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Medidas para prédios já existentes:

Construção no alinhamento de 4 metros. 
Ganho de potencial construtivo para prédios de 

uso misto.
Térreos comerciais voltados à rua contam como 

áreas não adensáveis.

Fim do uso das área de recuo de jardim como 
estacionamento.

Incentivos ficais para proprietários que 
mantenham área de uso público no recuo.

Medidas para prédios novos:

Inversão da lógica das vagas:
De mínimo de vagas de garagem 

exigidas, adotar um máximo de uma 
vaga por unidade habitacional, 
com possibilidade de ausência de 

estacionamento. 
Exigência de vagas para bicicletas 

em todos os tipos de empreendimento.

Em empreendimentos maiores, 
obrigatoriedade de destinação de parte 
das unidades habitacionais à habitação 

de interesse social (HIS).
Adoção de incentivos para a 
produção de HIS em outros 

empreendimentos, como ganho de 
potencial construtivo.

Diminuição da condominialização da 
habitação através do incentivo ao uso 

misto e de uma limitação à área de lazer 
condominial contada como área não 

adensável.

Propostas de diretrizes para edificações pequenas e médias ao longo da via. Função social da propriedade:
considerar grandes áreas de 

estacionamento aberto junto à via como 
não cumprindo sua função social. Exigir 

medidas previstas em legislação.

Fazer valer esses instrumentos 
igualmente para outros terrenos não 

cumprindo sua função.

Desapropriar trechos que não cumprem 
a função social para ampliação do perfil 

viário, em contrapartida ao investimento 
público na via.

Terreno da PUCRS junto à
av. Bento Gonçalves

com o VLT, sem as diretrizes.

Propostas de diretrizes para grandes empreendimentos ao longo da via - simulação de grande instituição com má interface com a via: PUCRS.

Exigência de térreos com fachadas ativas.

Alternativamente à construção, 
possibilidade de criação e manutenção 

de áreas de fruição pública.

Grandes empreendimentos seguindo 
as normas de alinhamento das 

demais edificações.
Previsão de uso misto, podendo 

haver, além do comercial no térreo, 
uso institucional ou residencial.

Terreno da PUCRS junto à
av. Bento Gonçalves

com o VLT, com as diretrizes.Através da implantação de um 
transporte eficiente, busca-
se também criar pontos de 

centralidade e densificação ao 
longo da via. Para tanto novas 
diretrizes são propostas para a 

ocupação dos terrenos privados. 
Propõe-se medidas para os 

terrenos menores e se faz uma 
simulação de diretrizes para 
grandes empreendimentos, 

sendo escolhido como exemplo o 
terreno da PUCRS, junto à estação 

já estudada.
Ao longo da maior parte da via, o 

Plano Diretor de Desenvolvimento 
Urbano Ambiental (PDDUA) da 

cidade permite as maiores alturas, 
densidades e índices previstos 
na cidade. Propõe-se manter 

esses índices, com a finalidade de 
incentivar a densificação.
A via também é isenta de 

recuo de jardim, o que torna a 
paisagem pouco constante. 

Propõe-se, em áreas ainda não 
consolidadas, um recuo fixo para 
as novas edificações, de maneira 

a aumentar o espaço de uso 
público e destinado às calçadas.

Diretrizes para ocupação dos lotes ao longo da avenida

Essa área ajuda a alargar uma via estreita, 
servindo como área de transição.

Propõe-se adoção de instrumentos para 
incentivar o uso público desses recuos e a 
presença de térreo comercial para estimular 

fachadas ativas.

Busca-se ainda incentivar o uso misto, 
com térreos comerciais em prédios 

residenciais, conseguindo densidade e 
integração urbana.

Propõe-se, nas quadras que não estejam já 
bem consolidadas com edificações sem recuo, 

um recuo de jardim fixo de 4 metros.

Simulação da via com novas diretrizes para edificações particulares.

Antes e depois da estação PUCRS, com VLT e edificação com fachada ativa.

Implantação do Terminal Intermodal da Azenha, em terreno onde hoje
há um terminal de ônibus.
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terminal 
intermodal 

com módulos
comerciais e 

de apoio praça pública

av. Bento Gonçalves

av. João Pessoa

condomínio HIS 
pré-existente

estação VLTestações das linhas de 
ônibus alimentadorasárea para estacionamento 

dos coletivos

área de apoio
aos funcionários

redução do número 
atual de pistas de 

carro no trecho 
para implantação 

do VLT

paraciclos e 
estações de bicicleta 

compartilhada

áreas de 
embarque e 

desembarque

bicicletário de 
acesso controlado

espaços para
comércio de rua

módulos comerciais 
e de apoio voltados 

à praça, com 
permeabilidade 

visual entre praça e 
estação

praça com estares e pracinha, 
com aproveitamento 

da vegetação existente, 
integrando a praça às 

palmeiras da av João Pessoa

fazer incidir a 
legislação sobre 

terrenos do 
entorno que não 
cumpram função 
social, destinando 
preferencialmente 
a HIS, restaurantes 
populares e abrigo

Esquema de diretrizes de ocupação do 
Terminal Intermodal da Azenha

trajeto VLT

trajeto ônibus

Localização na linha.

Programa comum a todos os terminais intermodais

Estação do VLT
como elemento principal

Plataformas das linhas 
alimentadoras

integradas às linha do VLT

Bicicletários + paraciclos
integrados às linhas de 
transporte público

Estacionamento dissuasório
integrados ao sistema público de 
transporte

Novos prédios de apoio comercial
para estimular novas centralidades 
nas estações e levar serviço e 
emprego às periferias

Equipamento público
para estimular novas centralidades 
nas estações e levar cidadania às 
periferias

Praça, área de lazer ou prática 
desportiva

Outros elementos presentes nos terminais e estações

Diretrizes para os Terminais Intermodais

Os terminais intermodais 
são elementos principais do 
funcionamento do plano de 
transporte, integrando VLT, 

ônibus, bicicleta e até o carro, 
mas eles também são vistos 

como pontos de apoio à 
habitação próxima à via.

Utilizando espaço de antigos 
terminais, espaços residuais 
da via ou terrenos que não 
cumprem sua função social, 

os terminais apresentam 
programas de necessidades 
que atendem à região onde 

se encontram. Com isso, 
busca-se levar equipamentos 
públicos, comércio, serviço e 
empregos para mais próximo 

dos bairros, fortalecendo 
o caráter de centralidade 
desses terminais e da via 

como um todo - aumentando 
o acesso à cidade e 

diminuindo a necessidade de 
deslocamento.

Junto a eles também se prioriza 
as políticas de implantação 
de HIS e equipamentos de 

assistência social.

Terminal Intermodal da Azenha

Propostas de diretrizes para edificações de grande porte: simulação PUCRS

Antes e depois da estação PUCRS, com VLT, travessia e bicicletário.


