
Os sanitários, todos acessíveis, foram projetados utilizando 
tendências do design contemporâneo com estrutura infinita: suas 
paredes são conectadas aos pisos e tetos, formando uma única 
linha curva, reforçando a nova identidade proposta para Flores da 
Cunha. Com área total de 30 m² o feminino e 25m² o masculino. 
As paredes externas possuem paiéis, transformam-se em outdoors,

As lixeiras foram projetadas em aço pintado medindo 0,50m x 
0,50 x 1,00m, dispostas em suportes, elevadas a 17cm do piso, 
possuindo um sistema basculante para facilitar a retirada do lixo 
pelos lixeiros. É proposta uma coleta seletiva, utilizando as cores 
específicas de acordo com a categoria de resíduos.

Os paraciclos foram projetados de acordo com a Resolução 
SMDU-CPPU/009/2011, com as seguintes características: altura: 
0,80m do nível do pavimento e 0,30m de engaste; largura: 0,80 
metros, confeccionados com tubo: ASTM – A 500, com diâmetro 
de 57,2mm e espessura 2,0mm, pintados na cor amarelo-
segurança 2586, código 5Y8/12 - norma ABNT NBR 7195/1995. Sanitário Feminino Isométrica - Sem escala Sanitário Feminino Planta - Sem escala

Sanitário Feminino Fachada Frontal - Sem escala 

FACHADA LATERALPARADA DE ÔNIBUS FACHADA FRONTAL - SEM ESCALA

Tendo como base a antropometria aplicada à Arquitetura e 
Urbanismo, BOUERI, 2005, foi utilizado o padrão antropométrico e 
percentis, atendendo 90% da população usuária. O assento do 
banco terá 0,45m de altura, o comprimento nádega-sulco poplíteo 
de 0,45m, altura do ombro de 0,70m e altura do quadril até a 
cabeça de 0,96m. Assim serão também todos os bancos dispostos 
ao longo dos passeios da Avenida 25 de Julho.

A plataforma de embarque terá 0,34m de altura para facilitar o 
acesso dos usuários ao interior dos ônibus. Uma rampa com 
4,08m de extensão, largura de 1,20m e piso tátil na saída e 
chegada e uma escada contendo dois degraus de 0,17m de 
espelho e 0,30m de piso, permitem o acesso à plataforma do 
abrigo de passageiros. A cobertura será revestida com painéis 
solares fotovoltaicos, tornando cada unidade auto-suficiente 
energeticamente e nossa proposta é instalar uma rede de wifi nas 
principais localidades da cidade.

 divulgando as belezas de seus pontos turísticos, assim como a 
letra do belo Hino de Flores da Cunha também se faz presente, 
tornando-se uma aula cívica e cultural sobre a história da cidade.
Com o objetivo de oferecer mais privacidade aos usuários, os 
sanitários femininos e masculinos são separados e modulares, 
podendo ser instalados em quaisquer outros lugares desejados.

O principal objetivo desta proposta é priorizar a qualidade de 
vida das pessoas e para acentuar este conceito, foram criados 
parklets para o convívio, descanso e contemplação por parte da 
população ou visitantes, e bancos ergonômicos com jardineiras. 

Sanitário Masculino Isométrica - Sem escala

Sanitário Masculino Fachada Frontal - Sem escala

Sanitário Masculino Planta - Sem escala

PARADA DE ÔNIBUS ISOMÉTRICA - SEM ESCALA

PARACICLO ISOMÉTRICA - SEM ESCALA PARACICLO PLANTA - SEM ESCALA

Os abrigos de passageiros possuem estrutura de argamassa 
armada e concreto que se inicia no piso da plataforma, 
transforma-se num banco ergonômico e termina como uma 
cobertura e um painel de identificação em Português e Inglês, pela 
vocação turística de Flores da Cunha com possibilidade de 
abrangência internacional.

Esse novo visual pretende promover a desejada identificação e 
reconhecimento da cidade pelos turistas e pelos próprios 
moradores. Chegar na capital do vinho e logo na entrada, se 
deparar com uma fonte onde jorra esse líquido precioso através 
de uma taça gigante, se tornará um novo marco, um signo, um 
ícone, um motivo de alegria, regozijo e celebração.

Foi criado um volume temático arquitetônico junto ao Pórtico Sul, 
na área da balança desativada, seguindo parâmetros do conceito 
deste projeto, para abrigar o Centro de Atendimento ao Turista 
com área aproximada de 30 m² e objetivo de torná-lo atraente e 
convidativo, estimulando o turista a parar, nem que seja só por 
curiosidade. Em seu interior, um mapa mural com todos os 
pontos turísticos, orienta os visitante de forma lúdica e clara, 
assim como painéis das localidades estratégicas e um monitor 
interativo a fim de colaborar para que sua estadia seja perfeita.

UM BRINDE À VIDA! UM BRINDE À FLORES DA CUNHA!CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA - SEM ESCALA CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA - INTERIOR

CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA - FACHADA FRONTAL - SEM ESCALA

Os bebedouros foram desenvolvidos 
para a pós pandemia, com acionamento 
automático, possuindo 1,10m de altura 
para a população em geral e 0,90m, para 
pessoas portadoras de deficiência, com 
torneira especial para garrafas para 
ambos os casos. Tem dimensões 0,50m x 
0,50m x 1,40m de altura total.

BANCO TAÇA BANCO GALO
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