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Pontos de interesse
LEGENDA

Pontos de conflito

Pórtico de acesso
Vinícola existente
UBS existente
Pontos de interesse: apoio turístico
Indústria existente

Igreja Matriz

Praça

Centralidades existentes e pretendidas

Binário das principais vias

AVENIDA 
25 DE JULHO

IMPLANTAÇÃO
1:5000

Cidade pequena, com costumes de vida em sociedade 
- utilização dos espaços públicos existentes para reu-
niões e convivência;
Ciclovia existente bem utilizada pelos locais;
   
Concurso Público
Temática da valorização do pedestre em alta;
Avenida 25 de Julho como percurso principal na 
cidade;

Trecho com características de rodovia que dificultam 
a humanização;
Falta de equipamentos públicos para todas as idades;
Insegurança para circulação de pessoas e modais não 
motorizados;

Aumento de tráfego de veículos, dificultando a circu-
lação na Avenida;
Ocupação desordenada sem planejamento viário. 
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Partindo das premissas desenvolvidas nos Indicadores Brasileiros para os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, as intervenções no local 
contam ainda com contribuições particulares oferecidas em três bases: World 

Resources Institute (WRI) e nos arquitetos Jan Gehl e Jeff Speck. 
Esse projeto busca transformar em ação toda a teoria estudada a partir de  

MACROESCALA:  região 
metropolitana da Serra Gaúcha
Flores da Cunha é um dos 14 (quatorze) municípios que 
integram a Região Metropolitana da Serra Gaúcha. 

A Avenida 25 de Julho faz parte 
da rota de conexão de Flores da 
Cunha aos outros municípios da 
Serra Gaúcha. 

HUMAN
humano

TERROIR
território

 A junção das palavras  Human - ser humano remetendo a escala 
humana do projeto e a sua apropriação do território e Terroir - 
conceito de origem francesa, já que o país é uma das referências 
em vinícolas, que de forma mais ampla, traz uma ligação entre 
fatores como a terra e o espaço agronômico que engloba a 
produção do vinho. 
No projeto, reúne as questões territoriais, com suas 
características históricas, topográficas e a ocupação já 
consolidade da população florense.

MESOESCALA:  Flores da Cunha
Flores da Cunha é a maior produtora de vinhos do Brasil. É 
também conhecida pelos excelentes Índices de 
Desenvolvimento Humano, pela produção agrícola, uma 
indústria moveleira forte, pelo empreendedorismo marcante 
- uma fábrica para cada 18 habitantes, e pelo turismo, 
impulsionador da sua economia local. 
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MICROESCALA:  a Avenida 25 de Julho

Escala humana

Mobilidade “humana”

Areas verdes e jardins urbanos

Singularidade da rua 

Vitalidade urbana

Diversidade de uso

Fachadas ativas

Continuidade das calçadas e utilização de mobiliário urbano de empresa local 
criando espaços de passagem e permanência. Gabaritos viários priorizando o 
pedestre e sua segurança no deslocamento.

Nova hierarquia de ocupação: ciclo ativos - pedestre, bicicleta e por fim 
motorizado, para um espaço mais democrático e equilibrado. Soluções viárias 
nos espaços de confitos viários.

A manutenção e ampliação do piso permeável, respeitando os elementos 
construídos, além da estratégia de criação de linhas de vegetação para 
conforto urbano.

Apropriação de elementos existentes no trecho para criação de um padrão 
de identidade da Avenida. Sinalização específica e elementos que mantenham 
viva a história do espaço.

Criação de atividades em diferentes horários que atraiam a população e 
garantam ocupações com versatilidade de uso. Nova iluminação pública 
específica para os diferentes modais e apropriações.

Manutenção das atividades privadas, comerciais, residenciais e de prestação 
de serviços de modo a diversificar as atividades realizadas por todos os tipos 
de usuários.

Regulamentação da publicidade, elemento padronizado de identificação, 
relação do passeio com o imóvel privado (espaço semi privativo).

OS 7 CONCEITOS

7 CONCEITOS E SUAS ESTRATÉGIAS

Mapa FLORES DA CUNHA

AV 25 DE 
JULHO

A Avenida 25 de Julho já tem papel importante na mobilidade do município, sendo 
a via mais extensa no sentido norte-sul. Com características distintas ao longo 
do seu comprimento, abrange a maior concentração de comércio e serviços da 
cidade, na zona central, além de residências dispostas por todo o seu percurso. 
Conta também com indústrias com reconhecimento nacional e internacional, e de 
pequeno e médio portes, estas, dispostas principalmente junto aos acessos 
norte e sul.
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