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Resumo (Português)

A proposta para a região tem como objetivo melhorar a experiência dos usuários através de uma alteração 
viária, de paisagismo e de infraestrutura urbana, além de valorizar a memória local com programas educativos. A 
região já abrigou diversos meios de transporte como bondes, ônibus e carros, que prevaleceram em detrimento 
a pedestres e ciclistas. É necessário reverter esse quadro, reduzindo o número de vias e atravessamentos 
de pedestres, incentivando a mobilidade ativa e reforçando isso através de paisagismo específico para cada 
condicionante local. Busca-se valorizar a mobilidade ativa, espaços de troca e permanência.

Destaca-se a criação de duas praças de geometria definida pela copa das árvores, como clareiras em meio a 
uma vegetação densa. A vegetação garante um ambiente com menos poluição de ar e sonora, onde edifícios 
históricos destacam-se e as atividades se concentram - apoiadas pelo mobiliário urbano sem comprometer sua 
flexibilidade. Outras premissas de projeto visam reduzir a pegada de carbono, oferecer uma vida mais saudável 
para os moradores e visitantes, valorizar a memória e exaltar o poder do espaço público como infraestrutura 
social e civil. É necessário devolver a cidade às pessoas e incentivar o uso do espaço público garantindo 
segurança, conforto e praticidade.

Resumo (Inglês)

The proposal for the region aims to improve the user experience through intervention in roads, landscaping, 
and urban infrastructure, in addition to highlighting local memory through educational programs. The area has 
already hosted several means of transportation as trams, buses, and cars, which prevailed to the detriment of 
pedestrians and cyclists. It is necessary to reverse this scenario by reducing the number of roads and pedestrian 
crossings, encouraging active mobility, and reinforcing this through specific landscaping for each local condition. It 
aims to value healthy mobility, spaces of exchange, and permanence. 
 
The creation of two squares with a geometry defined by the treetops stands out like clearings amid dense 
vegetation. Greenery ensures an environment with less air and noise pollution, where historical buildings stand 
out and activities are concentrated - supported by urban furniture without compromising its flexibility. Other 
project premises aim to reduce the carbon footprint, offer a healthier life for residents and visitors, value memory, 
and emphasize the power of public spaces as a social and civil infrastructure. It is necessary to give the city back 
to the people and encourage the use of public space, ensuring safety, comfort, and practicality.
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