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A cidade, enquanto um sistema de espaços diversos, possibilita fluxos, apropriações, encontros e trocas 
entre as pessoas, fazendo cumprir a sua função social. Entretanto percebe-se atualmente que os espaços 
privados estão se sobrepondo aos espaços de encontro, os quais necessitam qualidade, pois grande parte da 
vida das pessoas acontece em tais locais. Torna-se assim necessário que o espaço público satisfaça as 
necessidades dos seus usuários, estimulando a utilização e proporcionando momentos agradáveis.

A definição de terroir explica: “o conceito que remete a um espaço no qual está se desenvolvendo um 
conhecimento coletivo das interações entre o ambiente físico e biológico e as práticas enológicas 
aplicadas, proporcionando características distintas aos produtos originários deste espaço” 
(Organização Internacional da Vinha e do Vinho (OIV)). Todos esses aspectos juntos, somados e 
engarrafados, caracterizam o terroir, algo como um DNA daquela bebida, ou até mesmo a preservação 
de uma biodiversidade sociocultural.

Ou seja, cada pedaço de terra possui seu próprio terroir, o tornando único através da intervenção 
humana no ambiente natural. Isso nos conecta diretamente ao surgimento e crescimento das cidades, 
tendo como princípio a intervenção humana nos espaços, dadas as condições topográficas e climáticas, 
resultando em uma identidade local particular, remetendo a ideia de terroir. E assim surge o princípio 
norteador da proposta, através do conceito de terroir, em que o projeto busca ressaltar as 
características únicas já presentes no local, propondo melhorias urbanísticas para favorecer o dia a dia 
dos cidadãos e preservando a cultura local.
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VISTA ESQUEMÁTICA TRECHO 01

A imagem demonstra a solução proposta para os problemas de tráfego no trecho 01, onde os veículos transitam em pista dupla protegidos por um canteiro central. 

Nos trechos mais conflituosos foram propostas rótulas para ordenar o trânsito ligando-se a vias laterais que dão acesso às empresas e loteamentos.
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A solução para tal necessidade surge com a 
requalificação dos espaços que busca o 
reordenamento, proteção e recuperação dos 
centros urbanos, integrando economia, meio 
ambiente e aspectos socioculturais visando 
melhor qualidade de vida dos habitantes. 
Além de adaptar o espaço às novas 
necessidades, garante-se o conforto 
ambiental, a acessibilidade e a segurança, de 
modo a apropriar-se dos espaços através da 
atratividade, que é aquele que motiva o 
deslocamento, a permanência e os 
diferentes usos dos espaços.

Desde seu surgimento, a Avenida 25 de Julho 
é um dos elementos articuladores da cidade, 
que cria conexões entre todas as localidades, 
de norte a sul do município. A sua origem 
dada de uma forma orgânica (não planejada) 
pelo transporte de matérias-primas pelos 
habitantes, é até hoje usada como via de 
maior fluxo. Nela há a circulação diária de 
pessoas, veículos motorizados e não 
motorizados que se mesclam nos três 
trechos da proposta de intervenção.
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A área de intervenção configura-se como o principal espaço 
público da cidade,tanto por sua extensão como pela sua 
acessibilidade. Propõem-se aqui, não somente uma 
revitalização urbana, mas também social, como um modelo 
de convivência e uso dos diversificados grupos sociais nesse 
espaço público, criando um grande impacto econômico e 
comercial para a região.

A requalificação urbana é utilizada aqui como poderosa 
ferramenta que vai além de seus efeitos diretos como 
reorganizadora de fluxos e usos, e assim assume um papel na 
melhoria da qualidade vida da cidade, na sustentabilidade, no 
aumento da harmonia social e no fortalecimento do comércio 
da região.


