
LABORATÓRIO DE FABRICAÇÃO DIGITAL (FAB 
LAB) - Espaço colaborativo de criação e execução de ideias, 
vinculado aos princípios dos processos de fabricação digi-
tal. Ou seja,  permite que qualquer indivíduo tenha acesso 
a um kit básico de máquinas de comando numérico e a um 
banco de dados compartilhado comuns a qualquer Fab Lab 
do mundo. Configurando, portanto, uma rede de conheci-
mentos digitais, fundamental ao “movimento maker”. Seu 
programa necessita de áreas para as diferentes máquinas do 
kit básico; escritórios e espaços de trabalho; acervo de mí-
dias digitais.

IDEIA LAB - É uma Incubadora de ideias, isto é,  espaço 
destinado ao trabalho colaborativo em que startups, princi-
palmente aquelas vinculadas ao ramo de tecnologia,  podem 
ter um espaço físico de trabalho qualificado, acesso à apoio 
jurídico e administrativo, além de consultorias especializa-
das. O programa conta com salas de trabalho, salas de reu-
nião, salas de consultoria e de apoio jurídico, além de um 
espaço multiuso.

SUPORTE - Áreas destinadas a complementar as atividades 
do Fab Lab e do Idea Lab, tais como espaços de descanso, 
copa/cozinha, sanitários e recepção.
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CHAMA ESPAÇO
Centro de inovação e cultura na Cidade Baixa

O TERRENO - R. DA REPÚBLICA, Nº 575 E 635

O TERRENO - PRÉ-EXISTÊNCIAS

 A definição para a proposta do Espaço Chama é, 
em sua essência, a criação de um espaço democrático em 
que o acesso à cultura e às novas formas de difusão de 
conhecimento em um mundo cada vez mais digital estão 
associados. 

 Buscando sanar duas das principais demandas 
do bairro Cidade Baixa  —  a necessidade de um espa-
ço cultural adequado e a demanda crescente por espaços 
vinculados à Economia Criativa —, a proposta visa a um 
processo de retroalimentação e de retro ativação entre os 
programas culturais e de inovação. 

 Para isso, foram escolhidos os terrenos do atual 
Teatro de Câmara Túlio Piva e a Escola Estadual Olintho 
de Oliveira, ambos localizados na Rua da República, haja 
vista suas características especiais dentro do tecido urba-
no do bairro: possuem grandes dimensões (em contra-
ponto ao usuais lotes estreitos e compridos) e já abrigam 
programas vinculados às artes cênicas.

 Sendo assim, a proposta do Espaço Chama se ba-
seia em três grandes pilares: programas culturais — tais 
como o Teatro de Câmara —, os vinculados ao movimen-
to maker — tais como o Laboratório de Fabricação Digital 
(FabLab) e a Incubadora de Ideias (Idea Lab)— e aqueles 
que os conectam e os dão suporte — tais como espaços de 
praças, lojas, cafés, entre outros. 
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ESPAÇO ABERTO

ADMINISTRAÇÃO
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FACHADA PRINCIPAL

ANÁLISES DE ENTORNOONDE?

POR QUE CULTURA?

POR QUE NA CIDADE BAIXA?

O QUE É? QUAL A PROPOSTA?
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ResidencialFundação Pão dos Pobres

Usos Especiais Usos do solo

Igreja Pão dos Pobres

Largo Zumbi dos Palmares

Museu de Porto Alegre

Mosteiro Nossa Senhora 
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Escola Rio de Janeiro
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Altura das 
edificações

VegetaçãoMicro-clima

Usos do Solo 
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Hierarquias e 
Centralidades

Sistema Viário

Via Arterial
Limite do bairro

Via Regional
Via Local
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Abacateiro

Ipê

Jacarandá

Outras

 A cultura — num sentido mais amplo — poderia 
ser descrita como o somatório de um conjunto de saberes, 
técnicas, costumes, manifestações intelectuais e artísticas, 
os quais moldam e definem diversos aspectos de um povo. 
Sendo assim, a cultura é o que nos define enquanto socieda-
de. Sob a ótica da antropologia, pode-se dizer ainda que: 

ESP. PÚBLICOS

Necessidade de 
espaços

Demanda por atividades 
de suporte, 

tais como cafés, lojas, etc.

Atrai cada vez 
mais usuários para 
utilizarem o espaço

Mantem o espaço 
com variedade de 

oferta de usos 

CULTURAIS

APOIO

INOVAÇÃO

ESPAÇO EM CONSTANTE UTILIZAÇÃO

POR QUE INOVAÇÃO?

ANTAGONISMOSQUAL O CONCEITO?

 “A cultura é uma unidade bem organizada dividida em 
dois aspectos fundamentais – um corpo de artefatos e um 
sistema de costumes”.  (MALINOWSKI, 1944)

 Ou seja, para uma sociedade bem estruturada é fun-
damental que tenhamos a noção de que a cultura advém 
tanto de um patrimônio material, quanto imaterial. Nesse 
aspecto, a existência de espaços cujo objetivo é fomentar, 
transmitir e disseminar a cultura se faz extremamente ne-
cessário. E há tempos que centros culturais são sinônimos 
para equipamentos urbanos de difusão de conhecimentos 
nos mais variados âmbitos de nossa sociedade. Historica-
mente, eles são poderosos instrumentos capazes de trans-
formar, ou ainda potencializar áreas cujas manifestações 
culturais, artísticas e populares se fazem presentes e, por 
consequência, importantes para fortalecer o senso de per-
tencimento a um lugar. 

 Nesse cenário, encontra-se a Cidade Baixa, cujo 
caráter democrático e plural de seus espaços públicos, em 
especial ruas e calçadas, atrai diariamente uma variedade 
de fluxos, ideias e, principalmente, pessoas  — sejam elas 
moradores locais ou ainda visitantes esporádicos, a vida bo-
êmia do bairro é responsável por permear a memória afetiva 
daqueles que o frequentam e um importante fator que justi-
fica o bairro ter se tornado um polo cultural e artístico para 
a cidade de Porto Alegre.

 Por outro lado, falta ao bairro um espaço físico des-
tinado a esses fins, ou seja, não existe um centro de cultura 
focado em reunir as mais variadas manifestações culturais 
presentes na Cidade Baixa e, assim, traduzi-las em uma 
edificação representativa e qualificada. Essa é, portanto, a 
primeira justificativa que sustenta a proposta do “Espaço 
Chama”: a arquitetura como um lugar edificado à todas as 
dimensões do patrimônio cultural e artístico do bairro.

 Sendo assim, o “Espaço Chama” busca trazer para 
o bairro o modelo de espaço mais inovador e alinhado às 
tendências da era digital: um laboratório de fabricação digi-
tal (FAB LAB) associado a uma Incubadora de Ideias (Idea 
Lab). Uma vez que, dentro de seus princípios, ele fomenta 
o desenvolvimento local, promove a cultura do comparti-
lhamento e estreita as relações sociais da comunidade. Essa 
é; portanto, a segunda justificativa que sustenta a proposta: 
a arquitetura como um espaço edificado que promova, ins-
tigue e de suporte à toda criatividade e inventividade dos 
frequentadores do bairro.

 Por outro lado, Porto Alegre é um grande polo da in-
dústria criativa no Brasil, segundo o IBGE, a capital gaúcha 
tem o segundo melhor índice geral no ranking da Economia 
Criativa. Esse mercado movimentou, segundo pesquisa da 
FEE (Fundação de Economia e Estatística), em 2013, cerca 
de 4,1% do PIB do Rio Grande do Sul — o que representa, 
em termos de valor agregado bruto, cerca de 11,7 bilhões 
de reais. Em relação à Cidade Baixa, a presença de diversas 
instituições de ensino no entorno e ao histórico de vanguar-
da cultural e artística do bairro, resultam em um ambiente 
altamente fruitivo à criatividade.

 Pelo exposto anteriormente, cultura e conhecimento 
são indissociáveis. Tendo em vista que melhor conceito que 
defina cultura seja tradição e que, por outro lado, conheci-
mento esteja intimamente ligado à busca por inovação — 
isto é, conceitos antagônicos —, ambos se complementam, 
pois almejam objetivos em comum: o desenvolvimento do 
ser humano em seus diversos aspectos e do conjunto de sa-
beres que nos definem enquanto sociedade. É nesse cená-
rio; portanto, que a proposta do “Espaço Chama” se justifica 
como um todo: a arquitetura edificada à dimensão material 
e imaterial da Cidade Baixa.

Localização: O bairro é muito privilegiado dentro do tecido 
urbano da cidade, principalmente, por ser próximo ao cen-
tro histórico e ser limitado por diversas vias arteriais, o que, 
por consequência, torna o bairro muito acessível tanto via 
transportes coletivos, quanto via transportes individuais. 
Além disso, possui topografia plana e está próximo a diver-
sas instituições de ensino, como universidades e escolas.

Diversidade: É identificado uma grande variedade de usos 
no bairro — como escolas, museus, cinemas, bares, lojas, 
casas noturnas, residências, etc —, o que resulta em uma 
enorme vivacidade urbana tanto durante o dia, quanto à 
noite. Possui ainda grande diversidade social, sendo histori-
camente um espaço democrático e acessível para a manifes-
tação da pluralidade do povo gaúcho. Essas são as principais 
potencialidades da Cidade Baixa.    

Patrimônio: O bairro apresenta um conjunto muito rico 
de patrimônios culturais tanto materiais — com diversas 
edificações de caráter histórico —  quanto imateriais — no 
aspecto de ser vanguarda para as manifestações artísticas e 
culturais de Porto Alegre.

Caráter único: o bairro possui um aspecto urbano muito 
peculiar a cidade, ao passo que, por um lado, é um bairro 
histórico que preserva sua evolução urbana em um tecido 
consolidado e altamente densificado. E por outro lado, é 
também um dos principais locais da vanguarda artística e 
cultural porto-alegrense. 

 Ou seja, na Cidade Baixa, tradição e inovação são 
sinônimos de urbanidade. Por isso, a criação do Espaço 
Chama no bairro é totalmente justificado, já que não há ne-
nhum outro local com tais características na cidade.

 O Espaço Chama propõe vincular o tradicional com 
o inovador. Ou seja, a principal característica da proposta 
é, em caráter de estudo, mostrar a possibilidade de asso-
ciar programas com naturezas distintas, com públicos-alvo 
distintos, localizá-los em um tecido urbano consolidado e 
ressignificar o patrimônio histórico. Para tanto, o Espaço 
Chama busca trazer um novo conceito para “centro”, sendo:

PRÉ-EXISTÊNCIAS: HISTÓRICO LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA

1919 1969 1970Construído em 1919, o prédio perten-
cia originalmente à família do comen-
dador José Baptista Soares da Silveira 
e Souza, açoriano vindo da ilha de São 
Jorge para o Sul do Brasil no século 19. 
A posse do imóvel foi transferida ao 
Estado do Rio Grande do Sul em junho 
de 1969, quando foi instalado o colégio 
Olintho de Oliveira.

Desde 1956 já existia o grupo escolar 
que mais tarde viria a se tornar a Es-
cola Professor Olintho de Oliveira. A 
construção da escola ocorreu em 1969.

Construído em 1970 utilizando um 
antigo depósito de automóveis, foi o 
primeiro teatro sob responsabilidade 
municipal. A proposta era que seu uso 
fosse provisório, pois o plano diretor 
previa a passagem de uma avenida pelo 
local. Em 1999, foi reformado e reinau-
gurado com nova denominação: Teatro 
de Câmara Túlio Piva.CASARÃO

ESCOLA 
OLINTHO DE 
OLIVEIRA

TEATRO DE CÂMARA 
TÚLIO PIVA
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1-2 pav
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Alturas Hirarquia Viária Vegetação

CARÁTER CULTURAL ESPONTÂNEO CARÁTER BOÊMIO

• Um CENTRO DE CULTURA
 focado nas Artes Cênicas 

e Teatrais
• Um ESPAÇO DE APOIO

 para o bairro e para a cidade
com praças e comércios

• Um CENTRO DE INOVAÇÃO: 
pautado nos princípios da 

Economia Criativa 

TEATRO DE CÂMARA TÚLIO PIVA - Programa do teatro 
existente e a permanecer contendo um palco italiano e plateia 
com capacidade para 215 pessoas. Além de camarins, espaços 
de ensaio, administração e depósitos.

GRANDE HALL - Espaço destinado à recepção e direciona-
mento dos mais variados públicos para as atividades ligadas 
à cultura. Inclui Foyer contendo recepção, bilheterias e sani-
tários.

ADMINISTRAÇÃO GERAL - Espaço destinado à adminis-
tração do complexo como um todo, o qual  inclui estações de 
trabalho, salas de reunião, almoxarifado, local de convivên-
cia/copa e sanitários.

INFRAESTRUTURA - Setor destinado às áreas de serviços e 
equipamentos de infraestrutura como reservatórios, subesta-
ção, central de lógica, etc. 

COMÉRCIO/SERVIÇOS - Setor do programa destinado a 
atividades vinculadas ao comércio e à gastronomia, no intui-
to de reforçar o caráter boêmio do bairro. Inclui restaurante, 
bar/café e lojas.

O QUE É ECONOMIA CRIATIVA? O QUE É UM FAB LAB? O QUE É UM IDEA LAB?

PROGRAMA DE NECESSIDADES

PROGRAMA DE NECESSIDADES

ECONOMIA CRIATIVA EM POA

O QUE É O MOVIMENTO MAKER ? 

• O RS é o 4º estado com maior peso do setor criativo no 
PIB, com 1,9% das riquezas geradas. 

• Maker (termo em inglês que em tradução livre significa 
“fazedor”) pode ser entendido como a cultura do “faça 
você mesmo”.

• Atividades econômicas vinculadas à criatividade, cujo 
principal valor agregado está no caráter intangível do 
produto final.

• Entre as 50 maiores cidades do país, POA está na 2ª 
posição no índice de criatividade. 

• Tem como princípios “o fazer, compartilhar, doar, 
aprender, equipar, brincar, participar, apoiar e mudar”, 
com base na ideia de que qualquer pessoa pode cons-
truir, consertar e fabricar os mais diversos tipos de ob-
jetos.

• São exemplos: publicidade e propaganda,  indústria da 
moda, produção audiovisual, design, etc. 

• Tem como princípios:

 a) Diversidade Cultural
 b) Inovação
 c) Sustentabilidade
 d) Inclusão Social

• POA concentra 34,3% dos empregos formais na eco-
nomia criativa no Rio Grande do Sul.

• Através das tecnologias digitais, se constrói uma cultura 
do compartilhamento online. Dessa forma, tudo que é 
aprendido e criado, ao ser compartilhado, serve como 
base para o desenvolvimento de novas e melhores so-
luções.

Impressoras 3D

FresaDoras CNC

CortaDoras Laser

sCaNNer 3D

estações De trabaLho

CompoNeNtes eLetrôNICos

materIaIs

FerrameNtas

 A seguir estão listados os equipamentos que com-
põem o chamado Kit Básico de máquinas de comando 
numérico e alguns espaços destinados a armazenamento e 
compartilhamento de materiais e informações:

O QUE UM FAB LAB
PRECISA TER ?

• Um Laboratório de Fabricação Digital é um espaço co-
laborativo de produção e compartilhamento de conhe-
cimento.

• Pautado no movimento “faça você mesmo” (maker)

•  Cartilha de princípios (FAB CHARTER) que qualquer 
FAB LAB do mundo deve serguir

• Materializado através da fabricação digital, eletrônica 
ou programação.

Insper FAB LAB - São Paulo FAB LAB  livre  SP - São Paulo

• Uma Incubadora de Ideias é um local de suporte a em-
preendedores ou pequenas empresas (em geral, star-
tups), cujos produtos e ideias tenham algum grau de 
inovação.

• Através da disponibilidade de espaço físico para traba-
lho, apoio jurídico, administrativo e consultorias.

• Oportunidade de negócios que essas empresas não te-
riam se estivessem sozinhas. 

C-LAB - Samsung - Seul

LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA

Hmáx: 42m

Hbase: 9m

   ÍNDICES DO TERRENO ÁREAS DO PROJETO

RELAÇÃO DE ÁREAS ÍNDICES DO PROJETO

• Taxa de Ocupação: 75%
• Índice de Aproveitamento: 2,4
• Altura Máxima: 42m 

• Existente a reciclar: 158,60 m²
• Existente a demolir: 1015 m²
• A construir: 7471 m²

• Taxa de Ocupação: 42%
• Índice de Aproveitamento: 1,17
• Altura Total: 35,30m

• Terreno: 6593 m²
• Ocupação: 2791 m²
• Área Total: 7720,60 m²


