
PRAÇAS

Um terreno sem 
edificações e o galpão de 
transportes compõem a 
quadra destinada na proposta 
a ser o um Espaço Esportivo.

O galpão é  um estrutura de pilares e vigas de concreto, com uma cobertura em arco sustentada 
por treliças metálicas, onde atualmente abriga o setor de transportes da UFPel. Propõe-se manter 
a edificação existente, removendo o fechamento e as poucas divisórias internas, para resignificar 
esse espaço a partir de equipamentos de esporte como quadras poliesportivas e piscina, que 
compõe o térreo da propossta.   

Pensa-se também uma edificação de apoio no interior do galpão, composta por banheiros, 
vestiarios, salas de multiplouso e circulação vertical: escada e elevador.  No segundo pavimento, 
sustentado por uma estrutura metálica independete da pré existencia, há uma grande área para 
academia (sobre a piscina) e um pista de corrida elevada, que se conecta com a pista de corrida 
externa. O terreno ao lado assume o uso já consolidado pelas comunidades locais, de campo de 
futebol, integrado a um espaço aberto para apresentações e exposições, com pista de corrida e 
espaço para alongamento.

Os dois terrenos em frente a Antiga Fábrcia de Fiação e Tecido, atualmente ociosos, compõe 
um conjunto de praças, em frente ao portão de acesso do Complexo Portuário.  O projeto preve a 
conexão entre as três quadras, configurados como uma grande praça urbana, elevando a faixa da 
rua de paralelepípedo.
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A proposta é pensada a partir de níveis de intervenção e arborização, quanto maior a 
quantidade de vegetação existente, menor será a intervenção. Pensa-se a qualificação da quadra 
mais a sul a partir do mobiliário urbano. O quarteirão intermediario possui uma Escola Municipale 
de Educação Infantil, e a proposta é pensar um espaço para crianças com parquinho e quadra que 
sirva também de suporte e apoio a Escola. E na quadra mais ao norte, nos terrenos da Universidade, 
é proposto um campo de futebol (uso já atribuido atualmente pela comunidade do entorno) e 
uma pista de skate, que compõe também um percurso skatável ao longo dos três espaços.  Além 
disso, é repensada a configuração a quadra onde se localiza o prédio da Alfândega, propondo 
espaços de arquibancadas voltadas para a Rua Conde de Porto Alegre, onde atualmente acontece 
o Carnavel de rua em Pelotas. 

GALPÃO ESPORTES


