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1.

ASPECTOS RELATIVOS AO TEMA

1.1

JUSTIFICATIVAS DA TEMÁTICA

Nos ultimos 10 anos um novo componente tem apresentado
crescimento constante na paisagem das grandes cidades brasileiras. Além
dos carros, ônibus, motos, vendedores ambulantes, vemos também, nas
calçadas e parques, pessoas suando a camisa em suas corridas diárias.
As motivações para isso são as mais variadas: seja pela preocupação
com a forma física, seja pela busca da qualidade de vida ou simplesmente para
acompanhar seus amigos corredores. O fato é que as corridas de rua estão,
cada vez mais, ganhando espaços e adeptos pelo Brasil a fora.
Em todos os cantos do País, o que se vê são milhares de pessoas
(entre elas, atletas profissionais, amadores e os de “final de semana”)
praticando esta modalidade e invadindo as ruas das cidades.
Estima-se que, atualmente, pelo menos 100 corridas de rua sejam
organizadas por ano no Brasil. Tal número reflete o crescimento de inscritos
nestes eventos: para se ter uma idéia, em 2003, o Troféu Cidade de São Paulo
reuniu 6.200 competidores, enquanto que, no ano passado, esse número
subiu para 9.000 inscritos (um crescimento de 50%). A própria Meia-Maratona
da Bahia, no seu segundo ano de realização, registrou um crescimento de
100% nas suas inscrições (fechou 2005 com 3 mil competidores).
Um levantamento da Corpore (empresa que organiza corridas de rua
em São Paulo) reforça ainda mais esses dados, mostrando que realmente o
aumento de participantes nestas provas é muito grande: enquanto que, em
1997, as corridas de rua contaram com a 9.430 inscritos, em 2004, o número
saltou para perto de 82 mil participantes.
Números tão impressionantes não tardariam a chamar atenção das
grandes marcas esportivas, que cada vez mais, estão investindo pesado no
patrocínio destes eventos – evidenciando que junto com o número de
corredores, cresce também o mercado voltado para esses praticantes.
Tendo em vista todas as evidências expostas e a importância que vem
cercando os aspectos de valorização da saúde do homem moderno,e
também por ser praticante do esporte, optei desenvolvê-lo por acreditar na
necessidade de um centro bem estruturado para reunir uma comunidade em
ascensão. Nada mais justo então, reformular e firmar o CORPA (Clube de
Corredores de Porto Alegre), associação que desde 1986 organiza e reune os
corredores da nossa cidade.
Então, este será o tema do meu Trabalho Final de Graduação, a sede
do CORPA, para melhor acompanhar o crescimento do esporte mais
democratico que existe, e com uma infraestrutura que seus associados
merecem.

3
1.2
ANÁLISE DAS RELAÇÕES PROGRAMA/SÍTIO/TECIDO
URBANO
A cidade de Porto Alegre apresenta hoje uma das 5 maiores
concentrações de corredores do país e os principais parques da cidade são
testemaunhas desses números.
A orla do Guaíba é o local visivelmente preferido pelos praticantes,
devido a sua ótima localizção, beleza e extensão. Juntamente com o Parque
Marinha do Brasil, representam a maior área verde com infraestrutura da
cidade, configurando o local perfeito para a pratica da corrida.
Cercado por bairros de características predominantemente residêncial
e administrativa, fácil acesso viário, inúmeras linhas de transporte público,
grande áreas para estacionamento, configura-se como um local perfeito para a
prática esportiva.
O Parque Marinha do Brasil, com seus quase 60 anos de vida, começa
apresentar sinais de sua “idade” e “maus cuidados”. Projetado para ser o
principal parque para pratica esportiva da cidade, hoje apresenta nada mais
que espaços pouco utilizados e sem manutenção.
É por esse motivo, que escolho como sítio para o projeto da sede do
CORPA a área de esportes do Marinha. Por apresentar um grande potencial,
que apenas agora, com a popularização da corrida, passa a ser valorado.
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2.

ASPECTOS RELATIVOS AO TEMA

1.3

OBJETIVOS DA PROPOSTA

Considerando o fato de, atualmente, a corrida ser o segundo esporte
com maior número de praticantes no país, só atras do futebol,torna-se cada
vez mais necessário um centro associativo de aprimoramento, informaçõa,
organização e reuniãodos corredores.
Apesar de ser um esporte individual, a união dos praticantes em grupos
de corrida , seja apenas afim de ter companhia, ou para ter assessoria
esportiva, é muito comum nas grandes cidades do Brasil.
Nos Estados Unidos, país com maior número de praticantes do
pedestrianismo no mundo, e mais organizado neste mercado, todos principais
centros urbanos possuem sua organizção local de corredores. Seja na forma
de associações ou clubes essas instituições privadas, possuem
reconhecimento dos suas prefeituras como entes de representatividade dos
corredores frente a administração pública.
A mais importante e conhecida destas organizações é o NYRR (New
York Road Runners). Como um dos centros mais bem sucedidos conhecido
atualmente, com mais de 80 anos de existencia, congregando milhares de
socios, organiza algumas das corridas mais famosas do mundo,como a ½
maratona e maratona de Nova Iorque.
A segunda associação norte-americana mais bem sucedida, mas
certamente a de maior representação social, é a CARA - Chicago Area
Runners Asociation. Fundada em 1987, possui alta organização como
interventor municipal, alcançando melhorias na cidade de Chicago, como
infraestruturas urbanísticas em parques e ruas principais, significativas até
para a população não corredora da cidade.
No Brasil, o CORPORE, Corredores Paulistas Reunidos, configura a
representação mais bem organizada no país. Com um nível de organização
que não deixa nada a desejar frente aos exemplos ianques, tem apresentado
um aumento incrível de novos sócios nos útimos 7 anos, e organizando as
mais importantes provas do país, com alta infraestrutura, sifras altíssimas de
investimentos e recordes de participantes.
Porto Alegre possui desde 1986 sua representação. O CORPA - Clube
de Corredores de Porto Alegre é o representante dos corredores da capital
gaúcha frente a administração pública. Organizando a 25 anos a Maratona de
Porto Alegre, prova que faz parte do calendário internacional a 5 anos, e outras
inúmeras provas na cidade, que aumentam a cada ano, está entre as cinco
entidades mais organizadas desse tipo no país.
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Contudo, ainda falta bastante para o CORPA alcançar o nível de
importância, representatividade e organização dos exemplos citados. Tanto
como centro de aprimoramento, quanto de luta pela classe, apresenta certa
falta de efetividade. É, como definição nominal, um clube, ainda que não
possua uma sede que ofereça vantagens e serviços a seus sócios. Tampouco,
poderia-se dizer que é uma associação, como o exemplo do CARA, de
Chicago, pois fora a organzição dos eventos, descontos em lojas e a
disponibilidade de treinamentos acompanhados, não oferece nenhuma forma
de crescimento a aprimoramento para o grupo que representa.
Possuir uma sede bem estruturada, que lhe confira um ponto de
referência em tudo que se refere ao universo da corrida na cidade é a melhor
forma de solidificar o CORPA como uma real associação representativa. Com
funções especiais, em um lugar de destaque e bem escolhido, tornaria-se um
ponto de encontro e lazer tanto para os já praticantes, quanto num excelente
atrativo para as pessoas que pensam em iniciar uma atividade física simples e
prazeirosa.
Diferente de qualquer exercício que necessita de um espaço com
características especias, como futebol, volei ou natação por exemplo, a corrida
não requer um lugar específico para ser praticado. Isso o torna no esporte que
possui maior poder de transformação sobre uma cidade. Porque, qualquer
trajeto que se torne muito frequentado por corredores, acaba sendo cada vez
mais visado como ponto com necessidades de intervenções urbanísticas.
Exatamente por todos esses fatos, venho por meio do meu projeto de
título, propor uma reformulação do que hoje é o CORPA. Primeiramente, por
uma reformulação de sua estrutura como entidade, tornando-a efetivamente
em um clube-associativo. Segundo, com o projeto de uma nova sede,
completa, com toda infraestrutura necessária para servir a crescente
comunidade de corredores - profissionais, amadores ou eventuais - de
maneira jamais vista. Por último, revitalizar a maior área destinada ao esporte
na cidade de Porto Alegre, o Parque Marinha do Brasil, e, indiretamente, forçar
futuros projetos de melhoramento dos caminhos na orla do estuário Guaíba e
eventualmente no longo do arroio Dilúvio.
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2.

ASPECTOS RELATIVOS AO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

2.1

NÍVEIS E PADRÕES DE DESENVOLVIMENTO

O nível de desenvolvimento pretendido para o projeto da sede do
“CORPA _ Parque Marinha do Brasil” será condizente a um Trabalho Final de
Graduação.
Este projeto tem uma relação muito particular com seu entorno, uma
vez que estão em constante interação. O projeto solucionará a relação do
edifício com seu contexto urbano, no entanto, a ênfase construtiva será dada
ao projeto do edifício da sede e seus anexos, com seu detalhamento,
incluindo questões formais, funcionais e aspectos construtivos e de
habitabilidade. Para isso, serão abordadas questões como acessibilidade e
demonstradas soluções para os seus espaços abertos e internos,
identificando e justificando os componentes utilizados, como materiais,
técnica construtiva, percursos internos e externos, mobiliários e sistemas
complementares (hidrossanitário, elétrico, ar condicionado, incêndio, etc.).
O projeto será organizado e apresentado através dos seguintes itens:
- Breve memorial descritivo;
- Diagramas conceituais (sem escala);
- Planta de localização mostrando o local de inserção no contexto
urbano (escala 1/1000);
- Planta de situação, mostrando as relações ou influências das áreas
adjacentes (escala 1/500);
- Implantação e entorno imediato (escala 1/250);
- Planta baixa do subsolo (escala 1/250);
- Plantas baixas dos pavimentos (escala 1/250);
- Planta de cobertura (escala 1/250);
- Cortes (escala 1/250);
- Elevações (escala 1/250);
- Plantas de setores especiais (escala 1/50);
- Detalhamentos construtivos (escala 1/25);
- Axonométricas (sem escala);
- Perspectivas externas e internas (sem escala);
- Maquete do conjunto - edifício e entorno (escala 1/500);
- Maquete do edifício (escala 1/250).

2.2
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METODOLOGIA E INSTRUMENTOS DE TRABALHO

A metodologia utilizada para o desenvolvimento deste projeto será
apoiada no Plano de Ensino desta disciplina, juntamente com as informações
obtidas da disciplina de Introdução a Trabalho Final de Graduação, bem como
conhecimentos obtidos aos longo do trajeto acadêmico, seguindo as
seguintes etapas:
- Primeira etapa: levantamento e estudo de dados referentes ao tema
e amplo estudo do sítio escolhido, através de entrevistas, pesquisa em
periódicos, levantamentos locais, registros históricos, dentre outros que
abordem a temática para a elaboração do programa de necessidades,
exigências legais e conhecimento das problemáticas que envolvem o tema e
o sítio escolhido para a intervenção;
- Segunda etapa: apresentação de uma solução geral do projeto com
um partido coerente e funcional, que atenda aos itens descritos acima e
também apresente valor formal e respeite o meio ambiente.
- Terceira etapa: anteprojeto arquitetônico com descrição da solução
adotada e detalhamento do projeto, apresentando os itens anteriormente
citados.
Os recursos utilizados para desenvolvimento destas etapas estarão
apoiados nas bibliografias indicadas e utilizadas nas disciplinas de Projeto da
Faculdade de Arquitetura, além de livros, entrevistas, análise de projetos com
programas semelhantes, periódicos e artigos referentes ou vinculados ao
tema escolhido.

As escalas de cada item foram definidas de modo que permitam uma
leitura clara de todo o projeto e dos seus componentes, aém de formatação
adequada para a apresentação, podendo ocorrer modificações ao longo do
semestre, caso se constate necessário.
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3.

ASPECTOS RELATIVOS ÀS DEFINIÇÕES GERAIS

3.1

AGENTES DE INTERVENÇÃO E SEUS OBJETIVOS

6
3.3

ASPECTOS TEMPORAIS

Este é um projeto de iniciativa privada a serviço da comunidade de
corredores da cidade e região metropolitana, incorporando as diretrizes da
Prefeitura de Porto Alegre no programa Viva Guaíba. Este tem como objetivo
contribuir na revitalização da Orla do Guaíba a partir de intervenções
ambientais e urbanísticas nas áreas degradadas com usos contemporâneos
que garantam o fluxo de pessoas, além de ser viável economopoliticamente e
atento às questões urbanas.
Um equipamento destinado a população que servirá como apoio a
inúmeras campanhas de saúde, educacional, bem estar, concientização
ecológica da administração pública, justificando assim sua locação em um
parque público. Sem contar, é claro, em todas mudanças positivas que
acarretará a existencia de um equipamento de tal porte em uma área tão
abandonada atualmente.

É difícil se precisar o tempo exato de uma obra deste porte, já que
envolve questões de diversos âmbitos, como o processo de permissão para
a construção em uma área pública, a negociação com patrocinadores de
diferentes setores, a técnica construtiva utilizada, a aprovação do projeto pela
Prefeitura, dentre outros.
O prazo estimado para a execução desta obra, segundo consulta a
profissionais da área, excluindo os fatores acima mencionados, é de 18 à 20
meses. As etapas de execução seriam, então, as seguintes:
- Processo de negociação junto a administração pública de permissão
para contrução ;
- Captação de verbas junto a patrocinadores, programas de incentivo
ao esporte, sócios;
- Obras das edificações, pista e entorno urbanístico;

3.2

3.4

CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO ALVO

A corrida é um esporte altamente democrático, não exige local
especial, nem muitos equipamentos, atingindo homens e mulheres, de todas
as classes sociais e idades. Ainda que, a 10 anos atrás, fosse visto como
pratica para atletas profissionais ou classes de baixo poder aquisitivo, hoje
vem atraindo cada vez mais pessoas das classes média e alta, que são
responsáveis pelo crescimento exponencial do número de praticantes do
esporte.
Assim, por ser acessível a toda população apta, demandar baixo
custo para os organizadores, assim como para o treinamento e a
participação, caracteriza-se como uma atividade física popular ou de massa,
considerada também relevante na perspectiva do lazer, já que uma grande
parcela da população pode ter acesso a ela.
Observando esses fatos, o projeto tem como alvo toda a população.
Corredores iniciados e iniciantes, ou qualquer pessoa interessada em uma
atividade física para seu bem estar e saúde, além de crianças e jovens que
busquem uma prática esportiva com visão de cidadania.

ASPECTOS ECONOMICOS

Considerando que o projeto é locado em um terreno público, mais
específicamente um parque, parte-se do princípio que haverá uma permissão
de uso do espaço. Logo, não há um custo na aquisição do espaço. Entretanto,
considero que seja de responsabilidade da instituição beneficiada, no caso o
CORPA, o investimento na melhoria da infraestrutura do parque, como meio
de “pagamento simbólico” à população.
Valor da construção:
Para estimar o valor da construção da edificação o valor do CUB para
o mês de fevereiro de 2009, para a projetos CSL-8-A (comercial salas e lojas)
com padrão de acabamentos alto, que é de R$ 924,31 temos:
CUB (R$ 924,31) x 2.115,5m²= R$ 1.955.377,80
Valor aproximado da execução da pista atlética:
R$ 1.400.000,00
Valor total:
R$ 1.955.377,80 + R$ 1.400.000,00 = R$ 3.355.377,8
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4.

ASPECTOS RELATIVOS ÀS DEFINIÇÕES DO PROGRAMA

4.1

ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES EM AGRUPAMENTOS

As atividades classificam-se em 5 diferentes níveis de acessibilidade
e usos: caráter público, semi-privado, privado, serviços/infra-estrutura e
guarda veículos.
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CARÁTER PRIVADO:

CARÁTER PÚBLICO:

-Setor Administrativo: espaço sem divisórias onde se distribui todo o corpo
administrativo do CORPA, executivo, financeiro, conselho, comunicação e
marketing.

-Espaço Aberto Coberto: local de distribuição geral a todos os espaços do
projeto, com espaço para exposições;

-Espaços de Apoio: todos espaços de apoio à área administrativa, como
copa, sanitários, acervo, servidor.

-Hall/ recepção /estar em geral: espaço principal de acesso às dependências
do CORPA , recepção/ informações e distribuição para as demais atividades;

-Depósito de Materiais para corridas: Local para guardar todo o material de
uso frequênte do clube.

-Loja Especializada: espaço para venda de equipamento esportivo esportivo
ligado ao mundo da corrida em geral;

SERVIÇOS E INFRA-ESTRUTURA:

-Café/Lancheria: espaço para refeições com acesso livre à comunidade e
funcionamento diário,

-Locais de acesso destinado apenas a funcionários e técnicos: vestiário,
depósitos, central de ar condicionado e gás, reservatórios de água,
transformador,etc.

-Bicicletário: local especial para a guarda de bicicletas, temporária ou
mensal;

GUARDAR VEÍCULOS:

-Vestiários/Lockers/Sanitários/: local a serviço da comunidade em geral, com
serviço pago, administrado pelo CORPA.

-Estacionamento destinado ao público em geral.

-Pista Atlética: equipamento público, de uso livre pela comunidade em geral,
administrado pelo CORPA
CARÁTER SEMI-PRIVADO:

4.2

-Academia Especializada: equipamento administrado pelo CORPA, voltado
tanto para publico em geral quanto para sócios, com taxas diferenciadas;

Área total computável estimada: 1.929,5m²

-Vestiários/Locker: espaço dos usuários da academia e centro médico;
-Centro Médico: clinica médica especializado para desportistas, com
consultórios médicos, enfermaria e centro de fisioterapia.
-Auditório/Espaço de Eventos: espaço multi-uso, adaptando-se tanto para
comemorações festivas para associados, cursos e palestras promovidas pela
entidade, ou possível aluguel a interessados;

ESTIMATIVA DE ÁREAS

Área total + 20% de paredes e circulação: 2.115,5m²
Área total estimada do estacionamento*: 5.892,9m²
*Área já existente destinada para estacionamentos, é intenção do projeto
manter a mesma área atualmente existente.
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2.

8

ASPECTOS RELATIVOS AO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

4.3

TABULAÇÃO DO PROGRAMA POR GRUPOS
DESCRIÇÃO, AMBIENTES, USUÁRIOS, EQUIPAMENTOS

Esclareço que não é intenção da pesquisa, discriminar todos os
equipamentos específicos de funções como academia especializada e centro
de fisioterapia. Entretanto todos equipamentos foram considerados para o
devido dimensionamentos desses espaços.
GRUPO

HALL/RECEPÇÃO /ESTAR

DESCRIÇÃO

ESPAÇO
ATENDIMENTO AO PÚBLICO

Ambiente de acesso ao edifício

Todos
usuários

BALCÃO INSCRIÇÕES

Balcão para inscrições em
corridas

funcionários

SANITÁRIOS

Conjunto de sanitários ambos
sexos

Todos
usuários

SALÃO LOJA

Espaço principal de mostruário
produtos

ESTOQUE
SALÃO

LOJA ESPECIALIZADA

CARÁTER PÚBLICO

USUÁRIOS P. FIXA P. VAR. EQUIPAMENTOS

2
2

30

50
Balcão de atendimento e inscirções

4

2 conjuntos de 2 vasos e 2 pias

Todos
usuários

25

Expositores, puffs, balcão de
atendimento, esteira, provadores

Local de estoque produtos

funcionários

1

Estantes

Área de atendimento e mesas

Todos
usuários

60

Balcão de atendimento, mesas e
cadeiras

3

ÁREA (m²)

Balcão, 2 cubas, forno eletrico, fogão,
microondas, geladeiras

10
9
100
25
100

COZINHA

Local de preparação alimentos

funcionários

DEPOSITO

Estoque de bebidas e alimentos

funcionários

2

Estantes

5

SANITÁRIOS

Conjunto de sanitários ambos
sexos

Todos
usuários

4

2 conjuntos de 2 vasos e 2 pias

9

VESTIÁRIOS PÚBLICOS

Local para banhos e guarderia de
objetos pessoais

Todos
usuários

15+15

2 conjuntos de 4 vasos, 4 pias, 8
chuverios, 5m de lockers

APOIO

Sala de guardador e material de
limpeza

funcionários

PISTA ATLÉTICA

Pista de corrida reformada

Todos
usuários

ESPAÇO ABERTO
COBERTO

Espaço de estar e conexão a
todas as áreas

Todos
usuários

BICICLETÁRIO

Local com segurança para
guardar bicicletas

Todos
usuários

2

LANCHERIA/CAFÉ

VESTIÁRIOS/LOCKER

TOTAL
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2

Deposito de materiais de limpeza e 1
mesa 2 cadeiras

1

mesa e cadeira, ganchos na parede

20

150
8

25

511

2.

9

ASPECTOS RELATIVOS AO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

CARÁTER SEMI-PRIVADO

GRUPO

ESPAÇO

DESCRIÇÃO

ESPAÇO
EVENTOS/AUDITÓRIO
ACADEMIA
ESPECIALIZADA

USUÁRIOS P. FIXA P. VAR. EQUIPAMENTOS

Local de reunião para palestras,
conferencias, eventos

Todos
usuários

Espaço livre piso emborrachado

Todos
usuários

MUSCULAÇÃO

Aparelhagem e pesos livres

Todos
usuários

ESPERA/RECEPÇÃO

Área de passagem para salas ou
fisioterapia

Todos
usuários

SALAS

Duas Salas de atendimento
médico

Todos
usuários

CENTRAL DE FISIOTERAPIA

10 espaços com diferentes tipos
de procedimento fisioterapico

Todos
usuários

VESTIÁRIOS PÚBLICOS

Local para banhos e guarderia de
objetos pessoais

Todos
usuários

APOIO

Sala de guardador e material de
limpeza

funcionários

ALONGAMENTO/AERÓBICO

CENTRO MÉDICO
ESPORTIVO

VESTIÁRIOS/LOCKER

60

Cadeiras, mesas

100

25

Esteiras e Ergométricas, Colchonetes

300

2

20

Aparelhagem variada de musculação
e pesos livres

1

5

Balcão de atendimento, cadeiras

2

2

Mesa, 2 cadeiras, maca, armário
baixo

4

6

Aparelhagem especial e 10macas

15+15

2 conjuntos de 4 vasos, 4 pias, 8
chuverios, 5m de lockers

3

200
20
25
100
150

Deposito de materiais de limpeza e 1
mesa 2 cadeiras

2

8

903

TOTAL
GRUPO

CARÁTER PRIVADO

ÁREA (m²)

ESPAÇO

ESPAÇO
ADMINISTRATIVO

APOIO ADMNISTRAÇÃO

DESCRIÇÃO

USUÁRIOS P. FIXA P. VAR. EQUIPAMENTOS

ÁREA DE TRABALHO

Ambiente de aberto com estações
de trabalho

funcionários

ACERVO

Sala acrevo de documentos do
clube

funcionários

COPA

Local para lanches dos
funcionários

20 Estaçoes de trabalho

2

Estantes e arquivos

funcionários

4

Armário, microndas, frigobar, pia,
mesa e cadeiras

SANITÁRIOS

Conjunto de sanitários ambos
sexos

funcionários

4

2 conjuntos de 2 vasos e 2 pia

SERVIDOR

Ambiente do servidor de rede e
internet

funcionários

1

SALA DE REUNIÕES
DEPÓSITO

20

Espeço de Reuniões

funcionários

10

Espaço de depósito do material
de organização de provas

funcionários

4

estantes
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200
10
12
9
2

Mesa,10 cadeiras, e aparelhagem de
projeção

TOTAL

ÁREA (m²)

25
200

458

10

ASPECTOS RELATIVOS AO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

INFRA-ESTRUTURA

2.

GRUPO

ESPAÇO

INFRA-ESTRUTURA

DESCRIÇÃO

USUÁRIOS P. FIXA P. VAR. EQUIPAMENTOS

TRANSFORMADOR

técnicos

Transformador

SALA DE AR-COND.

técnicos

Máquina de ar-condicionado

funcionários

Reservatórios

RESERVATÓRIOS

Água pra consumo (35.000l) e
Reserva de Incêndio (15.000l)

MEDIDORES

técnicos

DEPÓSITO DE LIXO

funcionários

CENTRAL GLP

técnicos

Cilindros de Gas

12.5
12.5
12.5
2.5
12.5
5

57.5

TOTAL

4.4

ÁREA (m²)

ORGANIZAÇÃO DO FLUXOS INTERNOS E EXTERNOS
PISTA ATLÉTICA

ACADEMIA
ESPECIALIZADA

ESTACIONAMENTO

VESTIÁRIOS
/LOCKERS

DEPÓSITO

BICICLETARIA

CLÍNICA MÉDICA
/ FISIOTERAPIA

VESTIÁRIOS/
LOCKERS
HALL /
INSCRIÇÕES

ESPAÇO ABERTO COBERTO

AUDITÓRIO/
EVENTOS

LANCHERIA
/CAFÉ

ADMNISTRAÇÃO
CORPA

LOJA

ACESSO
VEÍCULOS

ACESSO
PEDESTRES
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5.

LEVANTAMENTO DA ÁREA DE INTERVENÇÃO

5.1

LOCALIZAÇÃO
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5.2

e

e
int

ç ão
rven

implantaçao

áre

ad

A Área de intevenção localza-se no extremo norte do Parque
marinha do Brasil no bairro Praia de Belas, entre as avenidas Diário de
Notícias, Ipiranga e Borges de Mediros. Mais específicamente, onde
esta o estacionamento da área polidesportiva do parque, com entrada
e saída pela Borges de Medeiros, em frente ao Shopping Praia de
Belas.

POTENCIAIS E LIMITAÇÕES DA ÁREA

O Parque Marinha do Brasil é o maior parque urbano de Porto
Algre. Com uma área de 70 hectaries e um formato alongado, está
localizado sobre o aterro da Praia de Belas, possui características
peculiáres.
Com a maior estrutura esportivas dentre outros parques da
cidade, conta com uma pista de atletismo, quadras de tenis, volei,
futebol de salão, futebol 7 e de campo, além de uma pita de ciclismo,
um ringue de patinação e de skate. Um longo corredor verde, é um dos
principais atrativos dos praticantes de corrida, além de grandes
campos gramados, muito procurados por corredores. Possui, também,
grandes espaços para estacionamento, bem distribuídos ao longo do
parque.
Contudo, ainda com todos esses equipamentos esportivos, a
situação atual é de abandono quase total. As quadras, mesmo com
pouca manutenção, possuem alguns usuários esporádicos, entretanto
a pista de atletismo, principalmente, não apresenta nenhuma condição
de uso.
O parque abriga, também, o prédio da Secretaria Municipal de
Esportes que, devido a sua localização pouco visível, é desconhecida
de um grande número de pessoas na cidade.
Também encontramos prédios importantes no entorno, como o
Shopping Praia de Belas e seu anexo de escritórios em construção,
Tribunal Regional do Trabalho, Secretaria de Obras e Planejamento,
Fundação de Desenvolviemento e Recusos Humanos. Alguns
Privados de relevância, como o edifício da Ipiranga, Fundação Getúlio
Vargas, e flats e escritórios de grande porte.
Com todas estas características, o parque torna-se um local
incrivelmente bem estrutrado para receber a sede de uma associação
de pessoas que tendem a buscar, e valorizar os espaços abertos, com
boa ventilação, variação de espaços umbrados e ensolarados,
diferentes tipos de pisos (gramados, saibro, pavimento), existencia de
pista de atletismo. Além estruturas existentes, como banheiros,
bebedouros, vestiários, estacionamentos, bancas de venda de
bebidas e comidas, entre outros, atualmente ociosos.
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5.

LEVANTAMENTO DA ÁREA DE INTERVENÇÃO

5.3

MORFOLOGIA URBANA E RELAÇÕES FUNCIONAIS

Devidos as mudanças dos planos diretores urbanísticos, a região
apresenta bastante vareidade nas alturas e formas dos edifícios do entorno. É
possível encontrar tanto grandes edifícios de escritórios, púcblicos ou
privados, bem como casas e prédios residenciais e de serviços de até 4
pavimentos.

LEGENDA

12
5.4

USO DO SOLO E ATIVIDADES EXISTENTES

A região caracteriza-se pela significante quantidade de espaços
abertos, parque, praças e orla. Ao longo da Avenida Praia de Belas, em
direção à Avenida José de Alencar, percebe-se o uso de setores comerciais e
de serviços, fruto do impacto da construção do Shopping Praia de Belas. No
interior do bairro Menino Deus, o uso é predominantemente residencial.
Observa-se também, importante número de edifícios administrativos,
na escala da União, Estadual e Municipal.

LEGENDA

Intervenção

Intervenção

1-2 pav.

Residencial

3-4 pav.

Comercial

5-6 pav.

Misto

7-8 pav.

Seriços

9-10 pav.

Institucional

11-12 pav.

Estacion.

12-15 pav.

Área Verde
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REDES DE INFRAESTRUTURA

A área possui infra-estrutura básica: água potável, coleta de água
pluvial, esgoto cloacal separado sem tratamento, redes de energia elétrica,
telefonia e internet rápida.
Além, é claro, de toda estrutura poliseportiva presente na área, que
apesar do mal estado de conservação é de grande importancia para o projeto.

SISTEMAS DE CIRCULAÇÃO VEÍCULAR E PEATONAL

As 3 principais avenidas locais, Ipiranga, Borges de Medeiros e Praia
de Belas, possibilitam alta acessibilidade ao local, entretanto somente a nível
veicular de alta velocidade. É notável o pequeno número de pedestres,
principalmente nas calçadas das avenidas Ipiranga e Borges, a não ser nos
passeios adjacentes ao shopping e nos pontos de ônibus, que apresentam
grande disponibilidade de transportes públicos.
Já no interior dos bairros, o transito tanto de pedestres, quanto de
automóveis, é bem equilibrado. É importante comentar sobre o caminho
principal interno do Parque, que tem como extremo o a pista de atletismo e a
grande área de estacionamento, local escolhido para o projeto.

SMOV

R. 17 de
JULHO

CEEE

1° BPM

Av. IPIRANGA

Av. IPIRANGA

TRT
Shopping
PRAIA DE
BELAS

SME

R. CECÍLIA

Intervenção
Institucional

Vias Locais
Caminho Parque

Trabalho Final de Graduação_2009/01_CORPA - Clube de Corredores de Porto Alegre

HO IN
T
CAM
IN

Vias Arteriais

FGV

ERN

Área Verde

Minist.
Trabalho

Av. GANZ
O

O DO

Comercial

ÍLIO DIAS

Av. BAST
IAN

MEIRELES

PARQ
UE

LEGENDA

R. MARC

DE BEL
AS

DE MEDEI
ROS

POPULAÇÃO RESIDENTE E USUÁRIA

A área de intervenção se localiza no limite do bairro Praia de Belas
com o Menino Deus. Nos 2 bairros, a densidade demográfica populacional é
baixa, em comparação aos índices de Porto Alegre. O bairro Menino Deus,
possui índice de 138hab/ha, enquanto o Praia de Belas há uma queda para
9hab/ha, isso devido a grande área que o Parque Marinha do Brasil ocupa no
bairro.
Em relação à renda média da população residente, em ambos os
casos se caracteriza por ser uma população com renda média alta, variando
de 15,6 salários mínimos no Menino Deus, para 12,3 salários mínimos no
Praia de Belas.

R. EDMUNDO
BITTENCOURT

Av. PRA
IA

5.7

Just.
MILITAR

Ed.
IPIRANGA

Av. BORG
ES

Como edificações especiais, além das anteriormente citadas,
podemos reforçar o Edifício da Ipiranga, TRT e principalmente o Shopping
Praia de Belas, de maior impacto no local (todos marcados no imagem ao
lado). Já com relação aos espaços abertos, Temos a Praça Itália, de
característica mais “seca”, e o próprio Parque Marinha do Brasil,
intensamente arborizado com diversas espécies, sendo a mais numerosas as
Tipuanas. Ambos bairros, Praia de Belas e Menino Deus, possuem
arborização intensa.

5.8

R. MANOEL
ITO DE OR
NELAS

5.5
EDIFICAÇÕES ESPECIAIS, ESPAÇOS ABERTOS E
VEGETAÇÃO EXISTENTES

5.6
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LEVANTAMENTO DA ÁREA DE INTERVENÇÃO

Av. EDVALDO
PEREIRA PAIVA

5.

R. PERI MA
CHADO

FDRH

5.

LEVANTAMENTO DA ÁREA DE INTERVENÇÃO

5.9

LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO

14

A área de intervenção apresenta solo bastante regular. Na área
específica do projeto, o terreno é praticamente plano, estando cercado pelo
talude artifical do aterro, segundo aerofotogramétrico disponível no site da
prefeitura.

5.10

ESTRUTURA E DRENAGEM DO SOLO

Segundo o Atlas Ambiental de Porto Alegre, a região é classificada
como “inundável protegida”; isto é, possui uma boa drenagem de solo.
Entretanto, a área específica de intervenção não apresenta nenhuma
classificação no Atlas Ambiental quanto à sua aptidão do solo. Por se tratar de
um terreno que faz parte do aterro feito na década de 60 em Porto Alegre,
apresenta um grande risco de inundações em épocas de chuva.

5.11

CARACTERIZAÇÃO CLIMÁTICA: MICROCLIMA

LEGENDA
Linha de nível

Segundo o Atlas Ambiental de Porto Alegre, o microclima da área de
intervenção é caracterizada como Clima de Parque.
Apesar do grande número de automóveis e ônibus durante o dia
pelas duas grandes avenidas da área de intervenção, a presença de amplos
espaços abertos torna o índice de ruído baixo na região, classificado pelo
Atlas como classe 3 - valores entre 57,6 e79,4 decibéis.
No entorno imediato da área de intevenção, as edificações
consideráveis para o estudo de insolação são o Shopping Praia de Belas, e a
torre de escritórios de 18 pavimentos que está sendo construida junto a este,
que se localizam na direção leste em relação ao terreno, incidindo sombra no
local do projeto no período da manhã. Desta forma, o terreno apresenta
insolação direta durante boa parte do dia, além de receber uma ótima
ventilação e apresenta, também, ótimas visuais devido a sua localização
próxima à orla do Guaíba.
Quanto a ventilação, o terreno está parcialmente protegido dos ventos
de inverno, pela massa vegetal do parque e sucetível aos ventos de verão,
parte por vegetação e parte pelo shopping. Essas condições são ótimas, pois
dessa maneira evita ventos diretos na edificação, fazendo com que a
circulação de ar seja moderada.

Linha Mestra

N
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NORDESTE
VENTOS QUENTES E ÚMIDOS
DE VERÃO

SUDESTE
VENTOS FRIOS E ÚMIDOS
DE INVERNO
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5.8

LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO
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FOTO 2
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6.

CONDICIONANTES LEGAIS

6.1

PLANO DIRETOR

6.2

Considerando que o terreno que escolhi para o desenvolvimento do
presente trabalho consiste em uma área de parque público, já é de se
considerar que toda tomada de decisão passaria por aprovaçõa prévia e por
um estudo de viabilidade urbanistica especial.
Contudo, por via de esclarecimento, os passos serão seguidos,
utilizando os dados do imóvel já existente no parque, a Secretaria Municipal
de Esportes.
LOGRADOURO
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CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES
De acordo com o anexo 1.1, o programa é classificado como:
C-1 (comércio em geral de pequeno porte);
C-4 (locais para refeições, restaurantes, cafés);
D-1(locais para prestação de serviços profissionais ou condução de
negócios)
E-3 (espaço para cultura física);
F-2 (auditório);

IMÓVEL

Avenida Borges de Medeiros

2713

Limite inicial:2365
Limite final: 3665
Macrozona 1 UEU 62
Quarteirão 1
Prédios relacionados na face: não

Serão seguidas todas as normas do Código de Edificações de Porto Alegre,
referentes a edificações não residenciais e suas condições gerais, edifício
de escritórios, lojas, auditórios, auditórios, ginásios e locais para
refeições. Além de todas aquelas referentes à instalações.

Regime Urbanístico (atualizado até 13/03/2009)

6.3. CÓDIGO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS

OBSERVAÇÕES:
- Área especial de interesse cultural - PARQUE URBANO.
- Os imóveis com frete para esta via devem atender os dispostos no anexo
7.2, e observação (2) do anexo 7.1 da LC 434/99.

Conforme o Código de Proteção Contra Incêndio de Porto Alegre, LC 42098 o programa da edificação em estudo é classificado em:
C-1 (comércio em geral de pequeno porte)
GRAU DE RISCO 06 - Médio
C-4 (locais para refeições, restaurantes, cafés)
GRAU DE RISCO 08 - Médio
D-1 (locais para prestação de serviços ou condução de negócios)
GRAU DE RISCO 03 - Pequeno
E-3 (espaço para cultura física)
GRAU DE RISCO 02 - Pequeno
F-2 (auditório)
GRAU DE RISCO 02 - Pequeno

SUBUNIDADE: 1
DENSIDADE: 25

- Área especial_Conforme projeto Específico
ATIVIDADE: 15.1

-Área de interesse cultural_Parques Urbanos
APROVEITAMENTO: 25

- Área especial_Regime Urbanístico Próprio
VOLUME: 25

- Especial_Regime Urbanístico Próprio
Consulta ao regime urbanístico e alinhamento predial:
Endereço informado não possui alinhamento predial cadastrado.

Classificação quanto às características construtivas:
Y - edificação com mediana resistência ao fogo - edificações com
estrutura resistente ao fogo, mas com fácil propagação de fogo entre os
pavimentos. Edificações com paredes-cortinas de vidro; edificações sem
isolamento entre pavimentos e entre unidades autonomas; edificações com
aberturas entre pavimentos (vazios) e assemelhados.

Trabalho Final de Graduação_2009/01_CORPA - Clube de Corredores de Porto Alegre

6.

17

CONDICIONANTES LEGAIS
6.5
Exigências de proteção contra incêndios:
C-4 (locais para refeições, restaurantes, cafés)
ATIVIDADE DE MAIOR RISCO - GRAU DE RISCO 08 - Médio

Tabela 6 - Codigo 852- Sinalização de saídas, iluminação de
emergência, instalações hidráulicas sob comando, alarme acústico,
instalações de chuveiros automáticos (sprinklers), 02 escadas
enclausuradas à prova de fumaça.

NORMAS ABNT

Serão seguidas as normas de dimensionamento, sinalização e
utilização do espaço da NBR 9050:2004, sobre acessibilidade de portadores
de necessidades especiais ao edifício e aos espaços abertos, não sendo
necessário repetir aqui toda a Norma.

Dimensionamento das saídas:
Será considerada a tabela 7 do Código e a largura das saídas seguirá
a fórmula disponível neste (N=P/C), sendo o mínimo o equivalente a 1,10m
sem obstrução alguma.
Distância máxima a ser percorrida no pavimento para atingir um
local seguro:
edificação dotada de chuveiros automáticos: 45 m
edificação não dotada de chuveiros automáticos: 30 m
Reservatório de incêndio:
risco médio, reserva de 12.000 litros
6.4

NORMAS DE INSTALAÇÕES CONSUMIDORAS

A) A subestação deve ser do tipo abrigada, estar em área de domínio e
no pavimento térreo. Quando não houver condições para tal, a subestação
poderá se localizar no subsolo, desde que tenha acesso permanente, por
uma rampa e por drenagem permanente, sujeita a aprovação da CEEE.
B) O acesso à subestação deve ter, em toda a sua extensão, no
mínimo 1,20m de largura por 2,10m de altura, sem obstáculos que impeçam
ou dificultem a translação dos equipamentos e, preferencialmente, estar
voltado para área coberta, de pouca circulação.
Dimensões mínimas internas das subestações:
A) Largura: 2,5m, comprimento: 3,20m
B) Pé-direito: 2,80m
C) Porta de acesso: 1,40 x 2,10m
D) Ventilação: 3,70m
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NORMAS
- Código de Edificações de Porto Alegre - Lei complementar número 284/92.
- Código de Proteção Conta Incêndio do Município de Porto Alegre - Lei Complementar n° 420/98.
- PDDUA - Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental de Porto Alegre - Lei Complementar número 434/99.

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA
- MARCELLINO, Nelson Carvalho. Para Tirar os pés do chão: corrida e associativismo. Editora Hucitec, São Paulo, 1999.
- MOREIRA, Wagner Wey (org.). Qualidade de Vida: Complexidade e Educação. Editora Papirus, Campinas, 2001.
- RODRIGUES, David (org.). Os Valores e as Atividades Corporais. Summus Editorial, São Paulo, 2008.
- GARCIA, Erivelton Busto; LOBO, Francis (org.). LAZER numa sociedade globalizada. SESC/WRLA, São Paulo, 2000.
- MENEGAT, Rualdo (coordenador geral). Atlas Ambiental de Porto Alegre. Editora da Universidade/UFRGS, Porto Alegre, 1998.
- DACOSTA, Lamartine (org.). Atlas do Esporte no Brasil . Rio De Janeiro: CONFEF, 2006
- SALGADO, Mndo. José Vítor Vieira; CHACON-MIKAHIL, Dra. Mara Patrícia Traina. CORRIDA DE RUA: Análise do crescimento do número de provas e
de Praticantes. Faculdade de Educação Física/UNICAMP. Conexões v.4, n. 1, 2006

PÁGINAS DA INTERNET
- http://www.portoalegre.rs.gov.br - Prefeitura Municipal de Porto Alegre
- http://www.corpa.esp.br
- http://www.corpore.org.br
- http://www.cara.com
- http://www.nyrr.org
- http://www.corredores.com.br

REVISTAS E PERIÓDICOS
Revista O2, n° 14. Editora da Universidade/UFRGS, Porto Alegre, 2003.
Revista Runner’s World, n° 1, Editora Abril, São Paulo, 2008
Revista IstoÉ, n° 2025, Três Editorial Ltda., São Paulo, 11/Mar 2009

ENTREVISTAS
Paulo Silva, Presidente do Corpa
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PORTIFÓLIO ACADÊMICO

PROJETO II - 2005/01

PROJETO III - 2005/02

Porf.: Eliane Sommer / Paulo Almeida
Acad.: Diego Lopes

Prof.: Benamy Turkienicz / Rafael Rosa
Acad.: Diego Lopes

TEMA: Restaurante Popular

TEMA: Casa Ponte

LOCAL: Largo da Epatur, Cidade Baixa / Porto alegre.

LOCAL: Terreno da Casa Puente de Amancio Williams, Mar del Plata, Arg.

PROPOSTA: Definir implantação do projeto em área de grande extensão,
considerando os diferentes fluxos e a relação público x privado.

PROPOSTA: A disciplina incentiva muito a investigação formal e conceitual.
Executamos diversos trabalhos antes de iniciar o projeto. Uma viagem ao sítio
e entorno na cidade de Mar del Plata, no meio do semestre, deu início ao
projeto arquitetônico.

PROJETO: O projeto consistia em um restaurante popular para pessoas de
muito baixa renda, grande largo de acesso e uma biblioteca semi enterrada.
NÍVEL DE DESENVOLVIMENTO: Neste projeto foram incentivados o uso de
modulação estrutural que se relacionasse com o layout dos ambientes.
Também foram aprofundados os conhecimentos de insolação e métodos de
proteção, ventilação e níveis de detalhamento construtivo, além de técnicas de
representação.

PROJETO: O programa é muito simples, no entanto, o projeto tem o desafio
estrutural de estar sobre um arroio de 20m de largura, atenção aos detalhes
construtivos e a apresentação do projeto. Com assessoramento com
profissionais de cada área.
NÍVEL DE DESENVOLVIMENTO: Apesar do pouco tempo destinado ao
projeto este é extremamente detalhado, além de grande investigação formal e
conceitual.
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PROJETO IV - 2006/01

PROJETO V - 2006/02

Prof.: Sérgio Marques / Sílvio Abreu
Acad.: Diego Lopes e Marcos Hofmaiste

Prof.: César Dorfman / Sérgio Marques
Acad.: Diego Lopes e Cristian Gomes

TEMA: Habitação Multifamiliar

TEMA: DAD_Departamento de Artes Damáticas_UFRGS

LOCAL: Área compreendida entre a Rua Washington Luiz e a Av. Loureiro da
Silva, são três terrenos sorteados entre a turma. O terreno mas próximo do
Guaíba foi o destinado ao nosso projeto.

LOCAL: Atual departamento de artes dramáticas da UFRGS, com fachada
para a Rua Gen. Vitorino e para a Av. Salgado Filho.

PROPOSTA: A proposta deste projeto era resolver problemas básicos de infra
estrutura para edifícios de diversos pavimentos e diferentes unidades
habitacionais, além de consulta aos condicionantes legais.
PROJETO: A tipologia do apartamento era parte da nossa investigação, desta
forma, optamos por manter uma estrutura regular e trabalhar com
apartemantos tipo duplex, possibilitando variação nas fachadas, além de
trabalhar as áreas comuns do edifício.
NÍVEL DE DESENVOLVIMENTO: Foi dada atenção especial para os
condicionantes legais, ítens de habitabilidade e conforto, e infraestrutura
básica para uma edificação deste porte, além de buscar um resultado formal
interessante para a composicção do skyline da cidade.

PROPOSTA: Substituição da área da escola e recuperação da edificação do
teatro, fazendo as adaptações necessárias.
PROJETO: Para abrigar o programa da escola foi necessário uma edificação
mais alta do que a atual, com um poço de ventilação interno. Elegindo por
trabalhar com entradas tanto para a Gen. Vitorino, quanto pela Salgado Filho,
possibilitou tirar partido da diferença de níveis entre as 2 ruas, e diferenciando
também os fluxos de alunos e de espectadores, com um hall especial para a
sala de teatro, e um saguão específico para os alunos.
NÍVEL DE DESENVOLVIMENTO: A organização das etapas do projeto (com
entregas semanais e “temáticas”) favorecem a análise dos diferentes ítens de
projeto, possibilitando uma entrega final bastante completa.
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PROJETO VI - 2007/01

PROJETO VII - 2007/02

Prof.: Glênio Bohrer / Heitor Silva / Cláudio Calovi
Acad.: Diego Lopes e Carina Ebert Hamm

Prof.: Júlio Cruz / Fábio Bortoli
Acad.: Diego Lopes

TEMA: Museu do Bonde e Edifício de Escritórios

TEMA: EcoCentro de Cultura e Lazer

LOCAL: Área compreendida entre a Rua Washington Luiz e a Av. Loureiro da
Silva, em Frente à Câmara de Vereadores;

LOCAL: Balneário Pinhal, RS

PROPOSTA: O tema proposto para esta disciplina era o projeto do Museu do
Bonde, baseado na volta projeto da prefeitura do Bonde histórico. O exercício
propunha, o projeto de um Museu contando a história dos Bondes, gare para o
bonde ativo, e mais atividades de escolha livres para dar animação ao local;
PROJETO: O projeto consistiu em um volume horizontal para o Museu, uma
torre alta de escritórios e projeto paisagístico da praça de chegada do bonde
histórico;
NÍVEIS DE DESENVOLVIMENTO: Grande atenção teve de ser dada aos
diferentes percursos e fluxos, tanto de pedestres como de veículos, além da
dificuldade de compatibilização dos programa museu do bonde x torre de
escritótios. O projeto não atingiu níveis de detalhamento contrutivo.

PROPOSTA: O Exercício do semestre consistia em propor uma edificação
com premissas sustentáveis, em um terreno à beira mar do Balneário Pinhal,
com um tema a escolha do aluno, mas coerente com as nessecidade reais;
PROJETO: Um centro de Cultura e Lazer, divididos em 2 espaços, um para a
Secretarias de Cultura e Turismo e o outro para a Secretaria de esportes,
conectados por um eixo de circulação, e um bar voltado para a praia. Além de
deck elevado com espaço de estar, e praça de chegada a praia.
NÍVEIS DE DESENVOLVIMENTO:
Neste projeto, além da pesquisa do tema e da elaboração do programa de
necessidades, o desafio era projetar em uma edificação sobre um terreno de
dunas, em frente ao mar, e tecnologias sustentáveis. Projeto com alto nível de
detalhamento, e especificação de materiais e tecnicas construtivas.
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URBANO I - 2006/02

URBANO II - 2007/01

Prof.: Maria Cristina Dias Lay
Acad.: Diego Lopes e Marcos Hofmeister

Prof.: Claudio Maineri de Ugalde e Rogério Malinsky
Acad.: Diego Lopes, Marcelo Hiller, Daniel Billig

TEMA: Intervenção no centro de Porto Alegre

TEMA: Loteamento na área do Country Club Porto Alegre.

LOCAL: Parte de baixo do Viaduto Conceição

LOCAL: Terreno onde hoje está localizado do Country Club de Porto Alegre, ao lado do
Shopping Iguatemi e do Bourbon Country.

PROPOSTA: A primeira parte do trabalho consistia em um amplo
levantamento de diversos ítens no local e, posteriormente, montar um plano de
requalificação do bairro a partir de levantamento feito no local e
potencialidades apontadas pelos próprios alunos. Finalmente os grupos eram
separados e cada um recebia uma área para detalhar.
PROJETO: A parte que trabalhei era referente a praça de baixo do viaduto da
Conceição, vazio urbano que, atualmente, encontra-se totalmente degradada.
Desta forma, priorizei animação do local. Para isso criei uma área de comércio
e serviços ligada ao núcleo hoteleiro, além de diferentes ambientes de estar
para crianças e adultos.
NÍVEIS DE DESENVOLVIMENTO: Neste semestre foram mostradas diversas
referências e definidos métodos de representação arquitetônica para projetos
de urbano, além de termos contato com elementos como pisos externos,
coberturas, vegetação, equipamentos urbanos,

PROPOSTA: A proposta, embasada nos levantamentos e diretrizes, consiste em um
loteamento para a área. Este loteamento seria composto de residências unifamiliares
e multifamiliares. Como resultado dos nossos levantamentos, consideramos também
que havia uma carência de escolas públicas na região, bem como concluímos que o
considerável aumento da população, somado com a que lá existe hoje, fariam
necessária a implantação de um posto de saúde.
PROJETO: O terreno é bastante acidentado e conta com uma área de preservação,
nossa proposta consiste na valorização desta área com calçadões, criando eixos e
voltando o comércio para esta, com o objetivo de promover sua animação, além de
favorecer o desenvolvimento do comércio. Também concluímos que não havia opções
suficientes de áreas de lazer e nem de comércio local, sendo que estes estavam
concentrados nos shoppings, então nossa proposta deveria contar também com áreas
verdes de lazer (além das áreas de preservação permanente) e áreas comerciais,
além da possibilidade de edificações mistas.
NÍVEIS DE DESENVOLVIMENTO: Com base nestes levantamentos e nos nossos
objetivos de projeto desenvolvemos um modelo espacial preliminar. Este parte da
idéia da organização poli nuclear. Estrutura-se ao redor de um centro atrator, contando
com outros pólos de serviços para suprir as necessidades da população. Além disto,
desenvolvemos diversos cálculos e viabilidade, além de estudar profundamente a
técnica do projeto urbanistico, tipologias edilicias, curvas de nível, dimensionamento
de vias, percentuais de ocupação, etc.
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URBANO III - 2007/02

URBANO IV - 2008/02

Prof.: João Rovati / Leandro Andrade
Acad.: Diego Lopes, Martina Brusius, Gisa Haas

Prof.: Célia Ferraz / Gilberto Cabral / Lívia Piccinini
Acad.:Diego Lopes, Marcelle Bridi, Leonardo D., Renata Ramos,.Thiago Bugs

TEMA: Intervenção na Barra do Ribeiro.

TEMA: Projeto para trecho da orla de Porto Alegre.

LOCAL: Barra do Ribeiro, Rio Grande do Sul.

LOCAL: A área de estudo compreende o centro de Porto Alegre e a orla do Guaíba.
Local de grande potencial por sua bela paisagem e fácil acessibilidade, mas, no
entanto, encontra-se extremamente degradado e abandonado pela população.

PROPOSTA: Neste exercício foi dada ênfase ao conhecimento do local de
trabalho. Para isto fizemos diversas visitas e levantamentos e montamos um
programa de necessidades para a Barra que contava com ações em Macro,
Meso e Micro-escala. A turma montou uma lista de ações imediatas e cada
grupo desenvolveu uma delas. A nossa era relativa ao turismo, estando sob
nossa responsabilidade a via de acesso a cidade e um ponto para receber e
orientar os turistas.

PROPOSTA: A área tem usos bastante amplos. Uma área institucional que abrange
uma série de prédios, uma área de ocupação residencial (em maior número
multifamiliar com algum comércio local) e uma área de lazer. Existe ainda uma série de
edificações em degradação e subutilizadas. Desta forma a proposta consiste em
projetar ítens que qualifiquem e animem o local.

PROJETO: O projeto da Casa do Turista foi desenvolvido em um terreno que,
embora parecesse afastado do centro da cidade, era muito visivel para quem
chegava pela estrada e estava no centro da área destinada a expansão da
cidade. Além disto, qualificamos a via de acesso, aumentando seu porte e
estabelecendo rótulas nos cruzamentos, além de hierarquizar pistas de
veículos, bicicletas e pedestres.

PROJETO: Observando o local, constatamos que existem grandes espaços bertos
subutilizados. Nestes, os equipamentos urbanos são escassos e precários. Ao longo
da orla essa condição se repete, há uma extensa área com muito potencial devido ao
principal atrativo que é a paisagem, mas que se desqualifica pela falta de políticas e
investimentos públicos. As pessoas utilizam o local, para atividades físicas e de lazer.
Todos os equipamentoscareciam de uma conexão bem definida que facilitasse a
transição dos pedestres. Desse modo, estabelecemos novas relações e reduzimos os
impactos dessas barreiras unificando a área em análise.

NÍVEIS DE DESENVOLVIMENTO: A ênfase deste semestre era relativa ao
levantamento da área de trabalho e estimativa de prazos para a resolução dos
problemas, além de exigir trabalho coordenado entre os alunos da turma para
compatibilizar os projetos.

NÍVEIS DE DESENVOLVIMENTO: Neste projeto a proposta era analisar e propor
modificações gerais para a área, no entanto, apenas uma pequena parte foi detalhada
por cada integrante do grupo em entrega individual.
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