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ZONEAMENTO
 A etapa de projeto definida como "A

Conexão" tem por finalidade proporcionar uma

rede de conectividade entre as edificações do

projeto, renovando os espaços urbanos e as

próprias edificações com novos usos. Espera-se

atrair mais público para a rua, garantindo que a

via não seja somente um espaço de passagem,

mas principalmente de permanência. Assim, são

propostas novas zonas, focando nas deficiências

do local, tendo em vista que as zonas do plano

diretor não atendem tais necessidades

levantadas.

A CONEXÃO

EDIFICAÇÕES E LOTES PRIVADOS:

Como solução para induzir o uso dos imóveis e lotes ociosos será

proposta a parceria com a prefeitura para realizar o projeto proposto e

assim será proporcionado incentivos, como a isenção do pagamento do

IPTU.

EDIFICAÇÕES E LOTES PÚBLICOS:

Para garantir o investimento para implementar o projeto, serão

propostas parcerias público privadas e concessão de edificações e lotes

da prefeitura municipal.

De modo geral, o projeto se classifica como uma Operação Urbana

Consorciada, um dos instrumentos do Estatuto das Cidades, onde o

Poder Público Municipal, a participação dos proprietários, dos

moradores, usuários e os investidores privados se unem garantindo a

transformação da área em busca de melhorias sociais. Entre essas

melhorias, temos o adensamento residencial, a diversificação dos usos e

o desincentivo ao uso do transporte particular.

PRIVADO/ PÚBLICO:

Imóvel ou lote ocioso

PRIVADO/ PÚBLICO: Incentivo

para investimento: redução ou

isenção do pagamento do IPTU

PRIVADO/ PÚBLICO: Novo uso

implementado de acordo com o projeto

PRIVADO/ PÚBLICO: Proprietário fica

responsável pelo cuidado com a

edificação e um espaço aberto próximo

Com essas ações espera-se implantar o projeto aos poucos, dividindo os

usos propostos por fase de implantação. Na primeira fase seriam

requalificados os espaços abertos, construídas as quadras de esporte e

espaços de lazer. Na segunda fase ficaria a revitalização das edificações

existentes do projeto que ganharão novos usos. Na última fase seria a

construção de estruturas maiores e prédios novos, assim como a

mudança proposta de sentido da via e as ciclovias.

ESTRATÉGIAS
Para a implantação do projeto ser bem sucedida, algumas estratégias

foram adotadas. No primeiro momento, é importante a identificação

dos espaços utilizados no projeto, avaliando se são de propriedade

pública ou privada. No mapa abaixo podemos ver que grande parte dos

lotes e das edificações já são de propriedade pública, sendo da Prefeitura

Municipal. A proposta é otimizar o uso dos espaços públicos utilizando a

desapropriação somente em casos especiais.

O projeto viabiliza um Percurso Cultural e Turístico, percorrendo todo o centro,

principalmente voltado para turistas. A proposta é conectar todo projeto,

permitindo ao público percorrer todas as edificações onde poderão conhecer a

história de cada local e aproveitar os usos oferecidos por cada zona proposta.

Duas rotas diferentes foram criadas, visando os pontos de acesso da cidade.

A primeira rota tem como ponto inicial do percurso o Centro de Informações ao

Turista, fácil acesso para quem vem de Caxias do Sul e Porto Alegre. A segunda

rota começa no ponto 6, a Escola de Música, Dança e Teatro, fácil acesso para

aqueles que chegam a partir de Bento Gonçalves, Carlos Barbosa e Garibaldi. A

partir destes pontos, o percurso poderá ser realizado de bicicleta ou carro, mas

preferencialmente a pé, permitindo a vivência da rua e de todos espaços.

As Ruas Rômolo Noro e Nataly Valentini, interligadas pelos trilhos do trem, se tornam

uma ZONA DE LAZER, ESPORTE E EVENTOS, intercalando tais usos e sendo um

local focado no movimento. Por ser uma zona pouco consolidada no momento,

apresenta grande terreno disponível. O espaço ganha o nome de Parque Linear

Caminhos dos Trem, valorizando o Largo Carlos Fetter e a via mais antiga da cidade.

Sendo o marco zero do nascimento da cidade, o local passa a ser também o marco

zero do percurso turístico e cultural proposto. Como diz o filósofo Zygmunt Bauman,

a cidade deve permitir o encontro do turista com os seus moradores, só assim

podemos proporcionar uma verdadeira experiência cultural, e é isso que o Parque

busca proporcionar, além de ser um espaço que principalmente os jovens se

identifiquem e adotem.

A ZONA ARTE E DEMOCRACIA é focada em proporcionar arte e

debate, criando espaços de criação, exibição e aprendizado, levando

espaços artísticos para a rua, mas principalmente enfrentando um dos

maiores problemas dos centros urbanos, que é seu esvaziamento.

Apesar de ser uma cidade pequena, Farroupilha apresenta um grande

índice de moradias irregulares em áreas invadidas, como foi

apresentado no diagnóstico, justamente ao longo dos trilhos do trem

mas em áreas mais periféricas, e enfrenta também o esvaziamento

gradual do centro. A proposta é trazer moradias populares para o

centro, nessa porção com muitos terrenos e prédios vazios, como

uma tentativa de amenizar ambos problemas, se baseando na lei

10.257/01 denominada o Estatuto das Cidades. A localização das

edificações propostas para este fim foram validadas a partir dos

indicadores do ITDP do programa Minha Casa Minha Vida.

A Rua Júlio de Castilhos, onde estão localizados os principais prédios históricos da

cidade, ganha um caráter histórico, gastronomico e patrimonial, investindo nesse

caráter que a via já apresenta. Seu perfil deve ser modificado para se tornar em

todo seu comprimento uma via compartilhada, as edificações históricas serão mais

valorizadas e a via será uma ZONA GASTRONÔMICA, com incentivo para

implantação de restaurantes, cafés e bares que poderão utilizar o passeio público

como parte do empreendimento para gerar mais vida e movimento no local em

horários mais variados.

A ZONA CULTURAL tem como propósito trazer para a cidade justamente aquilo que se

identificou ser sua maior carência. Com espaços de música, dança, teatro e história, tanto

em edificações quanto em espaços públicos, o objetivo é proporcionar cultura para acesso

de todos os cidadãos, seja com aulas ou com apresentações. Entre esses novos usos, uma

Escola de música, dança e teatro, um novo Centro Cultural, a renovação dos Museus e

uma Biblioteca Pública. Esta zona será implantada nesse espaço da cidade por ali já conter

alguns espaços culturais.


