




1. Aspectos relativos ao tema
1.1. Justificativa da temática escolhida

Para ressaltar a relevância do tema proposto, faz-se necessária breve retomada de alguns aspectos 
históricos que mostram a ligação da cidade de Porto Alegre com a cultura disseminada pelas salas de 
cinema ao longo do tempo.

Os primeiros aparelhos de cinematografia chegaram à Porto Alegre em 1896, em 5 de novembro 
deste ano acontecia a primeira exibição do cinematógrafo, por iniciativa de particulares.

Até a primeira década do século XX, as sessões cinematográficas em Porto Alegre eram realizadas 
por itinerantes. Naquela época não haviam salas de cinema, então as projeções acabavam por acontecer 
ao ar livre – Praça da Alfândega, Campo da Redenção, Praça de Touros – ou em locais fechados – Teatro 
São Pedro,Teatro Parque e Teatro Polytheama.

Aos poucos esta arte foi crescendo na preferência da população, devido ao seu preço acessível e o 
status de novidade. Consequentemente os cinemas itinerantes acabaram por ser substituídos pelas salas 
de cinema.

Em 20 de maio de 1908 o R , 
primeira sala fixa de cinema da cidade, com 135 lugares, apresenta sua primeira sessão de cinema, 
dedicada à imprensa da capital. Em 1917, essa sala passou a ser chamada de Carlos Gomes e então, 
Cinema Imperial. 

Ainda em 1908, surgem mais 3 salas de cinema na capital gaúcha, Recreio Familiar, Recreio 
Moderno e Variedades. A partir daí, instaurou-se uma nova tipologia de exibição cinematográfica na capital: 
o Cinema de Rua.

Salas de cinema de rua como estas figuraram no cotidiano da sociedade porto alegrense até a 
década de 1960, em 1963 Porto Alegre chegou a contar com 43 dessas salas. 

Até que surgiram os Shopping Centers e conquistaram o público com suas salas modernas, 
atendendo a demanda por praticidade e segurança. Dessa maneira, os antigos cinemas de rua foram 
sendo abandonados, e seus prédios ficaram esquecidos e sendo degradados aos poucos. 

Tendo em vista tais fatos históricos, que confirmam a estreita relação da cidade de Porto Alegre com 
as salas de cinema de rua, propõe-se um Centro de Cinema e Produção de Video no terreno do antigo 
Cinema Baltimore (complementado por terreno contíguo), visando à descentralização desses 
equipamentos pela cidade através de um núcleo cultural, com atividades relacionadas a projeções, 
exibições e criação de vídeos e filmes, tanto para amantes da “sétima arte” como para o público em geral.

O tema procura resgatar a identidade cultural da cidade e do bairro com a volta de salas de cinema 
ao local do antigo Cinema Baltimore.

O Cinema Itinerante em Porto Alegre

As Salas de Cinema de Porto Alegre
 cinema Recreio Ideal ( ua dos Andradas, em frente a Praça da Alfândega)

Cinemas Imperial e Guarani_Praça da Alfândega_1925

Cinema Baltimore_Av. Osvaldo Aranha_década de 1930

Sessão no Cinema Baltimore_1950
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1.2. Relações entre programa, sítio e tecido urbano de suporte

O Cinema Baltimore
Em 3 de setembro de 1931 é inaugurado o cinema Baltimore, na atual Avenida Osvaldo Aranha. Em 

1970 foi inaugurado o cinema Mini Baltimore, no piso superior, sobre a sala de espera. Essa sala passou a 
se chamar Bristol em 1975. Posteriormente, outras salas de cinema foram sendo formadas, chegando a ter 
4 salas no mesmo endereço. As lotações das 4 salas de cinema eram: Baltimore 1 (600 lugares); Baltimore 
2 (264 lugares); Baltimore 3, ex-Bristol (184 lugares) e Baltimore 4 (138 lugares). 

Em 2000, a última sala de cinema deixou de operar no local. 
No inicio de 2003, o prédio foi demolido, deixando-se intacta apenas a fachada, que veio a desabar 

no dia de Natal de 2003,  felizmente sem causar danos pessoais. 

A área escolhida, Avenida Osvaldo Aranha, em frente ao Parque Farroupilha, no bairro Bom Fim, 
possui, inclusive historicamente, vocação para atividades culturais, gastronômicas e de lazer. Muitos 
equipamentos com estas funções fazem parte do imaginário do bairro, como os Bares Ocidente, João e 
Escaler (os dois últimos, já extintos) e a tradicional Lancheria do Parque. Nos dias de hoje, novos 
estabelecimentos estão tendo destaque no Bom Fim, como cafeterias, livrarias, confeitarias e bares com 
característica boêmia.

A partir do equipamento proposto, procura-se alavancar tal vocação do bairro e aproveitar sua 
condição de acessibilidade, com localização central, corredor de ônibus, proximidade do Centro e Cidade 
Baixa e dos campus Centro e Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

O sítio está em uma área de centralidade urbana de cruzamento de vias importantes, com facilidade 
de acesso de vários pontos da cidade, recebendo um fluxo de veículos e pedestres de diversas partes. 

Desta maneira, tem-se a intenção de resgatar a identidade cultural da área e do bairro como um todo 
através da proposta de intervenção do Centro de Cinema e Produção de Vídeo, reforçando a relevância 
histórica, funcional e paisagística deste elemento, busca-se também fortalecer um antigo marco do bairro e 
criar uma nova centralidade alicerçada num ponto de difusão e criação cultural.

Fachada do antigo Cinema Baltimore_Maio de 2003

Vista aérea do terreno e entorno

TEMA

Situação atual do terreno do antigo Cinema Baltimore
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Cidade Baixa

Auditório Araújo Viana

Sítio escolhido

UFRGS_Campus Centro

Parque Farroupilha

Bom Fim

1.3. Objetivos da proposta

* Reintegrar o espaço do antigo Cinema Baltimore ao cotidiano da cidade;
* Recuperar a identidade cultural das salas de cinema com a população;
* Propiciar local de apreciação da cultura do cinema;
* Proporcionar espaços para locação de estúdios de gravação;
* Proporcionar espaços para locação de salas de montagem e edição;
* Valorizar e estimular o cinema local e vídeos experimentais;
* Dinamizar e valorizar a zona de inserção;
* Promover uma relação integradora com os moradores e usuários.
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3. Aspectos relativos às definições gerais
3.1. Agentes de intervenção e seus objetivos

3.2. Caracterização da população alvo

3.3. Aspectos temporais, estimativa de prazo e etapas de execução

Empresa privada com intenções de investimento na atividade de exibição de cinema e também na  
locação de estúdios de gravação de videos e filmes.

Os principais objetivos são o investimento na cultura do cinema, tanto apreciação como produção, 
isso através de um espaço com múltiplas atividades relacionadas, que podem gerar, além de uma 
diversidade de alternativas de lucro para os investidores, espaços para trocas de experiências que 
propiciem a difusão da cultura e da produção do cinema em Porto Alegre.

O projeto pretende incentivar a cultura cinematográfica, atraindo toda a população da cidade que 
tenha interesse na sétima arte, assim como despertar curiosidade naqueles que ainda não tem relação com 
este tipo de cultura.

A proposta também focaliza o mercado de produção de videos e filmes de Porto Alegre, com grande 
importância na área de publicidade no país, o que tem gerado demanda por espaços apropriados de 
gravação e edição para produtoras da cidade.

O bairro Bom Fim apresenta população residente e usuária característica do tipo de atividade 
proposta, com grande número de jovens estudantes que moram tanto no Bom Fim como nos bairros 
Cidade Baixa, Independência e Moinhos de Vento, além da proximidade aos campus da UFRGS, que tem 
como público tanto os estudantes como os professores e funcionários.

Após as negociações entre empreendedores a obra seguiria segundo as seguintes etapas:
1. escavação da área de estacionamento subterrâneo: 1 mês
2. construção do estacionamento: 2 meses
3. construção das salas de cinema e construção do restaurante e pub: 8 meses
4. construção dos estúdios, escritórios e administração: 4 meses
5. infra-estrutura: 4 meses
Total: 21 meses

DEFINIÇÕES GERAIS
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3.4. Aspectos econômicos, fontes de 
recursos, custos estimados e 
participação dos agentes

interessante a participação nesse tipo de 
projeto, uma vez que, por meio da LIC (Lei 
de Incentivo à Cultura), as empresas 
investidoras recebem descontos em 
impostos, além de ter sua imagem 
associada à cultura.

Terreno: após contato com 
empresa especializada, constatou-se 
que o valor comercial do m² de terreno na 
área é de aproximadamente R$700,00 

Área do terreno: 2216m²
Custo do terreno: R$1.551.200,00
O b r a ;  a p ó s  p e s q u i s a  n o  

S induscon-RS ado tou -se  como 
referência o índice Comercial Salas e 
Lojas, que no mês de agosto de 2010 foi 
de R$1.157,75.

Custo da obra: R$7.319.306,30
Para esta soma foi utilizado 0,6 do 

índice para o cálculo do valor 
correspondente ao estacionamento.

O restaurante e o pub presentes 
na proposta serão locados para 
empresas de refeições, assim como o 
estacionamento será locado para 
empresa do ramo.

Para a iniciativa privada é 



4. Aspectos relativos à definição do programa
4.1. Descrição das atividades, organizadas por grupamentos e unidades espaciais

4.2. Tabulação dos requerimentos funcionais, ambientais e dimensionais, da infraestrutura, dos 
equipamentos, do mobiliário específico por unidade e definição da população fixa e variável por 
atividade

de uso restrito aos funcionários. 
 - Centro de Cinema: espaços destinados ao público em geral, com salas de cinema, salas 

multiuso, espaço de exposição, cafeteria, restaurante temático e praça do Cinema.
 - Estúdios de Gravação: concentra espaços destinados a locação de estúdios para Cinema 

e Televisão,  de uso restrito a funcionários e locatários.
 - Apoio técnico: concentra espaços que dão suporte ao funcionamento da edificação, de 

uso restrito a funcionários e técnicos.

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

 - Administração: concentra espaços necessários às funções administrativas da edificação, 
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ESPAÇO QUANT. DESCRIÇÃO EQUIPAMENTOS POP. FIXA POP. VAR. ÁREA (m²)
Recepção/Espera 1 acesso e distribuição, com área de espera bancada para computador, cadeiras, 1 - 20

e setor de informações poltronas para espera
Direção 1 sala para a direção do centro de cinema e mesa para computador, estantes, armários, 1 - 20

produção de vídeo cadeiras e sofás
Sala de reuniões 1 espaço destinado a reuniões diversas mesa, cadeiras, tela de projeção e 0 12 40

equipamentos de projeção e som
Escritório 1 espaço destinado a escritórios da mesas para computador, estantes, armários, 4 13 80

secretaria, curadoria, setores financeiro cadeiras e sofás
e de recursos humanos

Almoxarifado 1 espaço de armazenamento e estantes e armários 0 - 10
depósito de materiais

Copa/Cozinha 1 espaço destinado às refeições e descanso pia, fogão c/ forno, geladeira, mesa e - - 20

funcionários dos funcionários da administração cadeiras, sofás, aparelho de televisão
Sala de segurança 1 espaço de controle e vigilância monitores, bancadas de trabalho, cadeiras 2 - 20

Sanitários 2 sanitários para ambos os sexos e para vasos sanitários, lavatórios, mictórios, - - 20
portadores de deficiência física barras de apoio e espelhos

230
287,5

ÁREA TOTAL ADMINISTRAÇÃO
ÁREA TOTAL ADMINISTRAÇÃO + 25% CIRCULAÇÃO E PAREDES
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ESPAÇO QUANT. DESCRIÇÃO EQUIPAMENTOS POP. FIXA POP. VAR. ÁREA (m²)

Salas de 3 salas de projeção de filmes, podem poltronas, tela de projeção, projetor de - 450

Cinema ser usadas para eventos e palestras cinema e equipamento de som

1 sala c/ 200 lugares 250 300

2 salas c/ 100 lugares cada 200 240

Salas Multiuso 2 salas de exibição de filmes, podem ser mesas e cadeiras para espectadores e - 80 120

usadas para cursos, 40 lugares cada palestrantes/professores, tela de projeção, 

Biblioteca 1 sala para armazenamento de material estantes, armários, mesas e cadeiras 2 15 120

cinematográfico (filmes, livros, fotos...)

Exposição Cinema 1 sala de exposição expositores, telas de projeção, projetores, - 100 120

de Porto Alegre equipamentos de som e bancos

Cafeteria/ 1 venda de pipoca, bebidas, balas, balcões de atendimento e preparo, este com 2 4 60

Bomboniere snacks e diversos tipos de cafés pia, fornos elétrico e microondas, máquinas 

de café e pipoca, freezer e refrigerador, 

expositores, computador e banco p/ caixa,

bancos p/ bancada, mesas e cadeiras

Bilheteria 1 venda de ingressos guichês, cadeiras e computadores 2 4 20

Foyer/Recepção/ 1 espaço para receber, informar e  guichês, cadeiras e computadores 2 3 300

Informações direcionar o público

Sanitários 4 sanitários para ambos os sexos e para vasos sanitários, lavatórios, mictórios, - - 40

portadores de deficiência física barras de apoio e espelhos

Recepção/Foyer, 1 áreas de espera, pagamento e refeições balcões de atendimento e preparo de bebi- - - 40

caixa e bar das, este com pia, freezer e refrigerador,

computador e bancos p/ caixa e clientes

Área de mesas 1 espaço para refeições 30 mesas e 120 cadeiras 140

Sanitários 2 sanitários para ambos os sexos e para vasos sanitários, lavatórios, mictórios, - - 20

portadores de deficiência física barras de apoio e espelhos

Cozinha 1 preparo e cocção dos alimentos pias, forno, fogão, bancadas e refrigeradores 5 - 40

Depósito 1 armazenamento dos produtos prateleiras, bancadas, freezers 0 - 20

Depósitos de lixo 2 espaço para armazenamento de lixos tóneis de armazenamento 0 - 10

orgânico (compostagem), seco e rejeito

Sanitários/ 2 sanitários e vestiários para vasos sanitários, lavatórios, mictórios, - - 10

Vestiários de serviço ambos os sexos chuveiros e espelhos

Copa/Cozinha 1 espaço destinado às refeições e descanso pia, fogão c/ forno, geladeira, mesa e ca- - - 20

funcionários dos funcionários do restaurante deiras, sofás, aparelho de televisão

restaurante temático: cinema

G
2
_
C

E
N

T
R

O
D

E
C

IN
E

M
A



CENTRO DE CINEMA E PRODUÇÃO DE VÍDEO             paula karro oliveira   prof. orient.: gilberto flores cabral 

PROGRAMA

09

Recepção/Foyer e  1 áreas de espera e pagamento balcão de atendimento, computador e banco 1 9 20

caixa p/ caixa, poltronas de espera, tela de 

projeção, projetor e equipamento de som

Bar 1 espaço para preparação de bebidas e balcão de atendimento e preparo de 2 17 40

bancada com bancos para clientes bebidas, com pia, freezer e refrigerador e 

15 bancos p/ bancada

Área de mesas 1 espaço para refeições 20 mesas e 70 cadeiras - 70 100

Sanitários 2 sanitários para ambos os sexos e para vasos sanitários, lavatórios, mictórios, - - 20

portadores de deficiência física barras de apoio e espelhos

Palco + pista 1 espaço para apresentação de música e equipamento de som para shows, tela de - 95 60

de dança espaço para dançar projeção, projetor e equipamento de luz

Camarim com 1 espaço destinado à preparação dos bancadas p/ maquiagem, cadeiras, espelhos, - 6 20

sanitário músicos cabideiros, sofás, vaso sanitário e lavatório

Cozinha 1 preparo e cocção dos alimentos pias, forno, fogão, bancadas e refrigeradores 5 - 20

Depósito 1 armazenamento dos alimentos prateleiras, bancadas, freezers 0 - 10

Depósito de lixo 2 espaço para armazenamento de lixos tóneis de armazenamento 0 - 10

orgânico (compostagem), seco e rejeito

Central de gás 1 sala com acesso externo e cilindros de gás 0 - 10

porta venezianada

Sanitários/ 2 sanitários e vestiários para vasos sanitários, lavatórios, mictórios, - 5 10

Vestiários de serviço ambos os sexos chuveiros e espelhos

Copa/Cozinha 1 espaço destinado às refeições e descanso pia, fogão c/ forno, geladeira, mesa e - 5 20

funcionários dos funcionários do restaurante cadeiras, sofás, aparelho de televisão

1970

2462,5ÁREA TOTAL CENTRO DE CINEMA + 25% CIRCULAÇÃO E PAREDES
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pub temático: cinema

ÁREA TOTAL CENTRO DE CINEMA
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ESPAÇO QUANT. DESCRIÇÃO EQUIPAMENTOS POP. FIXA POP. VAR. ÁREA (m²)

Estúdios de 2 espaço amplo com pé-direito elevado, mesas e cadeiras, telas de projeção, projeto- - - 400

Gravação portão de acesso a caminhões, res, equipamentos de som e luz, gruas p/

com espaços de apoio câmeras e cenários, trilhos para suspensão

Camarins 4 espaço destinado à preparação dos atores bancadas p/ maquiagem, cadeiras, espelhos, - - 80

envolvidos na gravação cabideiros, sofás

Sanitários dos 4 sanitários para ambos os sexos, para vasos sanitários, lavatórios, mictórios, - - 20

camarins portadores de deficiência física chuveiros, barras de apoio e espelhos

Salas de figurino 2 espaço p/ armazenamento de figurino cabideiros, prateleiras, provadores, bancada - - 40

de trabalho para notebook, cadeiras e sofás

Escritórios para 2 espaço destinado à equipe de direção da bancada de trabalho para notebook, - - 40

direção gravação cadeiras e mesa de reuniões

Sanitários 2 sanitários para ambos os sexos e para vasos sanitários, lavatórios, mictórios, - - 20

portadores de deficiência física barras de apoio e espelhos

Refeitório 1 espaço destinado às refeições da mesas e cadeiras - - 60

equipe envolvida na gravação

Cozinha 1 preparo e cocção dos alimentos pias, forno, fogão, bancadas e refrigeradores 5 - 30

Depósito 1 armazenamento dos produtos prateleiras, bancadas, freezers 0 - 20

Depósitos de lixo 2 espaço para armazenamento de lixos tóneis de armazenamento 0 - 10

orgânico (compostagem), seco e rejeito

Central de gás 1 sala com acesso externo e cilindros de gás 0 - 10

porta venezianada

Sanitários/ 2 sanitários para ambos os sexos vasos sanitários, lavatórios, mictórios, - - 10

Vestiários de serviço chuveiros e espelhos

Copa/Cozinha 1 espaço destinado às refeições e descanso pia, fogão c/ forno, geladeira, mesa e - - 20

funcionários dos funcionários do refeitório cadeiras, sofás, aparelho de televisão

Escritórios de 4 espaços destinados à locação para bancada de trabalho para notebook, - 12 80

montagem e edição montagem e edição de videos e filmes cadeiras, copa/cozinha, com pia, forno

de vídeos e filmes microondas e frigobar

Sanitários 2 sanitários para ambos os sexos e para vasos sanitários, lavatórios, mictórios, - - 20

portadores de deficiência física barras de apoio e espelhos

860

1075ÁREA TOTAL ESTÚDIOS DE GRAVAÇÃO + 25% CIRCULAÇÃO E PAREDES
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espaços de apoio aos estúdios de gravação

ÁREA TOTAL ESTÚDIOS DE GRAVAÇÃO

escritórios de montagem e edição de vídeos e filmes
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ESPAÇO QUANT. DESCRIÇÃO EQUIPAMENTOS POP. FIXA POP. VAR. ÁREA (m²)

Estacionamento 150 espaço no subsolo p/ vagas de veículos, - - 3000

destinadas ao público e funcionários

Guarita 1 espaço destinado aos funcionários e mesas, cadeiras, computador 2 - 10

seguranças do estacionamento

Sanitários 2 sanitários para ambos os sexos e para vasos sanitários, lavatórios, mictórios, - - 20

portadores de deficiência física barras de apoio e espelhos

3030

3787,5

ÁREA TOTAL ESTACIONAMENTO

ÁREA TOTAL ESTACIONAMENTO + 25% CIRCULAÇÃO E PAREDESE
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287,5ÁREA TOTAL G1 - ADMINISTRAÇÃO + 25% CIRCULAÇÃO E PAREDES

2462,5ÁREA TOTAL G2 - CENTRO DE CINEMA + 25% CIRCULAÇÃO E PAREDES

1075ÁREA TOTAL G3 - ESTÚDIOS DE GRAVAÇÃO + 25% CIRCULAÇÃO E PAREDES

225ÁREA TOTAL G4 - APOIO TÉCNICO + 25% CIRCULAÇÃO E PAREDES

3787,5ÁREA TOTAL ESTACIONAMENTO + 25% CIRCULAÇÃO E PAREDES

4050

7837,5ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA + ESTACIONAMENTO

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA

ESPAÇO QUANT. DESCRIÇÃO EQUIPAMENTOS POP. FIXA POP. VAR. ÁREA (m²)

Reservatório 1 área com espaço para reservatórios de reservatórios pré-fabricados 0 - 40

superior consumo e de incêndio

Reservatório 1 área com espaço para reservatórios de reservatórios pré-fabricados 1 - 20

inferior consumo

Sala p/ Gerador 1 equipamento de geração de energia elétrica 0 - 40

Subestação 1 transformadores 40

transformadora

Sala de máquinas 1 0 - 40

de ar condicionado

180

225
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ÁREA TOTAL INFRA-ESTRTURA

ÁREA TOTAL INFRA-ESTRTURA + 25% CIRCULAÇÃO E PAREDES
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ESTÚDIOS

APOIO ESTÚDIOS

ADMINISTRAÇÃO

INFRA-ESTRUT.

PUBRESTAURANTE

SALA CINEMA 1SALA CINEMA 2 SALA CINEMA 3

FOYER

CAFETERIA

BIBLIOTECA EXPOSIÇÃOSALAS MULTIUSO

BILHETERIA

PRAÇA CINEMA

RUAVISTA PARQUE

INFORMAÇÕES

ESCRITÓRIOS



CENTRO DE CINEMA E PRODUÇÃO DE VÍDEO                 paula karro oliveira   prof. orient.: gilberto flores cabral 

5. Levantamento da área de intervenção (terreno e tecido 
urbano de suporte)
5.1. Aspectos gerais

O terreno utilizado na proposta, local do antigo Cinema Baltimore, 
mais terreno contíguo a ele, onde hoje funciona um comitê eleitoral, é 
utilizado atualmente para exploração de vagas de estacionamento de 
veículos.

A proposta tem a intenção de qualificar o uso de tais terrenos, devido 
a sua localização importante no bairro e para a cidade como um todo, 
potencializando assim uma área privilegiada da cidade com a presença de 
uma equipamento cultural atrativo.

A área total dos dois terrenos é de 2216m², aplicando-se o índice de 
aproveitamento de 2,4, indicado pelo Plano Diretor, é possível construir 
5318m²   

ÁREA DE INTERVENÇÃO

13

Av. Osvaldo Aranha

Parque Farroupilha
Parque Farroupilha_possibilidade de exploração da vista privilegiada, com o 
uso de sacadas e terraços que estarão presentes no restaurante e no pub.

A Avenida Osvaldo Aranha apresenta ótima acessibilidade, presença de 
corredores de ônibus, e também, mais adiante, estão as importantes  
avenidas João Pessoa e Independência.
O transporte coletivo que atende a área é abundante, oferecendo linhas 
para todas as zonas da cidade e para a região Metropolitana.

5.2. Plano Diretor

Avenida Osvaldo Aranha, 1048 e 1058
Terrenos com frente para esta via, terão altura na divisa de 18m e na 
base de 9m, e taxa de ocupação de 90% na base e 75% no corpo.

I.A. (Índice de Aproveitamento) - 2,4
Recuos - Isento de Recuo Jardim

Altura máxima - 52 metros

O terreno não apresenta nenhuma vegetação, sendo completamente 
utilizado pelas vagas do estacionamento. 
Já o entorno tem vegetação em quantidade satisfatória e agradável, com o 
eixo de palmeiras da Avenida Osvaldo Aranha, a exuberante vegetação do 
Parque Farroupilha e as ruas com túneis de Jacarandás do Bom Fim.
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Percebe-se no bairro uma ocupação de uso misto, com edifícios 
residenciais e ainda algumas casas remanescentes de épocas passadas, 
muitas utilizadas para fins comerciais.

Na Avenida Osvaldo Aranha, na quadra da área de intervenção 
escolhida, há predominância de uso comercial, com algumas edificações de 
uso misto, comércio no térreo e apartamentos nos pavimentos acima.

O comércio existente na área é bem diversificado, com 
supermercado, cafés, bares, restaurantes, confeitaria e outros serviços, 
como consultórios, academia e agência dos correios.

ÁREA DE INTERVENÇÃO
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5.4.  Alturas

uso residencial

uso comercial

uso misto

uso institucional

bar ocidente

sociedade israelita

associação israelita

justiça do trabalho

supermercado zaffari

mercado bom fim

1

2

3

4

5

6

1 a 2 pavimentos

3 a 5 pavimentos

6 a 8 pavimentos

+ de 8 pavimentos

5.3. Uso do solo e atividades existentes

5.5. Infra-estrutura

O fornecimento de água tratada é feito pela Estação de 
Tratamento de Água Moinhos de Vento, que trata e distribui 25% da 
água consumida no município e tem como manancial o Lago Guaíba. A 
captação é feita por rede submersa. O tratamento de esgoto sanitário 
na área é coletado por rede separada. O Fornecimento de energia 
elétrica é feito pela Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE) e 
a iluminação pública é satisfatória.

Percebe-se no 
quarteirão analisado 
uma predominância de 
edificações entre 3 e 5 
pavimentos; algumas 
casas antigas, térreas e 
de 2 pavimentos ainda 
estão presentes, muitas 
uti l izadas para uso 
c o m e r c i a l ;  a s  
edificações de mais de 8 
pavimentos são todas 
prédios novos,  de,  
aproximadamente, 10 
anos de existência. 

área de intervenção área de intervenção
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5.6. Levantamento plani-altimétrico 5.7. Sistemas de circulação, veicular e peatonal (hierarquia), 
estacionamentos (existências, capacidade e demanda)

5.8. Aspectos quantitativos e qualitativos da população residente e 
usuária

Apesar da atual diversidade de moradores, o Bom Fim permanece 
como símbolo da colonização judaica em Porto Alegre.

Aos sábados e domingos é um bairro bucólico, com ares de interior, 
já durante a semana, é um bairro agitado e rápido em sua larga e extensa 
Avenida Osvaldo Aranha.

Freqüentado por intelectuais e integrantes de movimentos 
alternativos e de contracultura, a atmosfera do bairro é efervescente e 
diversificada. O bairro também tem como moradores, famílias e grande 
número de idosos.

via principal

via secundária

via local

parada de ônibus

estacionamento

ponto de táxi
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Código de Edificações de Porto Alegre
Título XI_Capítulo II - Edifícios não residenciais
Seçao I - Condições Gerais
Art. 128 – As edificações não residenciais deverão ter:
I – pé-direito mínimo de 2,60m
II – estrutura e entrepisos resistentes ao fogo
III – materiais e elementos de construção de acordo com o título VIII
IV – instalações e equipamentos atendendo ao título XII;
V – circulações de acordo com o título IX;
VI – iluminação e ventilação de acordo com título X;
VI – chaminés, quando houver, de acordo com título VIII;
VIII – quando com mais de uma unidade autônoma e acesso comum:
b) instalações sanitárias de uso público, no pavimento de acesso, compostas de, no mínimo, vaso 

sanitário e lavatório dimensionadas de acordo com artigo 131, exceto quanto ao acesso aos aparelhos que
deverá ser de 80cm;

c) vestiário com local para chuveiro;
d) refeitório ou local destinado à alimentação do empregado ou prestadora de serviços em área 

privativa para essa finalidade;
e) caixa receptora de correspondência de acordo com as normas da EBCT, localizada no pavimento 

de acesso. 

Seção VIII - Cinemas, Teatros, Auditórios e Assemelhados
Art. 146 – As edificações destinadas a cinemas, teatros, auditórios e assemelhados, além das 

disposições da Seção I deste Capítulo, deverão:
I – ter instalações sanitárias separadas por sexo, com fácil acesso, atendendo as seguintes 

proporções mínimas, nas quais “L” representa a lotação:
Homens: Vasos L/600_Lavatórios L/500_Mictórios L/700
Mulheres: Vasos L/500_Lavatórios L/500
II – ter instalação sanitária de serviço composta, no mínimo, de vaso, lavatório e local para chuveiro;
III – ter os corredores completa independência, relativamente às economias contíguas e 

superpostas;
IV – ter sala de espera contígua e de fácil acesso à sala de espetáculos com área mínima de 0,20m² 

por pessoa, calculada sobre a capacidade total;
V – ser equipados, no mínimo, com renovação mecânica de ar;
VI – ter instalação de energia elétrica de emergência;
VII – ter isolamento acústico;
VIII – ter acessibilidade em 2% das acomodações e dos sanitários para portadores de deficiência 

física.

CONDICIONANTES LEGAIS
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Art. 131 – Os sanitários deverão ter, 
no mínimo, o seguinte:
I – pé-direito de 2,20m;
II – paredes até a altura de 1,50m e pisos 
revestidos com material liso, lavável, 
impermeável e resistente;
III – vaso sanitário e lavatório;
V – incomunicabilidade direta com 
cozinhas;
VI – dimensões tais que permitam a 
instalação dos aparelhos, garantindo:
a) acesso aos mesmos, com largura não 
inferior a 60cm; b) afastamento de 15cm 
entre os mesmos; c) afastamento de 20cm 
entre a lateral dos aparelhos e as paredes.

Parágrafo único – Para fins do 
dimensionamento dos sanitários serão 
consideradas as seguintes medidas 
mínimas:

Lavatório: 50cm x 40cm; Vaso e 
bidê:  40cm x 60cm; Local para chuveiro: 
área mínima de 0,63m² e largura tal que 
permita a inscrição de um círculo com 
diâmetro mínimo de 70cm.

Art. 132 – Refeitórios, cozinhas, 
copas, depósitos de gêneros alimentícios 
(despensas), lavanderias e ambulatórios 
deverão:
II – ter piso e paredes até a altura mínima de 
2,00m, revestidos com material liso, 
lavável, impermeável e resistente.
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6. Condicionantes Legais

Código de Proteção Contra Incêndio de Porto Alegre 
Capítulo II - Classificações_Seção I - Das Edificações
Tabela 2

A classificação do grau de risco da atividade proposta é média.

Capítulo II - Saídas de Emergência_Seção I - Largura das Saídas
Art. 63 – A largura das saídas de emergência deve ser dimensionada em função da população da 

edificação, sendo obtida pela seguinte fórmula: N = P/C
N = número de unidades de passagem que a saída deve ter;
P = população, conforme coeficiente da Tabela 7 e critérios do art. 64;
C = capacidade da unidade de passagem, conforme Tabela 7.
Tabela 7

Seção III - Acessos

CONDICIONANTES LEGAIS
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DIV. GRAU DE

RISCO

F-5 8

CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES QUANTO À SUA OCUPAÇÃO/USO

F
LOCAIS DE 

REUNIÃO DE 

PÚBLICO

Locais para a produção e 

apresentação de artes 

cênicas e assemelhados

DESCRIÇÃO EXEMPLOS

Teatros e auditórios em geral (incluindo os 

de estúdios de rádio e televisão), cinemas,

OCUPAÇÃO/USO

óperas, bingos e assemelhados

Tipo de Grau e divisão

edificação de ocupação

(características

construtivas)

Z F

Número de saídas

Uma Mais de uma

45m 55m

DISTÂNCIAS MÁXIMAS A SEREM PERCORRIDAS NO PAVIMENTO 

PARA ATINGIR UM LOCAL SEGURO

Edificação dotada de

chuveiros automáticos

GR DIVISÃO ACESSO E ESCADAS PORTAS

DESCARGAS E RAMPAS

F F-5 1,2 pessoa/assento fixo definido

no projeto

DADOS PARA O DIMENSIONAMENTO DAS SAÍDAS

100 75 100

CAPACIDADE DA UNIDADE

DE PASSAGEM

OCUPAÇÃO POPULAÇÃO

Capítulo IX - Instalações Hidráulicas
Seção I - Instalaçãoes hidráulicas 

sob comando_Subseção I - Hidrantes
Art. 193 – A capacidade de armaze-

namento de água para hidrantes deve 
atender ao disposto na Tabela 10.
Tabela 10

Observação: 
Foram apresentados aqui apenas os 

condicionantes específicos para o tipo de 
atividade proposta, todas as outras indicações 
presentes no Código de Edificações de Porto 
Alegre e no Código de Proteção contra 
I n c ê n d i o s  s e r ã o  c o n s i d e r a d a s  n o  
desenvolvimento do projeto.

Atividades de 

risco médio
30.000l

RESERVATÓRIOS DE HIDRANTES

DIMENSIONAMENTO DOS

TIPO DE ATIVIDADE CAPACIDADE





PROJETO ARQUITETÔNICO 1
Residência em Weissenhof_Alemanha
Disciplina realizada na UniRitter
Equipe Docente: Anna Paula Cannez e Cairo Albuquerque

O tema do projeto foi uma residência unifamiliar em terreno situado na 
Alemanha, mais especificamente em Weissenhof, local de exposição de 
arquitetura modernista realizada em 1922, sob a coordenação de Mies van 
der Rohe. 

A residência deveria se localizar na esquina de terreno complementar 
ao conjunto de casas projetadas por J. J. P. Oud. A mesma possuía suíte, 
dormitório, sala, cozinha, área de serviço, escritório, garagem e terraço.

O conceito projetual devia seguir os preceitos da arquitetura 
modernista, como exercício de projetação, frente à importância do local 
proposto para a casa.
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PORTFÓLIO

PROJETO ARQUITETÔNICO 3
Conjunto de Residências no Bairro Floresta em Porto Alegre
Equipe Docente: Cláudia Cabral e Rogério Oliveira

Projeto de conjunto de 21 residências geminadas, cada uma com 
fachada frontal de 4,5 metros, um desafio para a solução do problema da 
habitação. O programa também contava com estacionamento, edificação 
com salas comerciais para locação no térreo e salão de festas do 
condomínio no segundo pavimento.

Cada lote proposto era constituído de uma casa de 3 pavimentos, 
com sala e cozinha integradas e escritório com acesso independente no 
térreo, dormitório e banheiro no segundo pavimento, e na parte dos fundos, 
em frente ao jardim comum do condomínio, foi proposto uma espécie de loft 
independente da residência, mas com a possibilidade de conexão. No 
terceiro pavimento havia uma suíte, um lavabo e  terraço com acesso a 
corredor coletivo aberto, com vista para cobertura verde do loft. Ainda foram 
propostos uma série de 6 lofts acima do estacionamento.



21

PROJETO ARQUITETÔNICO 4
Reforma do DAFA
Equipe Docente: Fernando Fuão e Rufino Becker

O tema desenvolvido foi o projeto de reforma do DAFA - Diretório 
Acadêmico da Faculdade de Arquitetura, com soluções tanto para a parte 
interna como para a externa, envolvendo questões de acesso e interfaces 
entre a faculdade, o DAFA e o campus.

Durante o semestre foram realizadas outras atividades, como 
realização de vídeo sobre o tema do projeto, incluindo filmagem, produção e 
edição, e a realização de projeto e posterior execução de mobiliário 
específico escolhido e criado pelo aluno.
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PROJETO ARQUITETÔNICO 5
Museu da Fundação Bienal do Mercosul, Cais do Porto em Porto Alegre
Equipe Docente: César Dorfmann e Sérgio Marques

O projeto realizado foi de Museu para a Fundação Bienal de Artes do 
Mercosul, com extenso programa de área de exposições, auditório, café e 
apoio técnico ao museu.

O local de inserção foi na orla do Guaíba, no espaço entre os 
Armazéns e a Usina do Gasômetro, onde foi criada praça seca e grande área 
sobre pilotis com espaço para exposição de esculturas.

A disciplina procura abordar as questões técnicas de um projeto 
arquitetônico, exigindo que o aluno tenha controle de todos os projetos 
complementares que envolvem uma edificação deste nível. Também é 
realizado todo o detalhamento construtivo do prédio.
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PROJETO ARQUITETÔNICO 6
Centro de Visitantes Copa 2014 na Praça Brigadeiro Sampaio
Equipe Docente: Cláudio Calovi, Glênio Bohrer e José Luis Canal

O tema do projeto foi um Centro de Visitantes para a Copa do Mundo 
de 2014 em Porto Alegre. O empreendimento tinha equipamentos de cultura, 
serviço e turismo. Sua localização se deu na Praça Brigadeiro Sampaio, 
entre a av. João Goulart e as ruas dos Andradas e Gen. Portinho, no centro 
da cidade. Sua função seria receber turistas na época da Copa de 2014 e 
apoiar a visitação do centro da cidade. O projeto devia prever a futura 
transformação do edifício em um equipamento cultural do tipo pavilhão de 
exposições/museu, relacionado ao tema da Copa e/ou esportes na capital 
gaúcha. Outra questão importante foi a discussão do arranjo da Praça 
Brigadeiro Sampaio, cuja reconfiguração foi objeto do projeto. O programa 
compreendeu galeria de exposições, auditório, recepção de visitantes, 
restaurante/bar, agência de turismo, escritórios, serviços bancários, 
estacionamento e plataformas para ônibus de turismo. 
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PROJETO ARQUITETÔNICO 7
Terminal de Pesca lacustre e Entreposto de peixes em Pinhal-RS
Equipe Docente: Júlio Cruz e Eugênia Kuhn

Anteprojeto de duas alternativas de edificação em palafita (sistema 
construtivo usado em edificações localizadas em regiões alagadiças): uma 
destinada a um Terminal de Pesca e outra a um Entreposto de Peixes, este 
destinado à comercialização de peixes. O tema trata da busca de soluções 
estruturais que têm por objetivo atender as reivindicações dos pescadores 
das lagoas da Cerquinha e da Rondinha, situadas no Pontal das Figueiras, 
no Balneário Pinhal, RS.

O ateliê se baseava também nos seguintes conceitos e exigências:
* Aplicação dos conceitos de sustentabilidade (amplo senso); 
* Estudo de problemas relativos ao ambiente construído.
* Projeto paisagístico para os espaços adjacentes.
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URBANISMO 1
Projeto urbanístico no Centro de Porto Alegre
Equipe Docente: Maria Almeida e Carlos Furtado

O tema da disciplina consistiu na conceituação teórica e elaboração 
de propostas com vistas aos conhecimentos básicos necessários à 
intervenção no espaço aberto de uso da comunidade. 

Foi proposto durante o semestre um projeto de revitalização do 
entorno da Estação Rodoviária de Porto Alegre, com elaboração de 
programa, desenho urbano e detalhamento. O projeto contempla questões 
de circulação veicular e peatonal, com soluções para transporte público 
coletivo, espaços abertos, recuperação de áreas degradadas, etc.

A área por mim detalhada foi a do atual Centro Popular de Compras, 
entre as Avenidas Júlio de Castilhos e Voluntários da Pátria. Foi proposto um 
largo com vegetação, lago e espaços de estar, circundados por áreas de 
comércio, serviços e refeições.

Também foi desenvolvido desenho de piso e mobiliário específico 
para a área detalhada.
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URBANISMO 2
Loteamento no terreno do Country Club de Porto Alegre
Equipe Docente: Décio Rigatti, Iara Castelo e Veridiana Atanásio

O exercício consistituiu em projeto de parcelamento de solo de uma 
gleba localizada na região leste da cidade, no local onde hoje é o Country 
Club de Porto Alegre.

Foi realizado regime urbanístico específico para todos os lotes 
propostos, e também uma parcela do loteamento foi detalhada em escala 
menor para avaliar itens pertinentes.

No loteamento, foram propostas residências uni e multifamiliares, 
áreas comerciais, espaços de lazer, assim como todo o sistema viário.
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URBANISMO 3
Projeto Urbanístico para Barra do Ribeiro
Equipe Docente: João Rovatti e Leandro Andrade

O projeto urbanístico foi realizado na cidade da Barra do Ribeiro, a 
120km de Porto Alegre. Cidade marcada pela presença do rio e da orla, 
ainda com clima de cidade do interior.

Foram desenvolvidos durante o semestre visitas à cidade para 
elaboração de banco de dados com informações sobre o local e moradores. 

A partir deste conhecimento, partimos para elaboração de diretrizes 
urbanísticas de desenvolvimento, limitando áreas de ocupação e uso, numa 
espécie de Plano Diretor, desenvolvemos também esquema de tratamento 
do esgoto para toda a cidade, projeto de utilização para orla, projeto de 
escola de ecologia, etc. 

Dentro do plano urbanístico, estavam questões como tratamento de 
vias públicas, com indicação de gabaritos, indicação de espaços para 
expansão urbana e plano de tratamento dos arroios.
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URBANISMO 4
Projeto urbanístico no Centro de Porto Alegre
Equipe Docente: Gilberto Flores Cabral e Karla Coelho

Elaboração de Projeto Urbanístico e medidas de intervenção 
planejada em espaço urbano específico. Desenvolvimento de estudos 
morfológicos e esquemas dos instrumentos de implementação. 

Detalhamento de um setor da proposta, demonstrando o resultado da 
intervenção em escala adequada. Realizado em dupla, Sede da OSPA, 
como mostram as imagens ao lado.

Lagoas de Tratamento 
do Esgoto

Mata Ciliar

Sentido da coleta 
do esgoto

Pontes sobre as lagoas 
e plantações

Arroios

Galpões de Triagem
Beneficiamento

Tecnoplanta

Ensino, Pesquisa 
e Assessoria

Poder Público

População

Limite da 
urbanização
Loteamentos novos

Tratamento do 
existente e 
conexões novas

Arroios
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