
A proposta visa integrar os três trechos da Avenida 25 de Julho através de um projeto com elementos unificadores 
que se adequem à realidade de cada segmento, resolvendo seus entraves viários ao mesmo tempo em que hu-
maniza a via valorizando a cultura e história local.
O projeto se utiliza de estratégias de traffic calming, mobílias urbanas modulares e paisagismo valorizando a na-
tureza e cultura local para realizar seu objetivo, chamando tanto moradores quanto turistas a apropriar-se da via 
de maneira inclusiva e plural. Para balizar e integrar o projeto, é considerada uma estrutura de viário composta 
sempre por três segmentos: integração, conexão e apoio. Esses segmentos se entrecruzam ao longo da avenida e 
se unificam dentro de pontos de interesse. A composição, espacialidade e características de cada segmento 
varia conforme as necessidades do trecho e localização em questão.
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INTEGRAÇÃO

  Via com largura de , a  
metros, com uma ou duas faixas de 
rolamento por sentido. 
  Função: Conectar o trecho  ao 
trecho ; distribuir o fluxo viário com 
destino ao centro do fluxo com desti-
no às indústrias lindeiras . 

  Via com sentido único e com lar-
gura mínima de  metros. O estreita-
mento da mesma age como meca-
nismo de redução de velocidade, 
uma vez que ainda que seja uma 
área logística, há conexão direta 
com os demais usos urbanos. 
  Função: Distribuir o fluxo logístico, 
com objetivo de não sobrecarregar a 
principal via de acesso da cidade. 

trecho 01

  Via destinada as atividades 
peatonais e ciclísticas, com largura 
de  a  metros.
    Função: Agir como elo entre o 
espaço urbano e as pessoas, proporcio-
nando infraestrutura adequada para 
que as mesmas apropriem-se dos es-
paços públicos de maneira espontâ-
nea. De modo que resulte no adensa-
mento do trecho , humanização de 
suas vias e mais sensação de segura-
ção aos que desse espaço usufruirem 
em sua rotina de trabalho, lazer e/ou 
educação. 
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