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expansão
Trecho 1

Praça do Pórtico; 
Centro de Atendimento ao Turista; 
Estacionamento

Pista de caminhada e corridas
Academia ao ar livre; 
Quadra de esportes; Áreas de apoio

PROGRAMA DE NECESSIDADES
SETOR BOAS VINDAS

SETOR ATIVO

Espaços de contemplação e socialização
Mobiliário urbano específico da Avenida

Passagem elevada para pedestre; 
Tratamento específico nos aparelhos 
viários; Criação de ciclovia.

Vitrine da cidade: inserção de monumentos 
das vocações da cidade (uva, cultura 
italiana, vinho...)

Segurança viária – inserção de aparelhos 
viários para transposição de faixas de 
rolamento no sentido oeste-leste e 
leste-oeste sem semáforo. 
Segurança para o pedestre – travessia em 
nível em distâncias inferiores a 400m. 
Avenida como elementos urbano 
integrador dos diferentes modos de 
transporte.  
Avenida com várias funções: mobilidade 
(motorizada) e permanência (pessoas) 

SETOR SOCIAL

TRÁFEGO MOTORIZADO

SETOR CULTURAL

INTERVENÇÕES VIÁRIAS

PONTO CRÍTICO 01: 
acesso ao Bairro São Cristóvão

PONTO CRÍTICO 04: 
Conflito Rua Frei Eugênio/-
Garibaldi e Faixa lateral

PONTO CRÍTICO 03: OPÇÃO A -
acesso e saída da Rua Borges de 
Medeiros  e Parque dos Pinheiros

PONTO CRÍTICO 03: OPÇÃO B -
acesso a Rua Borges de Medeiros e 
Parque dos Piunheiros 

PONTO CRÍTICO 02: 
acesso a diversas empresas

PONTO CRÍTICO 01

PONTO DE INTERESSE 01

PONTO DE INTERESSE 01

PONTO CRÍTICO 02

PONTO CRÍTICO 03 - A e B
Detalhe apresentado nesta prancha é da opção B

Praça com mesas e 
ombrelones para 
churrascos e piqueniques

Praça com mesas e 
ombrelones para churrascos e 
piqueniques

Praça da Uva, explorando 
outros sentidos, com videiras 
e espelhos d’águaPraça com mesas e 

ombrelones para churrascos e 
piqueniques

Pista para corridas e 
caminhadas isolada do passeio 
público e com sombreamento

Praça Pet com equipamentos 
para animais domésticos

Quadras poliesportivas 
com arquibancadas 
centrais

Área de apoio com 
sanitários e quiosques 
para aluguel

Área de apoio com sanitários 
e quiosques para aluguel

Quadras poliesportivas com 
arquibancadas centrais

Escadaria do mirante, com 
vista para o parque linear

Aparelho viário exigindo parada 
segura para a transposição 
das faixas de rolamento. 

Mata ciliar junto ao arroio 
como estrégia de preservação 
dos ecossistemas presentes

Fechamento das transposições das faixas de 
rolamento com a inserção de uma “rótula 
alongada”. Oportunidade viária para o conjunto 
de empresas a oeste ou a leste poderem 
acessar a norte e a sul da 25 de julho com 
segurança.  

Acesso ao Centro de Atendimento ao 
Turista e a estratégia de pista lateral junto 
ao Pórtico para desvio de veículos pesados.

Mirante junto à vinícola.

Esquina do Mirante junto à vinícola

Espaços de lazer e 
convivência.

Direcionar o acesso e saídas do bairro proibindo 
acesso norte para avenida 25 de Julho pelo lado sul 
do pórtico. Acesso norte da 25 de julho pelo lado 
norte do pórtico. Aumento de vagas de 
estacionamentos com reaproveitamento do espaço 
em frente da Unidade Básica de Saúde. 
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