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APRESENTAÇÃO

 A escolha do terreno para implantação foi baseado no público alvo e na fácil locomoção do mesmo 
na cidade, desta forma foi escolhido o terreno proximo ao shopping Pelotas, e no entorno de vias de grande 
fluxo que são consideradas eixos importantes. Além de se situar nas imediações do Bairro São Gonçalo, 
que é uma área degradada socialmente e que abriga um público de baixa renda, criando a oportunidade de 
uso do complexo e dos diversos programas criados pelo governo municipal, por jovens moradores dessa 
região de Pelotas.

Localização e Justificativas

 O terreno escolhido para a implantação do projeto de um Complexo Esportivo Cultural, fica situado 
na cidade de Pelotas. 
 Considerado uma das capitais regionais do Brasil, sua população, conforme estimativas do IBGE de 
2018, era de 341.648 habitantes, sendo a quarta cidade mais populosa do estado. Ocupando uma área de 
1 609 km² e com cerca de 92% da população total residindo na zona urbana do município. Pelotas está 
localizada a 261 quilômetros de Porto Alegre.
 Quanto a economia, a cidade remete ao período colonial, onde foi uma grande produtora de charque 
exportando sua produção para todo Brasil, formando assim uma das cidades brasileiras mais ricas desses 
espaço de tempo.
 Analisando aspectos ambientais como relevo, a cidade se situa em uma planície relativamente perto 
da costa, desta forma está a sete metros do nível do mar, tendo áreas com lençol freática muito próximo a 
superfície e sem desniveis significantes.
 Pelotas traz consigo uma grande bagagem histórica, desta forma o interesse que engloba a cultura e 
áreas provenientes dessa linha de pensamento, tem um maior importância tanto para os habitantes da 
cidade quanto para a cidade em si. Sendo assim qualquer programa criado nessa linha tem grande 
aceitação pela população, desta forma surgiu a ideia de criar um complexo esportivo cultural, que abrigaria 
esses diversos programas culturais e esportivos, dando ocupação para crianças e jovens que passam um 
turno do seu dia livre e suscetíveis aos males da sociedade.
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Shopping Pelotas

 Em relação ao relevo, o 
terreno tem um desnível de 
aproximadamente 6m, mas da 
mesma forma que a insolação, 
c o m  u m  t e r r e n o  d e s t a 
magnitude, o desnível é 
praticamente imperceptível.
 Quanto aos usos, o 
entorno segue uma linha mais 
residencial ,  porém a via 
principal, no caso a Avenida 
F e r r e i r a  V i a n n a ,  t e m 
característica comercial sem 
contar que o shopping da 
cidade se situa ao lado do 
terreno. 
 Pelo grande fluxo das 
vias podemos ver um grande 
nó viário, criado pelo conflito 
de fluxos em ambas as vias. 
Aos  fundos  do  te r reno 
encontramos além de uma 
área residencial, uma área de 
i n t e r e s s e  H i s t ó r i c o  e 
Ambiental, impossibilitando a 
construção de estruturas 
nesta área.

 As principais testadas 
d o  t e r r e n o  fi c a m  n a 
orientação solar noroeste e 
sudoeste, porém se tratando 
de um terreno amplo desta 
forma, a insolação não seria 
um problema, ja que a gama 
de possibilidades de escolha 
d e  v o l u m e t r i a  e 
deslocamento de edificações 
são bem amplas. 
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ASPECTOS AMBIENTAIS 

 Com exceção do centro histórico, onde a 
vegetação nas ruas é quase inexistente, sendo 
visível apenas nas praças centrais, o restante dos 
bairros, tem suas ruas com grandes quantidades 
de vegetações.
 Um aspecto importante para isso, é uma lei 
municipal que estipula e indica o tipo de vegetação 
e onde elas devem ser implantadas. A indicação é 
feita por listas que informam as espécies e os 
portes de ambas, padronizando a vegetação do 
local.
 Como qualquer outra cidade, Pelotas 
também exibe áreas onde os ambientes naturais 
foram degradados, tanto pela ação do homem, 
como por ações da natureza.

 Em geral Pelotas é uma cidade bem 
arborizada e com grandes áreas verdes, por toda 
sua extensão é possível perceber espaços com 
vegetação nativa e ambientes preservados.

 USOS

 Por ultimo citamos a zona RURURBANA, 
que se diferencia do resto, não sendo comercial 
nem industrial, mas contendo áreas residenciais 
com produção rural.

 O uso comercial que em sua maioria 
ocorre no centro histórico, acontecendo também 
em todas as outras regiões da cidade porém em 
sua maior quantidade nesse ponto indicado.

 Podemos apontar quatro usos principais 
na cidade de Pelotas.

 O uso residencial abrange a maior parte 
da cidade, sendo a parte mais central logo depois 
do centro histórico de cunho comercial e indo até 
próximo a Lagoa dos Patos.

 Em todos os casos encontramos usos 
diferentes da maioria dentro  de zonas 
específicas, porém o mapa é feito se baseando 
na maioria.

  A  zona industrial fica situada nas áreas 
mais periféricas da cidade, acontecendo em três 
pontos, localizados próximos as rodovias e vias 
de grande fluxo.

OCUPAÇÃO E CRESCIMENTO

 A ocupação dos lotes na cidade de Pelotas 
segue um padrão, na qual seu centro histórico, no 
caso a parte mais antiga da cidade, tem os lotes 
com uma ocupação maior, onde as edificações 
são encontradas praticamente encravadas nos 
lotes.
 Quanto mais longe desse centro, menor 
sera a ocupação dos lotes, sendo assim, saindo 
da parte histórica são encontrados lotes menos 
encravados, com um pouco a mais de áreas 
verdes e menos construções. 
 Por ultimo nas a parte mais longe do 
centro e mais próxima das bordas da cidade, são 
encontradas as áreas com edificações 
praticamente solta nos lotes. E é em direção a 
essa ultima região que a cidade tem suas zonas 
de expansão e crescimento.

DIAGRAMAS DE ANÁLISE DA CIDADE

GABARITOS

 A cidade de Pelotas é dividida em diversas 
zonas, das quais o plano diretor estipula a altura 
máxima que as edificações podem chegar.

 Ja a Zona Industrial, tem altura livre devido ao 
seu uso.
 Quanto a área situada próximo a Lagoa dos 
Patos, com uma característica mais residencial, tem 
sua altura estipulada em 7 metros, altura essa que 
também é encontrada na Zona RURUBANA.

 Desta forma a área central, onde encontra-se o 
centro histórico, a altura máxima permitida é de 10 a 13 
metros. Com alguma exceções que se encontram em 
laranja no mapa que tem uma altura máxima maior, 
podendo assim, chegar aos 19 metros.

 Por ultimo temos a altura de até 25 metros, que 
fica situada em algumas vias arteriais da cidade, como a 
Av. Ferreira Viana em algumas partes e a Av. Dom 
Joaquim.
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Os Diagramas mostram as diretrizes criadas para a 
concepção projetual  do parque. Levando em 
consideração varios pontos como as melhores visuais, 
direcionadas a maior entrada de pessoas ao terreno, um 
melhor deslocamento dentro do projeto e grandes eixos 
principais que se relacionam com espaços externo que 
tendem a interagir com os usos internos das edificação.
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