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ACADÊMICO: NATÃ DRESCHER

TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO ANTEPROJETO
ORIENTADOR: GUSTAVO GARCIA DE OLIVEIRA

 O terreno escolhido para a implantação do projeto de um 
Complexo Esportivo Cultural, fica situado na cidade de Pelotas. 

 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.

 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.

Localização e Justificativas

 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.

 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.
 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.
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APRESENTAÇÃO

Legenda

Vias Coletoras

Vias Arteriais

Vias Locais

Terreno

Diagrama de Hierarquia Viária

 Quanto as Ruas que margeiam a área escolhida, temos de 
diversos usos, como Arteriais, Coletoras e Locais. Assim como 
demarcado no diagrama, três grandes vias passam próximos ao entorno, 
ambas as três são de grande importância para a cidade, a mais proxima 
onde o terreno se localiza, forma o eixo viário Leste e Oeste, sem contar 
que a outra Via Arterial também está compondo um Eixo Viario, no caso 
o Norte Sul. Desta forma a Localização do terreno é estratégica se 
analisarmos o deslocamento do público pela cidade.
 Os demais bairros do entorno, em sua maioria residencial, 
seguem uma base, tendo ruas Coletoras que recebem o fluxo das vias 
Arteriais e distribuem para as vias locais, que por ultimo dispersão nos 
bairros os fluxos.

Estádio Bento Freitas

Arroio Pelotas

Terreno

Área: 265.018,3 m²
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Legenda

Centro Histórico

Região do Porto

Rodovias

Eixo Leste Oeste

Eixo Norte Sul

Eixos Importantes de Circulação

Bairro Navegantes

População Alvo

Área de Interesse Histórico 
e Ambiental

Parque Una

Jokey Club Pelotas

Aeroporto Internacional de Pelotas

Parque da FENADOCE

Antigo Frigorífico

Praça Coronel Pedro Osório

Estádio Esporte Club Pelotas

Praça Piratinino de Almeida

Museu da Baroneza

Shopping Pelotas

Esporte

Lazer

Apoio

Direcionamento 

Ruas Projetadas 

Eixos de distribuição de atletas 

Edificações 

Diretrizes de Implantação

Acesso Público em geral

Acesso Atletas

Eixos de Direcionamento Público

Eixo de distribuição de atletas

Praças, locais de lazer e esporte

Estacionamentos

Ligação entre espaços de lazer e apoio

Acessos, Eixos e Deslocamento

Rotação recomendada para campos

Insolação

Insolação e rotação de Blocos

Esporte

Lazer

Estacionamentos

Arquibancada campo de futebol

Vestiários e apoio a atletas do campo

Piscina 

Quadra poliesportiva

Centro cultural

Zoneamento

Os diferentes blocos do projeto são 
divididos por proporcionalidade em seu 
eixo transversal. Desta forma cada bloco 
equivale a metade da medida do anterior.

Edificações 

Eixos de proporção 

Proporção entre Blocos

Pista de Skate

Quadras Poliesportivas abertas

Anfiteatro

Estacionamento 1

Estacionamento 2

Estacionamento 4

 O conceito do projeto se baseia na ideia da integração entre os espaços e a população, priorizando a fluidez e a mobilidade, proporcionando desta forma uma utilização com qualidade, buscando a melhor 

experiencia do usuário em cada espaço do projeto.  Tendo a mesma linha de pensamento quanto ao entorno, trazendo referencias e diretrizes presentes a sua volta, procurando transparecer a leveza da forma, 

gerando harmonia como um todo no projeto, sem perder o caráter de uso das edificações e do Parque em si.
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Acessos Peatonais Principais 

Acessos de Veículos Principais 



DIAGRAMA DE NÓS

ASPECTOS AMBIENTAIS 

 São pontos ou lugares estratégicos de 
uma cidade, através dos quais o observador pode 
entrar, são focos intensivos para os quais ou a 
partir dos quais ele se locomove. Podem ser 
basicamente junções, intersecções, etc.
NÓS VIÁRIOS : Encontro de vias arteriais 
importantes formando aglomerado de fluxos nas 
vias, distribuídos por toda a cidade.
INTERSECÇÕES DE FLUXOS PEATONAIS: 
Aglomerações de pessoas seja para lazer, 
trabalho ou turismo. São eles o grande centro 
histórico, o shopping de Pelotas e a Praia do 
Laranja, onde ambos recebem diariamente um 
grande número de pessoas.

 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.
 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.

 USOS

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

 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 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.

 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.

  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

 Ja a Zona Industrial, tem altura livre devido ao seu uso.

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

 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.
 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.

LEGENDA

Áreas Verdes e de Interesse ambiental

Áreas sem Vegetação

Pontos de degradação

Limite da Zona Urbana

Rios

Terreno

LEGENDA

Comercial

Residencial

Industrial

Limite da Zona Urbana

Rios

Área RURURBANA

Terreno

LEGENDA

Encravado no Lote 

Semi Encravado no Lote

Solta no Lote

Limite da Zona Urbana

Rios

Sentido da expansão urbana

Linha de Crescimento

Terreno

Zona Industrial sem altura 

Limite da Zona Urbana
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Zona RURURBANA 7m

Laranjal e entorno 7m

Vias Arteriais até 25m

Terreno
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Centro Histórico 10 a 13m

Centro Histórico e Proximidades 19m
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Nós Viários 

Intersecções de Fluxo
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LEGENDA

Centro Histórico 

Charqueadas

Shopping

Praia do Laranjal

Parque da FENADOCE

Terreno

Terreno

DIAGRAMA DE VIAS

ARTERIAIS: Vias Utilizadas  para chegada e 
saída da cidade, direcionam da Rodovia para 
pontos na cidade.

 As vias são canais de circulação ao longo 
dos quais o observador se locomove de modo 
habitual, ocasional ou potencial, podem ser ruas, 
alamedas, linhas de transito, canais, ferrovias, 
etc.

CONDUTORAS: Principais vias dentro da cidade 
estão ligadas as arteriais, mas estas direcionam o 
movimento para os bairros dentro da cidade.
LOCAIS: Vias menores dentro dos bairros. Elas 
compõem o restante da malha viária da cidade.

DIAGRAMA DE MARCOS E LIMITES

 Se tratando de uma cidade histórica e com 
uma padrão bem marcado de tipologias, a cidade 
não conta com um grande número de marcos 
visuais sendo o principal a catedral que se situa 
no centro histórico.
 Porém existe uma grande quantidade de 
marcos locais, que são pontos que só quem mora 
na cidade ou ja visitou, conhece sua localização, 
virando assim um ponto de referencia mesmo 
não sendo um marco visual.

DIAGRAMA DE BAIRROS

 Quanto a Morfologia dos bairros, a cidade 
pode ser dividida em diferentes tipologias de 
traçados, com inúmeras formas, mas os que mais 
se destacam são a área central histórica, a praia 
do laranjal, a área mais moderna proximo ao 
shopping,  a região industr ia l  e a área 
RURURBANA.

DIAGRAMAS DE LYNCH

LEGENDA

Centro Histórico

Laranjal

Shopping

Industrial

RURURBANA

Terreno
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Terreno
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527,64

Prédio Histórico Pontos de Conflito

Vias de Grande Fluxo

Área de Interesse Histórico 
e Ambiental (Sítio Charqueador)

Aglomeração de Público

Ventos predominantes Ciclo Faixas

 As principais testadas do terreno ficam na 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 de volumetria e deslocamento de edificações 
são bem amplas. 
 Em relação ao relevo, o terreno tem um desnível de 
aproximadamente 6m, mas da mesma forma que a insolação, com um 
terreno desta magnitude, o desnível é praticamente imperceptível.
 Quanto aos usos, o entorno segue uma linha mais residencial, 
porém a via principal, no caso a Avenida Ferreira Vianna, tem 
característica comercial sem contar que o shopping da cidade se situa 
ao lado do terreno. Nesta esquina localizada ao lado do terreno e 
também do shopping Pelotas, pelo grande fluxo das vias podemos ver 
um grande nó viário, criado pelo conflito de fluxos em ambas as vias. 
Aos fundos do terreno encontramos além de uma área residencial, uma 
área de interesse Histórico e Ambiental, impossibilitando a construção 
de estruturas nesta área.
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Legenda

Uso Comercial

Insolação

IMAGENS TERRENO 

Imagem com vista da lateral Leste do Terreno

 Vista da lateral Norte do Terreno

 Terreno com vista para o Parque residencial Una

 Terreno com vista para o Shopping Pelotas

 Avenida Ferreira Vianna Limite Norte do Terreno

 Detalhe Calçada e Ciclo faixa próximos ao terreno

 Entrada Parque Residencial Una
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Fonte : http://www.reidosimoveis.com.br/

Entorno e Proximidades

Fonte :http://www.coletiva.net/

Fonte: https://www.diariopopular.com.br/

Fonte: https://www.tripadvisor.com.br/

Parque UNA

Shopping Pelotas

Museu da Baronesa

Praia do Laranjal
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PLANTA BAIXA I CAMPO ESC: 1/250

PLANTA BAIXA II CAMPO ESC: 1/250

Quadro de áreas Campo

Diagrama de rotas de Fuga

Rotas de fuga 

Malha de modulação

Diagrama de Estrutura

Malha de modulação

Diagrama de Estrutura

Setorização

Público Atletas

Quadro de áreas Esportivo

Diagrama de Estrutura

Malha de modulação
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CORTES E FACHADAS CAMPO ESC: 1/250

Fachada Norte Fachada Sul

Fachada Oeste

Fachada Leste

Corte A-A

Perspectivas

Estacionamento e visão Sul do Campo

Pista de Skate e entrada da Arquibancada do Campo 

Vista da Arquibancada de dentro do Campo

Entrada Arquibancada

Entrada Leste do setor Esportivo

Espaço entre setor Cultural e Esportivo

Entrada Oeste do setor Esportivo

Setorização

Público

Apoio Piscina

Apoio Ginásio

Hall

Público

Apoio Piscina

Apoio Ginásio

Hall

Campo com vista da entrada do Setor Esportivo
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PLANTA BAIXA I CENTRO ESPORTIVO ESC: 1/333

PLANTA BAIXA II CENTRO ESPORTIVO ESC: 1/333
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CORTES E FACHADAS CENTRO ESPORTIVO ESC: 1/333

Corte A-A

Corte B-B Fachada Norte Fachada Sul

Fachada Leste

Fachada Oeste
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PLANTA BAIXA I CENTRO CULTURAL ESC: 1/250

PLANTA BAIXA II CENTRO CULTURAL ESC: 1/250

Diagrama de rotas de Fuga

Diagrama de Estrutura

Rotas de fuga 

Malha de modulação

Setorização

Auditório

Salas de Aula

Administrativo

Biblioteca

Apoio

Pratica esportiva
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CORTES E FACHADAS CENTRO CULTURAL ESC: 1/250

Corte A-A

Corte B-B
Fachada Sul Fachada Norte

Fachada Leste

Fachada Oeste

Quadro de áreas

Perspectivas

Entrada Principal setor cultural

Entrada Leste do setor Cultural
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DETALHAMENTO ARQUIBANCADA CAMPO

Esc: 1/50Corte de Pele Esc: 1/50Fachada Descascada 

Planta Baixa Descascada Esc: 1/50

Perspectivas Módulo Detalhado

Detalhe Esc: 1/20
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DETALHAMENTO BLOCO ESPORTIVO

Esc: 1/50Corte de Pele Esc: 1/50Fachada Descascada 

Planta Baixa Descascada Esc: 1/50

Perspectivas Módulo Detalhado

Detalhe Esc: 1/10
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DETALHAMENTO BLOCO CULTURAL

Esc: 1/33,33Corte de Pele Esc: 1/33,33Fachada Descascada 

Planta Baixa Descascada Esc: 1/33,33

Perspectivas Módulo Detalhado

Esc: 1/10Detalhe  
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PERSPECTIVAS


