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pórtico sul mantido

acesso bairro São Pedro

escola

Horacio Borghetti

acesso bairro

São Cristóvão

acessos loteamento 

Monte Belo e bairro 

São Cristóvão

acesso a rua João 

Maria Devens

acesso empresas

acesso bairro 

Parque dos Pinehrios

acesso Via Vêneto

acesso Rua Frei Eugênio

abrigo ônibus

acesso local
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UBS Pérola

acesso a 

empresa

acesso local

acesso a empresa

acesso empresas

acesso empresas

acesso loteamento Conz

via lateral para acesso local

via lateral para 

acesso local

via lateral para 

acesso local


i
n
a
l
 t
r
e

c
h
o
 3

abrigo ônibus

abrigo ônibus

abrigo ônibus

bicicletas 

para aluguel

travessia 

elevada

travessia 

elevada

travessia 

elevadatravessia 

elevada

abrigo de  ônibus

acesso empresa

Praça da 

Bandeira

acesso vinícola

torre de indentificação

nova vinícola

torre de indentificação

FLORES DA CUNHA
viver o presente, pensar o futuro

Passear pela pista de corrida em uma manhã de junho, 
sentindo o sol aquecer o corpo. Pedalar até o trabalho respirando 
o ar leve da serra, ainda mais puro após a redução da quantidade 
de veículos no centro da cidade. Sentar em um banco na avenida 
para conversar com o vizinho e olhar o movimento. Caminhar 
sem pressa, olhando as vitrines. Apreciar as árvores floridas 
na primavera. Se demorar no caminho de volta da escola, 
parando para brincar nos novos equipamentos instalados na 
rua. A atenção plena proporcionada pelos estímulos biofílicos 
e lúdicos do ambiente urbano nos conectam com o presente. 
Entretanto, para ser capaz de participar dos principais debates 
do século - como o enfrentamento às mudanças climáticas, o 
reflexo da revolução tecnológica nas cidades e a incorporação 
da sociedade na tomada de decisões - é preciso pensar no 
futuro. 

A proposta de requalificação da Av. 25 de Julho tem como 
ponto de partida a tríade inovação, sustentabilidade e 
vitalidade, incorporando não apenas soluções de desenho 
urbano (como moderação de tráfego, infraestrutura verde e 
mobiliário urbano interativo), mas também uma proposta 
de processo participativo na qual o projeto é concluído em 
oficinas com a comunidade local. Ferramentas como sensores 
de qualidade do ar e de contagem de tráfego permitem avaliar 
e monitorar o impacto esperado. 

O projeto valoriza o presente ao qualificar os espaços 
públicos respeitando a tradição e a vocação da cidade, ao passo 
que orienta-se ao futuro ao incorporar uso de tecnologia, 
exercício de democracia direta e medidas de mitigação e 
adaptação às mudanças do clima.

trecho 1 · ciclovia e pista de caminhada trecho 2 · ciclofaixa trecho 3 · ciclovia, travessia elevada e acesso a vinícola
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planta geral (parte 1)    1·5000

elevação da via ao 

nível do passeio

bicicletas para aluguel

passeios laterais arborizados

via lateral para acesso local ciclovia central

retorno para 

veículos pesados

Centro de Atendimento ao Turista

bicicletas para 

aluguel

com jacarandás e ipês-roxos, que 

proporcionam um túnel verde florido 

em diferentes semanas da primavera

com fachada frontal visível a quem chega pela 

estrada e torre de identificação com letreiro 

luminoso para visualização à distância

arborização do canteiro central

com espécies nativas frutíferas de pequeno 

porte, para sombreamento da área esportiva e 

proteção do pedestre e ciclista

minimização das interrupções 

do passeio lateral e separação o 

trânsito de veículos pesados

áreas sem uso definido, a serem projetadas 

em processo participativo com moradores, 

trabalhadores e entidades locais

possibilidade de realizar o retorno para 

aceder a todos acessos laterais a cada 500m

possibilidade de realizar o retorno para aceder a 

todos acessos laterais ao início e ao final do trecho, 

reduzindo a ocorrência de caminhões cruzando a via

com possibilidade de devolução 

em outras estações, tanto para uso 

turístico quanto para mobilidade 

ativa dos moradores

medida de moderação 

de tráfego

redução da quantidade de 

cruzamentos proporciona 

segurança e maior fluidez

faixa de segurança elevada

segurança para o pedestre

pista de corrida

retorno para veículos leves

retorno para veículos pesados

nova área para 

prática esportiva
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