
ores da cunha tem uma posição geográca privilegiada, na 
unidade geomorfológica do planalto meridional -  afastada, 
portanto, das áreas alagáveis da depressão central, terras 
de alta fertilidade natural, grandes remanescentes 
orestais, além de um rico sistema de drenagem que integra 
a sub-bacia médio taquari-antas. todavia, os relatórios 
técnicos do plano de bacias do taquari-antas já apontam 
índices de comprometimento crítico no balanço hídrico da 
microbacia do rio tegas, que compõe o sistema de 
drenagem natural da cidade, juntamente com a do são 
marcos (sema/drh, 2012). sendo a água o recurso 
primordial à existência da vida, é imperativo que o projeto 
para a requalicação da avenida 25 de julho para ter 
práticas de fato sustentáveis deve, antes de mais nada, 
proteger seus cursos d’água, articular sistemas de espaços 
livres conectados à fonte de toda sua riqueza. 

para isso, esta proposta alinha planejamento ambiental e 
conservação vegetal à urbanização e ao planejamento das 
infraestruturas urbanas, lançando diretrizes ecológicas e 
construindo estruturas que protejam o meio-ambiente, 
deem suporte à vida urbana por meio do planejamento de 
uma cidade sustentável e contemporânea, onde a ocupação 
urbana e as ações do homem sobre a terra são compatíveis 
às suas contribuições ao meio ambiente, à constituição da 
vida coletiva.

a avenida 25 de julho, entendida como um dos mosaicos 
interagentes que compõem a cidade, é tratada como um 
ecossistema urbano que, assim como os naturais, necessita 
de espaços livres para seu pleno funcionamento (pellegrino, 
2000). a m de consolidar um sistema de espaços livres em 
ores da cunha, faz parte desta proposta a elaboração de 
um planejamento ambiental a nível municipal, que dispõe 
de cinco diretrizes capazes de impactar positivamente o 
meio ambiente de ores da cunha, como a (1) manutenção 
das grandes manchas de vegetação, (2) corredores 
sucientemente largos de vegetação ao longo dos cursos 
d’água, (3) manutenção e conectividade entre grandes 

trecho 3  - acesso norte
mobilidade urbana . o lazer e o espaço de descompressão

> ciclovia central bidirecional, com proposição de integração 
às vias estruturadoras adjacentes previstas em plano 
diretor e existentes, como nos cruzamentos com bairros 
residenciais e áreas de expansão urbana;
> novas calçadas junto à paisagem agrícola, com 
tratamento em nível para o pedestre, com clareza na 
demarcação dos espaços para usos de lazer, com 
materialidade adequada para caminhadas e corridas; 
> eixos de deslocamento de veículos automotores junto à 
porção leste, evitando cruzamentos com os eixos de lazer e 
ciclovia;

trecho 3 - acesso norte
paisagem viva . a cidade bucólica como cenário

> o trecho possui amplitude visual à paisagem e ao 
horizonte, reforçando um estética bucólica e de baixa 
ocupação; para esse recorte, serão mantidas as palmeiras 
existentes, e reforçado com vegetação rasteira e forrações, 
como herbáceas e gramíneas, fazendo alusão aos campos e 
qualicando os canteiros propostos; 

trecho 2 - área central
paisagem viva . a identidade urbana e a floração 

> na área central foram utilizadas árvores com orações 
marcantes, como eixos de ipês e espécies de corticeiras, 
promovendo uma ambiência inequívoca da vegetação na 
região central;

> o eixo central de vegetação decídua possibilita que as 
fachadas adjacentes à via recebam adequadamente 
insolação e ventilação o ano todo, dadas as condições 
climáticas locais;

>valetas de biorretenção distribuídas ao longo das calçadas 
estruturam o espaço livre que, junto ao mobiliário e 
expansões das calçadas propostas, requalicam a Avenida 
25 e constroem uma cidade do futuro, onde há integração 
entre a infraestrutura verde e a cinza; 

> forrações compostas por espécies de sol/meia-sombra 
que tenham maior capacidade de evapotranspiração pelo 
grande número de folhas e formatos largos, aumentando a 
umidade do microclima e contribuindo para o pequeno ciclo 
hidrológico, como a jibóia (Epipremnum pinnatum) e o 
lodentro roxo (Philodendron erubescens).

trecho 2 - área central
mobilidade urbana . a rua completa e o espaço de 

usos compartilhados

> a rua de usos compartilhados pelos distintos agentes 
urbanos é o ponto de partida para o projeto da área, 
sendo o pedestre usuário âncora junto aos ciclistas, para 
uso e ocupação dos espaços públicos;

> o entorno é parte indissociável da estratégia de 
desenho, prevendo-se áreas de mobiliário urbano, áreas 
permeáveis, acesso e circulação calma do tráfego de 
veículos; as expansões das calçadas são âncoras para a 
apropriação pública e a passagem livre de transeuntes;

> ciclorota demarcada ao longo do trecho, conectada às 
redes cicloviárias dos trechos 01 e 03, devidamente 
sinalizada e demarcada em todas as vias; prioridade de 
pedestres e ciclistas; acesso de carga e descarga em 
horários reservados; possibilidade de fechamento 
ocasional das vias para eventos e festejos públicos 
coletivos;

> vias transversais semaforizadas e sinalizadas, com 
faixa em nível para travessias de pedestres;

SÍNTESE DO DIAGNÓSTICO
legenda 
 
 turismo do vinho
 turismo religioso
 atrativos turísticos
 praças públicas . áreas livres
 
 rodovia
 avenida 25 de julho
 malha urbana
 hidrograa
 áreas de fragilidade ambiental
 
 mancha urbana
 grandes manchas verdes
 pequenas manchas verdes 

HIPÓTESE DE CIDADE
legenda 
 
 turismo do vinho
 turismo religioso
 atrativos turísticos comerciais
 praças públicas . áreas livres
 
 sistema de mobilidade sustentável

 mancha urbana
 parques de conservação
 parques urbanos > pequenas manchas
 parques lineares > corredores ecológico
 nova avenida 25 de julho

 novos espaços de atração cultural,
 turística e comercial
 novos espaços de uso público coletivo
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eliminação dos canteiros centrais 
existentes permitindo o fluxo livre 
de pedestre - via compartilhada. 
Inserção de árvores nativas da região 
sul - corticeira mulungu - com floração 
marcante avermelhada e folhagem 
decidua o que propicia a iluminação  
natural constante 

demarcação das esquinas do trecho 
central de via compartilhada com a 
implantação de ipês brancos

trecho da praça da bandeira e igreja matriz 
mantém a av. 25 de julho com desenho de via 
compartilhada, sem canteiro central facilitando 
a circulação e ocupação por eventos cívicos. 
o projeto propõe a inserção de jatos d’água 
pontuais com efeito cênico e lúdico ao espaço da 
rua tomado como praça

inserção de áreas de estar com 
mobiliário associado à biovaletas 
e consideração das vagas de 
estacionamento e acesso de veiculos 
existentes aos lotes privados 

fim do trecho de via 
compartilha na área central

inicio do canteiro central para 
separação dos fluxos e inserção de 
ipês amarelos trazendo uma nova 
caracteristica de floração

com a redução da velocidade do trecho central para 30 km/h, a inserção de mobiliários de estar em consonância com a localização dos comércios e serviços 
compreende-se que este cenário favorece a implantação de mobilidade ativa através de ciclorotas, isto é, o ciclista em espaço compartilhado com veículos  
leves, pedestres e demais usuario, contando com sinalização horizontal específica integrada à toda rede de comunicação. 

recomeço do trecho de ciclovia com inplantação de faixa 
exclusiva bidirecional em pintura cor vinho. no trecho 3 a 
ciclovia está locada na lateral oeste por ser uma porção 
que, devido ao menor número de cruzamentos e acessos, 
permite maior continuidade  da faixa exclusiva além de 
possuir uma caracteristica mais búcólica em conexão com 
a paisagem circundante.

inicio do trecho 3 - norte com a 
inserção de palmeiras e forrações 
remetendo à paisagem dos campos.

acesso 
loteaamento
 vila toscana

acesso
condomínio  
costa norte

acesso vinícola e restaurante

ponto de ônibus com recuo e 
sinalização horizontal específica 
para ciclovia.

ao longo do trecho 3 áreas de remanso com mobiliário de 
apoio associado ao desenho de piso e vegetação rasteira 
criam pequenos espaços de estar que permitem tanto 
ao ciclista quanto ao pedestre um descanso em meio à 
caminhada ou corrida/pedalada. tais áreas de remanso 
tiram partido também do campo visual aberto à paisagem 
dos campos.

acesso 
loteamento 

falavigna

toda a rede de posteamento e fiação  do trecho 
3 foi mantida com sua carcteristica atual, ou 
seja, aérea. a iluminação da av. 25 de julho em 
geral foi pensada com alturas específicas para 
pedestres, ciclistas e autos, tipo led..

luiz argenta

COMPOSIÇÃO DE ESPÉCIES VEGETAIS AO LONGO DOS TRECHOS 01, 02 e 03: uma descoberta de biomas da mata atlântica e pampas permeia as experiências do usuário.

biovaletas construídas por elementos filtrantes, solo de biorretenção e 
camadas de espécies fitorremediadoras – cana do brejo (Costus 
spiralliss), grama-santo-agostinho (Stenotaphrum secundatum), 
arnica brasileira (Solidago sp), que realizam o tratamento da poluição 
difusa das águas da chuva provenientes do escoamento superficial 
antes que atinja as águas subterrâneas/outros corpos hídricos

manchas para o movimento manchas verdes na área 
consolidada e (4) a criação de novas manchas verdes e 
espaços livres de qualidade. 

o impacto dessas diretrizes sustentáveis alinhadas com 
soluções urbanas acerca da acessibilidade, mobilidade 
ativa, tecnologia e tipologias verdes pode ser inferido no 
contraste entre os mapas que indicam a situação atual 
da cidade e a projeção da evolução desta paisagem com 
o passar dos anos. ou seja, desde que planejada fora 
dos modelos convencionais, ores da cunha tem 
potencial de se consolidar como exemplo de 
sustentabilidade ao preservar seus recursos naturais; 
destacar-se no cenário nacional por meio da 
implementação de políticas públicas inovadoras; 
crescer economicamente através da diversidade e 
riqueza de sua cultura; e, automaticamente, 
conscientizar ambientalmente as pessoas que nela 
vivem e passeiam através da experiência de viver essa 
paisagem. 

assim, reconhecendo suas fragilidades, potencialidades 
e projeções futuras a curto e longo prazo, o conceito de 
projeto que contempla todas as necessidades naturais e 
urbanas é o de integração entre a infraestrutura verde e 
a infraestrutura cinza, construindo uma paisagem 
saudável e humanizada, cuja primeira fase deste 
planejamento será iniciada com a requalicação da 
avenida estruturadora da cidade para então, alinhado 
com as diretrizes sustentáveis, fazer o uso sustentado 
da paisagem e restabelecer o equilíbrio em todo 
município. 

o desenvolvimento dessas tipologias verdes em uma 
cidade com inúmeros pontos turísticos como ores, leva 
a criação de mais um atrativo que dará suporte a todos: 
o turismo cicloviário! a implantação de ciclorotas 
urbanas e rurais em larga escala conectando a avenida 
25 à malha urbana viabilizará a disponibilização de 
roteiros turísticos temáticos (enológico, religioso, 
ecológico, gastronômico) aos visitantes, estimulando 
sua economia e reconhecendo novos territórios. 

LEITURA MUNICIPAL: SÍNTESE E HIPÓTESE DE CIDADE

reforma da estrutura base do 
pórtico norte existente através 
da restauração do bloco de 
pedra de cantaria e proposição 
de nova estrutura em chapas 
metálicas;
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