
5. ÁREA DE INTERVENÇÃO
5.4 alturas das edificações

12TCC 2021.1 Natália Nunes Conjunto Multiuso
1 Pav.Terreno escolhido

Quanto à altura das edificações, este mapa 
evidencia a predominância de edifícios baixos, com 
alturas de até 3 pavimentos, referentes às cores mais 
claras do mapa.

O atual plano diretor permite alturas máximas de 
27m na região, aproximadamente 9 pavimentos, 
entretanto a única ocorrência de edificação que atinge 
este limite são os edifícios do empreendimento Rossi 
Fiateci que apresentam o dobro dessa quantidade. 
Considerando que a área do 4º Distrito se beneficiária 
de um maior adensamento na região, as edificações 
tenderão a crescer em altura para abrigar edifícios 
residenciais e mistos, porém deve-se debater um 
pouco mais acerca da “necessidade” de ultrapassar em 
tamanha altura o limite proposto pelo plano. Pois 
deve-se levar também em consideração a presença do 
Rio Jacuí e o que um paredão de edifícios de alturas 
exageradas pode causar. Além de estudar a relação 
dessas novas alturas com edificações existentes no 
local, como pode ser vista na imagem abaixo.
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5. ÁREA DE INTERVENÇÃO
5.3 uso do solo e atividades

11TCC 2021.1 Natália Nunes Conjunto Multiuso
Residencial Comercial/ServiçosTerreno escolhido

Acerca das atividades que se encontram no entorno 
do terreno, percebe-se a quantidade expressiva de 
terrenos com usos industriais, muitos dos quais não se 
encontram ativos e agem como lotes subutilizados, 
dados suas dimensões muitas vezes avantajadas, ou 
em total desuso.

O uso comercial e de serviços também é expressivo 
na região, porém não tão diversificado. Em sua maior 
parte o setor do serviço se volta ao automóvel -tema 
recorrente na região- criando uma carência de 
variedade de serviços, como por exemplo serviços e 
comércio alimentício, de vesturário, de saúde.

Os terrenos que abrigam atividades residenciais e 
mistas apresentam números similares, sendo as 
atividades residenciais em sua maioria caracterizada 
por casas de um ou dois pavimentos; e as edificações 
residenciais quando ganham mais pavimentos dão 
espaço no térreo ao comércio, apresentando assim 
característica de edifício de uso misto.

Uma atividade que se percebe em falta na região é 
o lazer, não se encontra muitos espaços atrativos e 
aberto ao público como praças, quadras, áreas verdes, e 
playground no bairro. 

Apesar de a oferta estar crescendo nos últimos 
tempos, ainda é percebida uma falta de locais de 
entretenimento pago, não se encontra com facilidade 
pela região atrativos como bares, casas de dança, casas 
de jogos, etc.

O uso institucional é o mais escasso na região, 
sendo mais encontrado à norte no mapa, onde se tem 
uma escola estadual, o departamento de criminalística 
do Rio Grande do Sul.

Industrial Institucional Misto

Ri
o 

Ja
cu

í

R.
 V

ol
un

tá
rio

s d
a P

át
ria

5. ÁREA DE INTERVENÇÃO
5.3 uso do solo e atividades

11TCC 2021.1 Natália Nunes Conjunto Multiuso
Residencial Comercial/ServiçosTerreno escolhido

Acerca das atividades que se encontram no entorno 
do terreno, percebe-se a quantidade expressiva de 
terrenos com usos industriais, muitos dos quais não se 
encontram ativos e agem como lotes subutilizados, 
dados suas dimensões muitas vezes avantajadas, ou 
em total desuso.

O uso comercial e de serviços também é expressivo 
na região, porém não tão diversificado. Em sua maior 
parte o setor do serviço se volta ao automóvel -tema 
recorrente na região- criando uma carência de 
variedade de serviços, como por exemplo serviços e 
comércio alimentício, de vesturário, de saúde.

Os terrenos que abrigam atividades residenciais e 
mistas apresentam números similares, sendo as 
atividades residenciais em sua maioria caracterizada 
por casas de um ou dois pavimentos; e as edificações 
residenciais quando ganham mais pavimentos dão 
espaço no térreo ao comércio, apresentando assim 
característica de edifício de uso misto.

Uma atividade que se percebe em falta na região é 
o lazer, não se encontra muitos espaços atrativos e 
aberto ao público como praças, quadras, áreas verdes, e 
playground no bairro. 

Apesar de a oferta estar crescendo nos últimos 
tempos, ainda é percebida uma falta de locais de 
entretenimento pago, não se encontra com facilidade 
pela região atrativos como bares, casas de dança, casas 
de jogos, etc.

O uso institucional é o mais escasso na região, 
sendo mais encontrado à norte no mapa, onde se tem 
uma escola estadual, o departamento de criminalística 
do Rio Grande do Sul.

Industrial Institucional Misto

Ri
o 

Ja
cu

í

R.
 V

ol
un

tá
rio

s d
a 

Pá
tr

ia

5. ÁREA DE INTERVENÇÃO
5.3 uso do solo e atividades

11TCC 2021.1 Natália Nunes Conjunto Multiuso
Residencial Comercial/ServiçosTerreno escolhido

Acerca das atividades que se encontram no entorno 
do terreno, percebe-se a quantidade expressiva de 
terrenos com usos industriais, muitos dos quais não se 
encontram ativos e agem como lotes subutilizados, 
dados suas dimensões muitas vezes avantajadas, ou 
em total desuso.

O uso comercial e de serviços também é expressivo 
na região, porém não tão diversificado. Em sua maior 
parte o setor do serviço se volta ao automóvel -tema 
recorrente na região- criando uma carência de 
variedade de serviços, como por exemplo serviços e 
comércio alimentício, de vesturário, de saúde.

Os terrenos que abrigam atividades residenciais e 
mistas apresentam números similares, sendo as 
atividades residenciais em sua maioria caracterizada 
por casas de um ou dois pavimentos; e as edificações 
residenciais quando ganham mais pavimentos dão 
espaço no térreo ao comércio, apresentando assim 
característica de edifício de uso misto.

Uma atividade que se percebe em falta na região é 
o lazer, não se encontra muitos espaços atrativos e 
aberto ao público como praças, quadras, áreas verdes, e 
playground no bairro. 

Apesar de a oferta estar crescendo nos últimos 
tempos, ainda é percebida uma falta de locais de 
entretenimento pago, não se encontra com facilidade 
pela região atrativos como bares, casas de dança, casas 
de jogos, etc.

O uso institucional é o mais escasso na região, 
sendo mais encontrado à norte no mapa, onde se tem 
uma escola estadual, o departamento de criminalística 
do Rio Grande do Sul.

Industrial Institucional Misto

Ri
o 

Ja
cu

í

R.
 V

ol
un

tá
rio

s d
a P

át
ria

Público
Privado

Semi-público

TEMÁTICA LOCALIZAÇÃO
JUSTIFICATIVA
A chegada da pandemia do COVID-19 causou uma expressiva 

mudança na rotina da maior parte da população mundial. 
O distanciamento social utilizado como o melhor - e por muito 
tempo o único - meio de prevenção à doença fez com que os 
trabalhadores se vissem forçados a realizar as suas funções de 
maneira remota.

O tema do teletrabalho já estava sendo discutido muito antes 
do cenário gerado pela pandemia. No início do século XXI, os 
avanços alcançados na área da tecnologia da informação (TI) 
e a globalização digital vinha tornando cada vez mais possível a 
realização de trabalhos à distância. 

“O teletrabalho cresce em todo o mundo, numa coerência direta 
com novas tendências econômicas, como o trabalho autônomo e a 
flexibilização de tempo e espaço. (...) O teletrabalho é mais comum do 
que se possa imaginar, sendo que quase a totalidade dos escritórios, 
em diferentes patamares de adesão, já teletrabalha sem até mesmo 
dar-se conta disto.” (ROCHA, Ana Cecília. 2003, pág. 2)

Em termos técnicos, a sociedade está preparada para 
o teletrabalho há anos, porém a falta de necessidade de 
implementação em larga escala deste tipo de relação fez com 
que sua difusão ocorresse de maneira mais equilibrada até então.

“As vantagens são inúmeras e as desvantagens estão aí para 
serem superadas por milhões de atuais teletrabalhadores ao redor 
do mundo. Apesar de sua já substancial adesão, o teletrabalho 
ainda se difunde lentamente, muito mais por razões sociais do que 
tecnológicas.” (ROCHA, Ana Cecília. 2003, pág. 6)

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 
(PNAD Contínua) realizada pelo IBGE no primeiro trimestre de 
2020 coloca o estado do Rio Grande do Sul em 6ª posição, com 
aproximadamente 1,3 milhões de pessoas em potencial de 
teletrabalho.

“O Brasil (...) possui, na média, um percentual de pessoas em 
potencial de teletrabalho de cerca de 22,7%, que corresponde a 20,8 
milhões de pessoas.” (GOÉS, G.S. et al., 2020, pág. 4)

Ainda que os efeitos causados pela pandemia não possam ser 
medidos de maneira exata, o fato que se mantém é que a chegada 
do COVID-19 trouxe à tona o debate sobre novas maneiras de se 
trabalhar, estudar e viver.

Entrelaçado neste assunto encontram-se as questões 
arquitetônicas e urbanísticas que devem se propor a suprir as 
necessidades dos cidadãos, com uma oferta de cidade (re)
pensada para múltiplos usos.

Segundo JACOBS (2011):
“Quando um uso principal é efetivamente associado a outro, que 

traga as pessoas para as ruas em horários diferentes, aí o resultado 
pode ser economicamente estimulante: um ambiente fértil para a 
diversidade derivada” (JACOBS, Jane, 2011, p.115)

Portanto, um projeto que se propõe a ofertar moradias com 
plantas multifuncionais, espaços de trabalho privativos e públicos, 
espaços de lazer e comércio de bens e serviços tem o poder não 
apenas de facilitar o dia-dia de seus usuários, como também de 
trazer maior segurança para a região.

OBJETIVO
De acordo com o que foi apresentado, a proposta tem como 

principal intenção oferecer um espaço que aproxime o trabalho 
da moradia, permitindo diferentes níveis de conexão entre os dois, 
e que se propõe a atender as necessidades geradas por esta 
relação, levando em consideração hábitos trazidos pela pandemia 
e que podem vir a fazer parte, cada vez mais, do cotidiano da 
população.

Pretende-se ainda, estimular a densificação populacional na 
região em diferentes períodos por meio da diversidade de usos 
com espaços flexíveis, que abriguem espaços públicos de lazer, 
trabalho, descanso e comércio de bens e serviços.

O terreno utilizado para a realização deste projeto possui uma 
localização estratégica, está próximo a vias de importantes fluxos 
de entrada e saída da cidade, tem fácil acesso e fica próximo ao 
centro histórico, há uma estação do trensurb a poucas quadras 
que leva ao centro de Porto Alegre, ao aeroporto ou às cidades 
vizinhas.

A região do 4º Distrito, na qual está inserido o terreno, possui um 
histórico de nascimento como área industrial e que posteriormente 
foi sendo esvaziada e no processo sofreu com o abandono das 
edificações e o consequente descaso com a infraestrutura no 
local. 

Atualmente, a área passa por um processo de transição 
no qual está sendo incentivada a requalificação por meio da 
atribuição de novos usos aos vazios urbanos que foram sendo 
deixados para trás, assim como o restauro, sempre que possível, 
de edifícios históricos. 

Como consequência, percebe-se nos últimos tempos um 
crescimento de atividades na área da indústria criativa na região, 
e um potencial atrativo para diferentes usos que possa gerar maior 
movimentação de pessoas nas ruas em diferentes horários.

A cidade de Porto Alegre como um todo é conhecida por 
apresentar um grande número de árvores nas ruas, e nessa região 
não é diferente. As calçadas possuem considerável número de 
árvores que contribuem para gerar um ambiente agradável, tanto 
em aspecto visual quanto de temperatura.

O terreno fica entre três vias, uma via de dois sentidos de tráfego 
moderado alto, a Voluntários da Pátria, que age como uma via 
de entrada para a cidade; uma via coletora de um sentido, a Av. 
Pátria, que faz ligação da Av. Farrapos com a R. Voluntários da 
Pátria; e uma via local de um sentido, a Av. Missões.

Os diferentes perfis das três vias serão levados em consideração 
no lançamento do projeto em questões tais quais o posicionamento 
do edifício, do estacionamento e das entradas principais.

Acerca das atividades que se encontram no entorno do 
terreno, percebe-se a quantidade expressiva de terrenos com 
usos industriais, muitos dos quais não se encontram ativos e agem 
como lotes subutilizados, dados suas dimensões muitas vezes 
avantajadas, ou em total desuso.

O uso comercial e de serviços também é expressivo na região, 
porém não tão diversificado. Em sua maior parte o setor do serviço 
se volta ao automóvel -tema recorrente na região- criando uma 
carência de variedade de serviços, como por exemplo serviços e 
comércio alimentício, de vesturário, de saúde.

Os terrenos que abrigam atividades residenciais e mistas 
apresentam números similares, sendo as atividades residenciais em 
sua maioria caracterizada por casas de um ou dois pavimentos; e 
as edificações residenciais quando ganham mais pavimentos dão 
espaço no térreo ao comércio, apresentando assim característica 
de edifício de uso misto.

Uma atividade que se percebe em falta na região é o lazer, 
não se encontra muitos espaços atrativos e aberto ao público 
como praças, quadras, áreas verdes, e playground no bairro. 

Apesar de a oferta estar crescendo nos últimos tempos, ainda 
é percebida uma falta de locais de entretenimento pago, não se 
encontra com facilidade pela região atrativos como bares, casas 
de dança, casas de jogos, etc.

O uso institucional é o mais escasso na região, sendo mais 
encontrado à norte no mapa, onde se tem uma escola estadual, 
o departamento de criminalística do Rio Grande do Sul.

Quanto à altura das edificações, este mapa evidencia a 
predominância de edifícios baixos, com alturas de até 3 pavimentos, 
referentes às cores mais claras do mapa.

O atual plano diretor permite alturas máximas de 27m na 
região, aproximadamente 9 pavimentos,

USO DO SOLO | ATIVIDADES ALTURA DAS EDIFICAÇÕES

CONJUNTO MULTIUSO
o teletrabalho no cenário pós-pandêmico

PARTIDO
01. TERRENO

terreno de 4.941m² sem uso, 
a edificação existente no 

local foi demolida 
no início de 2021

02. BASE
a base ocupa grande 

porcentagem do térreo, 
gerando fachadas 

ativas com a rua, 
subtração central 

no volume gera
praça interna

02. ACESSOS
todas as ruas apresentam

opções de acesso à
praça central

03. PRAÇA ELEVADA
no 3º pavimento há uma

praça de acesso 
público

04. AFASTAMENTOS
a partir de então foram 

aplicados afastamentos 
laterais para que se criasse 

o desenho da torre

05. ALTURA
a base conta com 

2 pavimentos, e a  torre
com  6 pavimentos

(dentre os quais,
2 apresentam

mezaninos)

06. PROGRAMA
a parte pública vai do térreo 
ao 3º pav, as residências vão 

do 4º ao 7º pav, e a parte 
semi-pública ocupa 

a cobertura

4º DISTRITO | PORTO ALEGRE - RS


