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A longo prazo, acredito em implantar nos corredores um esquema 
de transporte elétrico como o bonde, hoje chamado de veículo leve 

sobre trilhos, o VLT, que usa energia limpa.”

AYRTON CAMARGO E SILVA, autor do livro 
“Tudo é passageiro: Expansão urbana, transporte público e o extermínio 

dos bondes em São Paulo”, ex-diretor da Agência Nacional de Transportes 
Públicos (ANTP) e da Estrada de Ferro Campos de Jordão.

arquiteto e urbanista, 



Restauração e preservação de um Bonde 

Americano do tipo “Miami” da década de 40, 

originário da Empresa Carris de Transporte 

Coletivo de Porto Alegre, visando promover 

o resgate da memória em um espaço aberto 

à visitação pública, seguindo uma 

programação cultural de cunho pedagógico, 

histórico e informativo, contribuindo para o 

desenvolvimento social e turístico da região. 

RESTAURAÇÃO DO 

E CRIAÇÃO DE 
ESPAÇO CULTURAL

BONDE HISTÓRICO 

Objetivos Específicos

1. Realizar um evento de lançamento da entrega do Bonde para a 

paisagem de Porto Alegre, como forma de promover a integração da 

comunidade local, atraindo visitantes de outros pontos da cidade.

2.  Impulsionar o turismo cultural, favorecendo o intercâmbio com 

as demais regiões do país e inclusive no exterior.

3. Garantir a viabilidade da execução de projetos culturais por meio 

da articulação com órgãos públicos e iniciativa privada a fim de 

desenvolver e coordenar ações de desenvolvimento social por meio 

de incentivos fiscais, captando e gerenciando recursos para a plena 

efetivação das iniciativas propostas. 

4. Manter um departamento interno de imprensa destinado à publicação 

de livros, revistas, jornais e outros destinados à divulgação de atividades 

ou contribuições com um enfoque artístico, histórico e cultural.

5. Formar parcerias e promover o intercâmbio com instituições culturais, 

mediante convênios para diversos eventos de caráter artístico, cultural, 

social e educacional.

6. Promover atividades com enfoque na cultura, solidariedade, 

educação, cidadania e sustentabilidade. 

7. Incentivar o empreendedorismo cultural, visando ao desenvolvimento 

de experiências criativas e inovadoras.

8. Formar uma rede de colaboração, disseminação de conhecimento 

e promoção do desenvolvimento humano, turístico e econômico da região 

sul da cidade.



FICHA TÉCNICA

 

ADESBAM:  
Coordenação Geral do 
Projeto, 
Gestão Administrativa 
e Financeira, 
Programação Cultural 
do Bonde Histórico

ANGELA  PONSI: 
Arquiteta e urbanista 
responsável pelos 
projetos arquitetônico e 
paisagístico e 
pela restauração do 
Bonde Histórico.
CAU/RS A45918-6

GUSTAVO MULINARI: 
Arquiteto e urbanista 
responsável pela execução 
e gestão das obras.
CREA/RS 96.571 
CAU/RS A46288

ADRIANA DONATO: 
Produtora Cultural
Coordenadora técnica 
do projeto cultural.

JUSTIFICATIVA

Desde 2001, Porto Alegre aguarda a implantação da Linha 
Turística do Bonde Histórico, junto com a construção do Museu 
dos Transportes, próximo ao Mercado Público, e com a
revitalização do centro da cidade. Neste trajeto de 3,2 quilômetros, 
o Bonde Histórico e Turístico passaria pelas ruas Sete de 
Setembro e Andradas.

O custo total do projeto foi estimado em R$ 25 milhões, com 
duas opções: a mais cara revitalizaria os antigos bondes, que 
voltariam às ruas. A segunda alternativa, 80% mais barata, 
utilizaria réplicas idênticas, com tecnologia atual. A Prefeitura 
de Porto Alegre alega não dispor de recursos para executar a 
obra completa.

Apresentamos uma alternativa mais econômica para o retorno 
dos bondes, com a restauração de apenas um veículo, que 
voltará à cena da cidade, promovendo atividades culturais 
variadas e democratização do acesso. Um projeto piloto, que 
serve para impulsionar o desenvolvimento social e cultural do 
bairro, atraindo visitantes de outros pontos da cidade e de 
diversas regiões do país, compondo um corredor turístico 
importante. 

A proposta, por conseguinte, tende a expandir a nossa rede
turística, como aconteceu em outras cidades brasileiras, 
como Santos, Rio de Janeiro e Campos de Jordão.

 



LOCAL DE 
REALIZAÇÃO

Rua Dr. Mário Totta, 108 – Tristeza

O BONDE está instalado em um terreno de propriedade da 

ADESBAM - Associação Recreativa, Cultural e Esportiva, 

localizada às margens do Lago Guaíba, no Bairro Tristeza, 

na Zona Sul de Porto Alegre, com área construída de 

aproximadamente 3.300m². 

LAGO 
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    Perímetro ocupado 
pela Adesbam

PLANTA DE SITUAÇÃO

LEGENDA

1. ÁREA DE LAZER COM VESTIÁRIOS,
SAUNA E PISCINAS
2. SALAS DE AULA PARA CURSOS
E TREINAMENTOS
3. SETOR ADMINISTRATIVO
4. ALOJAMENTOS
5. SALÃO DE FESTAS E RESTAURANTE



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Comprimento: 13,0m

Altura: 2,2m, 

Largura: 2,5m 

Bitola: 1.435

Tara: 16.300kg

Bonde Americano, tipo “Miami” 

Década de 40 

Empresa Carris de Transporte Coletivo de Porto Alegre

PROJETO ARQUITETÔNICO 

Arquiteta Angela D´Ornelas Ponsi

CAU A45918-6

PORTO ALEGRE/RS 



PROJETO ARQUITETÔNICO

ETAPAS DA RESTAURAÇÃO

• Restauração do Bonde.

• Revitalização e paisagismo do terreno.

• Cobertura metálica.

• Piso e deck de madeira na parte externa

• Projeto de interiores.

• Projetos elétrico e hidráulico.

• Projeto de iluminação.

• Substituição das chapas metálicas enferrujadas, 

serviços de serralheria, colocação de massa e resina, 

lixamento e preparação da superfície.

• Pintura externa e interna com tinta especial.

• Restauração e substituição das esquadrias, 

colocação dos vidros do bonde.

• Impermeabilização e pintura da cobertura do bonde.

• Lixação e colocação de sinteco no piso do bonde.

• Instalação da plataforma elevatória para acesso ao 

bonde de portadores de necessidades especiais.

• Instalação de pia e torneira no interior do bonde.

• Instalações elétricas e colocação de luminárias no bonde.

• Execução do projeto de interiores com a instalação do 

mobiliário específico.

• Execução do projeto de programação visual com instalação 

de placas e sinalização.

Planta ilustrativa para apresentar a proposta inicial, que propõe tornar 

o bonde um espaço multiuso. A disposição do mobiliário deverá permitir 

que seja adaptado a diferentes atividades culturais. O projeto propõe o 

uso dos espaços internos e  externos, de forma a destacar a paisagem 

do local e promover a sua conexão com o a vizinhança.



GRAMA

PEDRISCO BRANCO

PEDRISCO PALHA

DECK DE MADEIRA

PISO INTERTRAVADO

SAIBRO

CONSULTAR

PALMEIRA

BROMÉLIA

CONSULTAR

BAMBU

CONSULTAR

SANITÁRIOS

GINÁSIO ESPORTIVO

DECK DE MADEIRA
13654m²

BONDE DA CARRIS
13,00m x 3,00m
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PROJETO PAISAGÍSTICO



nauguração do ESPAÇO CULTURAL BONDE HISTÓRICO.
ançamento da Agenda Cultural.

nauguração do Memorial da Adesbam.
ançamento de livros e sessão de autógrafos.
arau literário no bonde.
xposições de artes visuais, fotografia, escultura e etc.
arau de música no bonde.

INVERNADA - atividades típicas regionalistas no DTG.
azares e feiras de artesanato e de produtos locais.
estivais de música, dança, teatro e circo.
presentações de teatro, dança e circo.
ficina de Escrita Criativa.
ulas de dança de salão, danças urbanas e 

  danças tradicionalistas.
ficinas de circo, teatro e música.
ursos, oficinas e workshops (artes gráficas, 

fotografia e artesanato.
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PROGRAMAÇÃO CULTURAL 

ATIVIDADES EDUCACIONAIS
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onvênio com escolas e universidades.

Formação Profissional e Desenvolvimento Humano.

ursos profissionalizantes em convênio com SEBRAE, SENAC, universidades.

alestras sobre empreendedorismo, economia criativa, educação e cidadania.

isita ao bonde e contação de histórias (atividade desenvolvida com escolas).

Formação de Professores para trabalhar com atividades artísticas e literárias.

ursos de elaboração de projetos culturais.

AGENDA CULTURAL



IMPRENSA E
REDES SOCIAIS

http://atelierdobonde.blogspot.com/

https://www.instagram.com/bondehistorico/

https://www.facebook.com/atelierdobonde/

https://www.facebook.com/bazardobonde/

https://www.facebook.com/groups/134844773390548/

https://www.facebook.com/groups/162772180566741/



LEI DE INCENTIVO À CULTURA

PRONAC

190494

Valor aprovado:

276.237,50

Enquadramento:

Artigo 18

Dedução de 100% do valor investido

Período de captação:

18/03/2019 a 31/12/2019

Bem cultural é a célula que compõe o tecido patrimônio 
e serve como testemunho da criação humana, da civilização, 
da evolução da natureza ou da técnica.

ANA MARIA MARCHESAN, 
Promotora de Justiça da Defesa do Meio Ambiente - MP/RS



O patrocinador terá a exposição da marca da sua empresa em todos 

os produtos resultantes do projeto.Todas as atividades serão 

documentadas e disponibilizadas amplamente na Internet e em redes 

públicas de televisão por meio de registros audiovisuais dos espetáculos, 

exposições, atividades de ensino e outros eventos de caráter presencial.

PRODUTOS CULTURAIS:

• vídeos das etapas da restauração;

• documentário histórico;

• entrevistas com artistas e convidados;

• eventos culturais;

• livros e revistas publicados;

• reportagens em jornais, revistas, TV e mídias sociais.

OPORTUNIDADE

• Ganho de imagem institucional.

• Agregação de valor à marca.

• Reforço do papel da empresa na localidade onde atua.

• Desenvolvimento de novas oportunidades de negócio.

• Reforço da política de relacionamento da empresa 

com outras esferas do governo.

RELACIONAMENTO

• O patrocinador recebe 10% dos exemplares e nota de agradecimento 

em todas as publicações.

• Atendimento especial no evento de inauguração e nos demais 

apresentações culturais para representantes e convidados do patrocinador.

BENEFÍCIOS PARA 
O PATROCINADOR

CONTRAPARTIDAS 

VISIBILIDADE

Logotipo em destaque exclusivo, sob a chancela Patrocínio:

• Em todos os produtos culturais resultantes do projeto.

• Em mídia externa de alto impacto e cartazes internos.

• Em convites de lançamento, ingressos dos shows e programas distribuídos ao público.

• Em releases de imprensa, na abertura do site de internet e nos créditos dos vídeos e

do Documentário Histórico.

• Banner ou totem do patrocinador nos espaços de execução das atividades.

• Placa de obra com nome e logotipo do patrocinador posicionada em destaque 

na calçada em frente da Adesbam.

• Citação destacada do patrocinador em mídia de rádio e TV dos eventos culturais.

• Locução em off antes do início de cada apresentação, citando o patrocínio da empresa.

• Agradecimentos ao patrocinador ao final de cada apresentação.

RESPONSABILIDADE SOCIAL

• Como forma de garantir a democratização de acesso, o bonde estará aberto à 

comunidade para visitações. 

• Todas as atividades realizadas no interior do bonde e no seu entorno terão acesso 

gratuito.

• Parceria com escolas da rede pública e municipal com o objetivo de trazer os alunos 

para visitar o bonde, conhecer a história e participar de atividades artísticas. 

• Bolsas de estudo ou estágio a estudantes da rede pública em cursos e treinamentos 

realizados no interior do bonde.

TRANSPARÊNCIA

• Relatório bimestral de atividades e utilização de recursos.

• Clipagem de imprensa.

• Relatório final de avaliação e prestação de contas.

ACESSIBILIDADE

O projeto arquitetônico de restauração do bonde irá obedecer às condições de 

acessibilidade a pessoas idosas,nos termos do art. 23 da Lei n° 10.741, de 1° de 2003,

 e portadoras de deficiência, conforme o disposto no art. 46 do Decreto n° 3.298, de 

20 de dezembro de 1999, bem como aos pressupostos técnicos das normas brasileiras 

relativas ao transporte coletivo de passageiros.

Mais que compensação financeira, 

o incentivo ao setor cultural tem 

impacto essencial à saúde dos 

negócios (*SEBRAE).



CONTATO:

Angela D´Ornelas Ponsi

(51)998088777

angelaponsi@hotmail.co


