes/bar. Esse quadro prova que a atividade
comercial e de serviço que será gerada em volta não é
conflitante com a realidade da região, o que é entendido como uma geração de renda para que o programa
permaneça.

MISTO

RESIDENCIAL

COMÉRCIO

SERVIÇO

5.5. CARACTERÍSTIAS ESPECIAIS DE
EDIFICAÇÕES, ESPAÇOS ABERTOS E
VEGETAÇÃO EXISTENTE
Apesar de o terreno estar localizado em uma área de
interesse cultural, equipamentos veterinários (consultório veterinário com internação e alojamento / clínica,
alojamento e hospital veterinário) é considerado um
serviço com interferencia ambiental de nível 2 - para
áreas de ocupação intensa, como é o caso, e portanto
não possui restrição quanto a implantação de atividades
e nem quanto ao porte da implantação. Quanto aos
espaços abertos, a área do terreno possui massa de
vegetação e árvores espalhadas pelo terreno que através de consulta a listagem da SMAM, não são imunes ao
corte, portanto não serão um fator limitante para o
desenvolvimento do projeto, apesar de haver a preocupação para manter o máximo de vegetação existente
possível.

5.6. SISTEMA DE CIRCULAÇÃO VEICULAR E PEATONAL

MASSA DE VEGETAÇÃO

ÁRVORES ISOLADAS

O fluxos na região são bastante baixos durante a
semana e se acentuam nos fins de semana. Em se
tratando de transporte coletivo e veicular, a área em
análise possui movimento durante todo o dia na Av.
Guaíba e apenas em horários de pico nas ruas adjacentes.
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5.7. INFRAESTRUTURA
Por se tratar de uma zona de
interesse cultural, residencial e já
povoada, o local já possui toda a
infraestrutura necessária para o
projeto proposto: rede de esgoto e
de água, energia elétrica, iluminação
pública, lixos públicos, calçadas em
boas condições, etc.
Já que o projeto proposto é uma
unidade de saúde, haverá um cuidado com o lixo especial, o mesmo
deverá ser descartado de acordo
com as normas ABNT.

POÇO DE VISITA DE ESGOTO
DUTOS DE ESGOTO

5.8. DADOS DA POPULAÇÃO RESIDENTE E USUÁRIA
O bairro Espírito Santo, no qual está localizado o terreno, possui 5.606 habitantes, segundo o censo do IBGE 2010,
representando 0,40% da população do município. Com área de 1,74 km², representa 0,35% da área de Porto Alegre,
sendo sua densidade demográfica de 3.300 habitantes por km² e possuindo taxa de crescimento do bairro superior
a 1,1% (de 1991 a 2000). O bairro possui 1.706 domicílios e o rendimento médio mensal dos morades é de 11,02 salários mínimos.

5.9. LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO

FACHADA VOLTADA PELA AV.
GUAÍBA

FACHADA VOLTADA PELA AV.
GUAÍBA

INÍCIO DECLIVE

CONSTRUÇÃO EXISTENTE

INCLINAÇÃO DO TERRENO

FUNDOS DO TERRENO

ACESSO AO TERRENO PELA AV.
GUAÍBA

CONSTRUÇÃO EXISTENTE

RUA DOS TAPUIAS

VISTA GERAL PARTE PLANA

VISTA PARA R. DOS TAPUIAS

AV. GUAÍBA
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5.10. LEVANTAMENTO AERO-FOTOGRAMÉTRICO E PLANI-ALTIMÉTRICO

5.11. ESTRUTURA E DRENAGEM DO SOLO
A maior parte do sítio encontra-se em uma região de solo chamada “solos hidromórficos” (parte plana) - solos com
caracteristicas de má oxigenação e que retem água, porém possuem uma drenagem eficiente em alguns casos com
leve risco de inundaçãoe - e o restante do terreno com “solo litolíco” - solo raso com grande presença de pedras.
Através dos mapas anteriores podemos ver que a região não é denomida como região alagadiça, ou seja, não apresenta maiores problemas nesse quesito, porém será estudado o melhor tipo de fundação para que não haja
problemas com o solo.

5.12. MICROCLIMA E ORIENTAÇÃO SOLAR
Porto Alegre possui clima subtropical úmido, caracterizado por grande variação térmica entre verão e inverno, defi
nição clara das quatro estações, inexistência da estação seca e distribuição regular das chuvas durante o ano todo,
com temperatura média anual de 19,5ºC e umidade relativa em média de 76%.
Na região do terreno escolhido há grande massa de vegetação junto ao Morro da Tapera, fator que contribui consideravelmente na diminuição de temperatura na área, assim como sua proximidade com o lago Guaíba.
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6

CONDICIONANTES LEGAIS

6.1. CÓDIGO DE EDIFICAÇÃO E PLANO DIRETOR MUNICIPAL
O terreno localiza-se em uma Área de Ocupação Intensa (AOI), na Macrozona 5 – Cidade Jardim:
caracteriza–se pela baixa densidade, pelo uso residencial predominantemente unifamiliar e elementos naturais
integrados às edificações, com especial interesse na orla do Guaíba.

DIVISÃO TERRITORIAL
macrozona
05

unidade de estruturação urbana
14

REGIME URBANÍSTICO

subunidade
04

densidade

atividade

aproveitamento

03

15.5

:04a

volume
01

Densidade Bruta | Anexo 4 PDDUA
Área de Ocupação Intensiva, código 03 - Predominante residencial, mista, produtiva.
Valores de densidade bruta referente a solo privado criado e solo criado conforme projeto específico.
Atividade | Anexo 5.1 PDDUA
Atividade código 15.5: Área de interesse cultural - mista 02
Equipamentos veterinários (consultório veterinário com internação e alojamento / clínica, alojamento e hospital
veterinário) é considerado um serviços con interferencia ambiental nível 2. O que significa que não há restrições
quanto a implantação e nem quanto ao limite de porte na área de ocupação intensiva.
Índice de Aproveitamento | Anexo 6
Para área de ocupação intensiva, código 04a:
Índice de aproveitamento (IA): 1,3
Solo criado (SC): sim
Transferência de potencial construtivo (TPC): sim
índice de aproveitamento máximo: 2,0
Quota ideal: 300m²
Regime Volumétrico em Função das UEU | Anexo 7.1
Para área de ocupação intensiva, código 01:
Altura máxima: 9m
Altura divisa: 9m
Altura base: Taxa de ocupação 66,66%
Recuos de calçada e jardim
Av. Guaíba:
Alinhamento de calçada: 4,00m do meio-fio;
Recuo de jardim: 4,00m
Rua dos Tapuias:
Alinhamento de calçada: 2,40m do meio-fio;
Recuo de jardim: 4,00m
Plano diretor POA:
III – Quanto a recuos de altura: a) os recuos de frente, lateral e de fundos, para os prédios que ultrapassarem os
limites máximos previstos para construção na divisa, conforme Anexo 1.1 desta Lei Complementar, deverão ser livres
de construção e não poderão ser inferiores a 18% (dezoito por cento) da altura em edificações com até 27m (vinte
e sete metros) de altura, 20% (vinte por cento) da altura em edificações com altura compreendida entre 27m (vinte
e sete metros) e 42m (quarenta e dois metros) e 25% (vinte e cinco por cento) em edificações com altura acima de
42,00m (quarenta e dois metros), garantido um mínimo de 3m (três metros), aplicados a partir da base da edificação.
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6.2. NORMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
De acordo com o Código de Proteção Contra Incêncio de Porto Algere, o projeto proposto é uma edificação de uso
Serviços de Saúde e Institucionais, de divisão H-1 (Hospitais veterinários e assemelhados), o qual engloba atividades
de hospitais, clínicas, concultórios e assemelhados (incluindo alojamento com ou sem adestramento).
Sendo assim o proto do ANIMA é classificado como tipo edilicio Hospital e Casa, possuindo grau de risco de incêncio
pequeno (nivel 4).
Mesmo assim faz-se necessário o cumprimento de exigências de proteção contra incêncio estabelecidas pelo
Códico de Proteção Contra Incêndio de Porto Alegre. Em concordância com as tabelas 5 e 6 desta lei, possuindo
o projeto proposto área maior que 1.600m² e altura máxima permitida de 9m, seguem as exigências específicas:
• Extintores de incêncio;
• Sinalização de saída;
• Iluminação de emergências;
• Instalações hidráulicas sob comando;
• Alarme acústico;
• 2 escadas enclausuradas protegidas.

6.3. NORMAS DE ACESSIBILIDADE UNIVERSAL
Para as normas de acessibilidade, será respeitada a NBR 9050 quanto ao dimensionamento, sinalização e utilização
do espaço para acessibilidade de portadores de deficiência ao edifício e a todos os espaços abertos. Do programa
de necessidades, os edifícios deverão atender às exigências de dimensionamento de circulações, equipamentos
sanitários, áreas de convívio e garantir acesso a todas suas instalações por elevadores e rampas.

6.3. NORMAS DE PROTEÇÃO DO AMBIENTE NATURAL
Além de considerar a resolução do CONAMA a respeito das áreas de preservação permanente (APPs), uma vez
que o terreno não possui nenhuma parcela de sua área regida por estas condições, serão preservadas árvores
antigas, mesmo que não conste nenhuma listada pela Secrataria Municipal de Meio Ambiente (SMAM) imune ao
corte.

6.4. NORMAS DE PROVEDORES DE SERVIÇO
Não há restrições à tipologia e ao programa de projeto proposto nas normas de provedores de energia, telefone e
água. Há oferta suficiente para o complexo de serviços de telefonia e internet.

6.5. NORMAS ESPECIAIS
Para estabelecimento do programa de necessidades das áreas de saúde foram consultadas resoluções especiais
que estabelecem vigências, exigências e padrões especificos para os espaços físicos desse tipo de atividade, tais
como:
RDC 50 | ANVISA
Dispõe sobre o Regulamento Técnico para planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos
de estabelecimentos assistenciais de saúde.
RESOLUÇÃO 1015 | CFMV
Conceitua e estabelece condições para o funcionamento de estabelecimentos médico-veterinários de atendimento
a pequenos animais e dá outras providências.
RESOLUÇÃO 670 | CFMV
Conceitua e estabelece condições para o funcionamento de estabelecimentos médicos veterinários, e dá outras
providências.
LEI COMPLEMENTAR Nº 694 | PMPA
Consolida a legislação sobre criação, comércio, exibição, circulação e políticas de proteção de animais no Município
de Porto Alegre e revoga legislação sobre o tema.
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ANEXOS

8.1. PORTFÓLIO
ACADÊMICO
P1 - CENTRO COMUNITÁRIO SANTA
MARIA GORETTI

O Centro Comunitário Santa Maria
Goretti foi projetado para uma praça
pública na cidade de Porto Alegre,
Esse centro visa ser um local de reencontro da comunidade, proporcionando uma biblioteca, um café , um salão
de eventos e entretenimento através
dos equipamentos da praça.
A sistema estrutural utilizado foi
pilares, vigas e lajes de concreto
pré-armado.
O projeto foi desenvolvido individualmente, orientado e avaliado pelo
professor Edson da Cunha Mahfuz.
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P2 - INSTITUTO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E CRECHE “SONHO MEU”

PRIMEIRO PAV.

Na comunidade Vila Tronco, ambos os prédios já existem, distantes um do outro, em condições extremamente precárias. O projeto propões uni-los no mesmo
terreno, construindo um instituto de integração social
completamente novo e reformando a creche ali situada. O sistema estrutural empregado foi um misto de
pilares e vigas e paredes portantes. O projeto foi
desenvolvido em trios, junto com as colegas Stephnie
Ribeiro e Ana Aguirre. A disciplina foi m inistrada pelo
professor Fernando Fuão.

SEGUNDO PAV.

TERCEIRO PAV.
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P3 - RESIDÊNCIAS URBANAS NA CIDADE BAIXA
O partido desse projeto prevê unidades de habitação, com
espaço de trabalho (comércio ou serviços) no térreo e nos equipamentos, unidos por uma praça que permite o cruzamento da
quadra. O sistema estrutural utilizado é o de parede portante,
uma vez que as casas seguem o estilo “fita”, sem aberturas laterais. O trabalho foi desenvolvido em dupla, junto com a academica Ana Aguirre, e foi supervisionado e avaliado pelas professoras
Cláudia Cabral e Maria Luísa Sanvitto.
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INTERCÂMBIO CINÊNCIA SEM FRONTEIRAS: NOTTINGHAM TRENT UNIVERSITY
Um dos projetos desenvolvidos durante o intercâmbio foi a criação de uma escola de artes cênicas. A grande valorização dos estudos feito a mão,
apresentados como forma de entrega final, facilitam o entendimento da tomada de partido. Esse
trabalho foi desenvolvido
indidualmente sob
supervisão do prof
Richard Pulford.
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P5 - ESTAÇÃO SERTÓRIO - METRO DE PORTO ALEGRE

A futura estação de metrô sertório se localiza no cruzamento das Av. Assis Brasil com a Av. Sertório. O projeto objetiva não apenas criar uma estação que melhore o sistema de transporte da cidade, mas integrá-lo com seu entorno, oforecendo um apoio cultural: prédio composto por galerias, oficinas e auditório. A escrutura é metálica, com
paredes cortina no subsolo. Esse trabalho foi desenvolvido individualmente, proposto e supervisionado pelo professor Luiz Carlos Macchi da Silva.
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P6 - ADVB RS: TORRES COMERCIAIS
A proposta desse projeto são duas torrers comerciais, interligadas por uma rampa, que sediam a
ADVB, com espaços amplos que possa se adequar
ao uso do locatário. Nas plantas apresenta-se
layouts de escritórios e salas de aula. A estrutura
utilizada é a metálica. O projeto também prevê café,
biblioteca e restaurante. O trabalho foi desenvolvido
juntamente com a academica Ana Aguirre, e teve
como professores Cláudio Calovi e Glênio Vianna.
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P7 - CASA CORDIS

A Casa Cordis é um projeto sustentavel,
com um núcleo central supridor, ou seja,
todas as instalações se encontram
nesse núcleo, liberando os outros espaços para serem melhor aproveitados.
Para estrutura, foi utilizado um sistema
de vigar e pilares em madeira, a qual
também serviu de mobiliário, laje e
esquadria. O projeto foi desenvolvido
junto com as acadêmicas Stephanie
Ribeiro e Carolina Alves. Os professores
responsáveis são Sílvia Corrêa, Carlos
Bahima e Nicolás Sica.
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U1 - INTERVENÇÃO LARGO ZUMBI DOS PALMARES

Fazendo uma analogia com o funcionamento de organismos vivos, entendendo a cidade como uma célula, o projeto
propõem reintegrar o tecido tradicional do centro com o dá cidade baixa. A ideia de que o Largo é um espaço
comum entre os dois bairros garante-lhe um status de “quintal de casa”. Dessa maneira a ligação se dá pela
proposta de espaços de convivência para a população local, dando a ideia de que o espaço público pode ser utilizado como um prolongamento da habitação, e fazendo dele um lugar capaz de ser transformado pela participação
coletiva. Esse trabalho foi desenvolvido juntamente com as academicas Ana Mielke, Margarete Martins, Mônia
Deboni e Stephanie Ribeiro e supervisionado pelo professor Paulo Reyes.
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U2 - LOTEAMENTO PASSO DAS PEDRAS

O projeto urbanístico para zona leste de Porto
Alegre abrange desde análises do sítio existente
até tipologias de edificação e loteamento da área.
O projeto é marcado pela densificação, inserção
de infraestrutura e diversidade de uso. Esse
trabalho foi desenvolvido juntamente com as
alunas Camila Sost, Letícia Berle e Stephanie Ribeiro. Os professores da disciplina foram Julio Vargas,
Alice Gonçalves e Clarice Maraschin.
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U3 - PROJETO URBANÍSTICO PARA CIDADE DE TAPES - RS
O projeto tem como propósito trazer a Tapes um
plano tecnológico universitário, associado a UERGS,
junto com seus complementos de serviços. Esse
trabalho tem como co-autores as acadêmicas
Camila Sost, Letícia Berle e Andressa Riberio. A
disciplina foi ministrada pelos professores Leandro
Andrade e João Rovati.
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U4 - ANTROPARQUE

O projeto consiste na
requalificação dos espaços
públicos e privados no
entorno da rodoviária e
parte do 4° distrito da
cidade de Porto Alegre. A
partir das análises morfológica, funcional e patrimonial, foram propostas diretrizes para conectar física e
visualmente a região, através da elaboração de um
plano para a Rua Voluntários da Pátria, de propostas
para os miolos de quarteirões, de um parque urbano
e do sistema de conexões
da Rua Conceição. Co-autores: Camila Sost, Letícia
Berle e Renan Salles. Os
professores responsáveis
pela
disciplina
foram
Gilberto Cabral, Heleniza
Campos e Martina Lersch.
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