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ETAPA 02: CONSTRUÇÃO DE CENÁRIOS PROSPECTIVOS
ETAPA 03: CONSTRUÇÃO DE CENÁRIO DESEJÁVEL

METODOLOGIA

A escolha desta metodologia foi baseada no procedimento da autora Clarissa da Costa Moreira, em seu livro “A cidade contemporânea entre a tabula rasa e a preservação”, onde ela estuda o caso das 
transformações que vem ocorrendo nas zonas portuárias das cidades contemporâneas. O tópico em questão indaga sobre o que preservar e o que introduzir de novo, considerando não só as materiali-
dades, mas o que a autora chama de “urbanidades”, que reúnem as materialidades e as qualidades do urbano e da cultura urbana. Então, a metodologia busca a exploração de várias possibilidades para 
o exercício de proposição urbanística, considerando até mesmo possibilidades utópicas antes desconsideradas por conta do ceticismo desenvolvido ao longo do tempo. 

Considerando então o método realizado pela autora, o presente trabalho buscou construir cenários, para exercitar o apontamento de críticas e a problematização de ideias. São apresentadas então, três 
visões de possíveis cenários da Rua Professor Fernando Moreira, considerando os processos que vem ocorrendo na região e a dinâmica que pode ou não agir sobre este eixo. As possibilidades são, por 
si próprias, in�nitas, porém foram criadas três destas neste momento, para que em uma próxima etapa haja a fusão entre as diversas possibilidades e os desejos ansiados para a proposição de requali�-
cação da área.

PADRÃO SISTEMA TRINÁRIO

- extensão do padrão viário da Rua Padre Anchieta (Eixo Estrutural Oeste)
- prolongamento do sistema trinário de vias
- potencial construtivo máximo (altura livre)
- edifícios de médio e alto padrão
- canaleta para transporte coletivo
- vias paralelas de trânsito lento nas laterais (40km/h)
- pedestres em calçadas pouco dimensionadas nas laterais extremas
- travessias de pedestres somente nas esquinas e atravessando três vias
- térreo com taxa de ocupação permitida 100% e torres recuadas
- comércio de luxo no térreo
- tamponamento total do Rio Bigorrilho

PADRÃO XV DE NOVEMBRO

- extensão do padrão da Rua XV de Novembro, pela proximidade com a área 
de intervenção
- pedestrianização total da via
- transporte público esviado para outras vias centrais
- uso da via para eventos, feiras e manifestações culturais e artísticas
- comércio popular intenso
- galerias comerciais
- áreas de permanência
- preservação e restauro das edi�cações existentes
- pouco uso noturno
- uso quase inexistente de habitação

IMOBILIDADE

- continuidade da estado atual, intensi�cação do abandono
- frustra-se qualquer tipo de intervenção
- esvaziamento dos imóveis
- subutilização dos lotes
- grandes muros cegos nas testadas por edi�cações que dão costas para a rua
- falta de escala humana
- criminalidade
- degradação do Rio Bigorrilho que continua a ser visto como problema
- con�ito de modais na canaleta
- poluição visual
- soberania dos veículos motorizados na via
- pedestre relegado
- área sem apropriação por parte da população local

ETAPA 03: CONSTRUÇÃO DE CENÁRIO DESEJÁVEL

METODOLOGIA

Com base nas análises feitas sobre os cenários prováveis para a Rua Professor Fernando Moreira, com base em toda a dinâmica urbana que envolve a região e suas proximidades, foi construído um 
cenário desejável buscando o equilíbrio entre os pontos positivos encontrados nos cenários prováveis. Este foi construído com base nos objetivos que o projeto de requali�cação visa atingir, quanto 
às seguintes questões, já de�nidas como princípios de projeto anteriormente:
 Uso e ocupação do solo que promovam a vivacidade sem especulação imobiliária exacerbada 
 Espaços públicos de maior atratividade e qualidade
 Revalorização do Rio Bigorrilho
 Devolução do espaço público ao pedestre

Mudança no zoneamento
Altura 8 pavimentos
Térreo comercial
Estímulos tributários para criação de edifício residencial de médio ou baixo padrão

Placemaking
Bares, restaurantes, lanchonetes e espaços para food trucks, 
com apropriação do espaço público como extensão do estabelecimento

Segurança para o pedestre
Travessias elevadas nas esquinas de maior �uxo de pedestres

Pedestrianização
Fechamento de via para criação de área de permanência e �uidez de usos já existentes
Soberania do pedestre

Iluminação
Escala de iluminação diferenciada para veículos e pedestres

Transporte coletivo
Permanência da canaleta de transporte coletivo (infraestrutura consolidada)

Pedestrianização
Fechamento das vias destinadas à transporte privado
Acesso de veículo somente moradores
Espaços de permanência e contemplação
Circulação livre de pedestres e ciclistas

Comércio e Serviço
Térreo dos edifícios destinado ao uso coletivo

Jardinetes
Estabelecer usos para população local
Equipamentos de menor escala

Revalorização do Rio Bigorrilho
Revitalização
Criação de áreas de contemplação
Pontes para travessia de pedestres
Iluminação

Vegetação consolidada
Tratamento devido das árvores de espécie Salix babylonica
Referência paisagística da via
Áreas de respiro


