
Viale con la vita
Requalificação da Av. 25 de Julho | Flores da Cunha - RS

Uma ‘Avenida com Vida’, esse é o lema que melhor reflete a intenção da proposta 

para requalificação da Av. 25 de Julho em Flores da Cunha, RS.

A proposta é idealizada como um belo convite para que os florenses e os turistas 

vivam e experimentem os espaços planejados, desfrutando de um percurso 

contínuo e seguro que integra toda a avenida, com foco central no ser humano.

Trecho 3 _ acesso norte

Com menos intersecções, pontos de conflito e desafios em geral, o trecho 

três torna-se o local perfeito para a criação de espaços de convívio familiar | 

de amigos e para o desenvolvimento de atividades saudáveis.

Tirando partido dessas características, a proposta apresenta um calçadão 

contínuo com seções mais largas em meios de quadras e seções mais 

estreitas onde existem acessos aos empreendimentos do local (empresas, 

condomínios, loteamentos, etc).

Nos pontos onde o calçadão se alarga, criam-se amplos espaços com 

equipamentos e mobiliário urbano pensados para diversos tipos de 

atividades e de lazer. Além do acesso a pé e por meio da faixa de 

micromobilidade, cada alargamento do calçadão conta com algumas 

vagas de estacionamento para veículos de passeio, facilitando inclusive 

para pessoas que queiram levar mais itens para desfrutar do local.

Para completar a proposta, o pórtico no acesso norte foi redesenhado com 

um visual mais contemporâneo, seguindo a linguagem estética e escolha 

de materiais utilizadas nos variados equipamentos ao longo da avenida, 

mantendo uma importante unidade na proposta.

Em um local de destaque e de fácil acesso, foi posicionado o Centro de 

Atendimento ao Turista, que conta com balcão de atendimento, área de 

espera, banheiro PCD, cobertura externa e 10 vagas. Sua arquitetura foi 

concebida em uma linguagem contemporânea, a fim de não concorrer 

com o principal pórtico em pedras. 

Na arquitetura do Centro e na de demais elementos da proposta - paradas 

de ônibus, bancos, etc -, o concreto entra como uma ‘releitura’ da pedra, 

buscando manter o seu caráter rústico enquanto facilita a sua manutenção 

em todos os pontos onde está aplicado

Trecho 2 _ área central

Ampliação e valorização das calçadas, criação de áreas de lazer e bem estar 

com bancos, mesas para alimentação e para jogos, espaços de convivência, 

locais para estacionamento de bicicleta, lixeiras, locais de sombra e com 

vegetação, elementos que proporcionam uma melhor qualidade de vida e 

de aproveitamento do espaço.

A tendência é de que os itens citados acima conduzam a um aumento do 

número de pedestres transitando no lugar, o que costuma causar um 

impacto muito positivo para o comércio e economia locais.

Buscando essa valorização no entorno do comércio na área central, foi 

essencial a utilização de parte da via existente para a transformação do 

local. Incentivando a micromobilidade urbana, a proposta contempla o 

percurso da sua faixa por toda a extensão da avenida (e no centro não 

poderia ser diferente).

Para isso, o estacionamento dos veículos de passeio ficam posicionados 

em uma das laterais da avenida e nas ruas perpendiculares.

Trecho 1 _ acesso sul

O principal acesso da cidade é revitalizado visando tornar-se um novo 

cartão postal encantador. O pórtico existente é valorizado através de 

um novo traçado viário mais envolvente, com percursos de caminhada 

e faixa de micromobilidade que conduzem os visitantes a um passeio 

por todo o espaço, em meio a canteiros com paisagismo, espaços de 

lazer, contemplação, descanso e locais instagramáveis posicionados 

em pontos estratégicos, a fim de potencializar o turismo na cidade. 

O traçado viário e o fluxo dos veículos é reestruturado com o objetivo 

de resolver todos os pontos de conflito indicados em sua extensão e de 

abraçar os pontos de interesse citados, sempre visando criar soluções 

harmônicas e que facilitem os deslocamentos de forma a priorizar a 

segurança de todos, especialmente de pedestres e ciclistas.

Para uma circulação mais segura, foram previstas travessias elevadas 

em diversos pontos e em muitas destas foram inseridas ilhas/refúgios 

de pedestres, promovendo a travessia em duas etapas.
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