
A escala MESO se destina às soluções projetuais diretamente voltadas à integração do eixo comercial do bairro 

Pitangueiras ao seu entorno imediato uma vez que o estudo de formação do tecido urbano e dos fatores que 

direcionaram o uso e ocupação do solo das cidades se mostra indispensável para resgatar paisagens de valor 

histórico para a sociedade e articular políticas públicas que permitam um crescimento urbano sustentável. 

ConsiderandoConsiderando que o produto final do projeto está inserido em um tecido urbano rico em memórias construídas 

e paisagens naturais, o recorte se expande para os espaços livres do entorno do Arroio Pitangueiras, Praça da Boa 

Viagem, Hotel e Restaurante Boas Vindas e Osório, Lopes & Cia LTDA.

Esses três últimos lugares são considerados marcos da paisagem urbana que, segundo a historiadora Drª Vera 

Lúcia Maciel Barroso, delimitam espacialmente o que era compreendido como bairro Pitangueiras na segunda 

metade do século XX, período em que o local se consolidou como centro comercial de Santo Antônio.

QuantoQuanto ao Arroio Pitangueiras, além de estar situado no coração do local que carrega seu nome, conforme 

diagnóstico¹ seu entorno apresenta usos incompatíveis e espaços livres subutilizados, bem como diversas 

edificações que foram indicadas no projeto da escala macro para aplicação do instrumento de direito de 

preempção.

ParaPara Tardin¹ só é possível entender a paisagem por intermédio de pessoas que a vivenciaram, pois a elaboração 

de possibilidades de transformação futura surge após pensar nas modificações pelas quais a paisagem passou. 

Nesse sentido, a análise sistêmica da paisagem mostra-se relevante, uma vez que considera a variável tempo e 

suas transformações e incorpora a inter-relação de elementos urbanos, dinâmicas biofísicas e fatores 

socioculturais a fim de embasar as ações de planejamento urbano e dos sistemas de espaços livres.

EIXOS PROPOSITIVOS_escala meso

> > Zoneamento de usos potenciais

ApósApós o diagnóstico realizado na escala macro quanto aos usos dos espaços livres de praças públicas e escolas, 

verificou-se quais atividades poderiam ser contempladas no projeto urbano da escala meso de modo a equilibrar 

o uso do solo. Diante disso, as estratégias projetuais procuram equilibrar os usos através da reabilitação de 

lugares de memória da população.

>> Estratégias de mobilidade integrada

UmaUma das maiores problemáticas levantada ao analisar o tecido urbano foi seu rompimento pela rodovia RS-030. 

Essa divisão morfológica traz graves consequências às dinâmicas de mobilidade em todos os modais de 

transporte, mas prejudica principalmente o fluxo peatonal ao longo do eixo do centro comercial. A deficiência de 

estacionamentos apontada pela população é um reflexo do uso intensivo dos carros para deslocamentos curtos. 

Os veículos automotores seriam facilmente dispensáveis caso as pessoas pudessem se deslocar a pé com 

conforto ambiental e segurança, ou a através de um transporte público eficiente. Sendo assim, propõe-se um 

trechotrecho subterrâneo para a RS-030, ao longo do eixo comercial, conectando o bairro Pitangueiras através de um 

boulevard. O traçado antes ocupado pela rodovia agora recebe um Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), uma Pista 

Multimodal e passeios públicos que se conectam ao longo dos percursos comumente realizados pelos pedestres, 

de um lado ao outro do boulevard. O desenho da rua, determinante para a vida pública, passa a incentivar e 

fortalecer o comércio local ao passo que estimula a permanência e o encontro das pessoas.

>> Paisagismo urbano

Dentre as necessidades prioritárias apontadas pela população estão passeios públicos adequados, espaços de 

lazer e permanência, paisagismo e preservação ambiental. A presença de áreas vegetadas é escassa no bairro 

Pitangueiras, com exceção do corredor verde ao longo do arroio que não é utilizado pela população. Buscando 

inverter essa lógica foram distribuídas árvores nativas em toda as vias principais do recorte e foi proposta a 

conexão do território através de um parque e uma vila gastronômica. O Parque Pitangueiras surge ao longo do 

arroio, permitindo a apropriação do espaço pela população, com a  consequente valorização e preservação de sua 

áreaárea de proteção ambiental. Já a Vila Gastronômica acontece em fundos de lotes e edificações subutilizados aos 

quais sugere-se a aplicação do direito de preempção

A aplicação dessas ações projetuais nos recortes mencionados fez surgir os Nós da Memória Edificada e a Vila 

Gastronômica e Parque Pitangueiras. Cada uma dessas soluções projetuais foi tratada em um nível de 

detalhamento pertinente ao escopo do projeto, considerando seus objetivos e diretrizes, e levando em conta a 

abordagem sistêmica da paisagem, compatibilizando os aspectos urbanos, biofísicos e socioculturais.

A memória coletiva de uma comunidade se consolida a partir da percepção visual de cenários vividos no 

cotidiano. A sensação de pertencimento e o reconhecimento de componentes simbólicos na paisagem constitui 

elemento de valorização, preservação e muitas vezes da própria sobrevivência das cidades (Tardin¹, Associação 

Brasileira de Arquitetos Paisagistas5).

AA multiplicidade de usos e funções e a abordagem sistêmica da paisagem permite que o espaço público seja 

convidativo a pessoas que se deslocam com objetivos e horários diferentes, diminuindo o efeito pendular no 

trânsito local e evitando o esvaziamento dos lugares em certos horários e dias. A utilização de usos associados em 

pontos estratégicos é economicamente estimulante pois tem o poder de atrair naturalmente atividades 

secundárias. Esse mix de usos é descrito por Jane Jacobs como uma das condições indispensáveis para gerar uma 

diversidade exuberante nas ruas e nos distritos, pois para a autora “pessoas sentem prazer de ver o movimento 

de outras pessoas, e isso é evidente em todas as cidades”.de outras pessoas, e isso é evidente em todas as cidades”.

PROJETO URBANO E DA PAISAGEM
BAIRRO PITANGUEIRAS

NÓS DA MEMÓRIA EDIFICADA
Pitangueiras nasce de uma vocação nata ao encontro, daqueles que ali vivem e dos que por ali passam. Essa 
dinâmica se fez presente desde o formação do seu território em meados da década de 1930 com o surgimento da 
RS-030, e durou até a década de 1970, quando outra rodovia, a BR-290, foi inaugurada, deslocando o fluxo de 
veranistas entre capital e litoral para a nova rota. 

OO que se propõem é que o encontro entre as pessoas não aconteça tão somente em função da malha viária que, 
como visto ao longo do tempo, se constrói com base em critérios diversos das intenções de uma comunidade 
específica. As conexões entre as pessoas devem surgir através de interesses em comum em espaços públicos, 
livres e democráticos. Segundo Jane Jacobs¹ “As cidades têm capacidade de oferecer algo a todos, mas só porque 
e quando são criadas por todos”.

OsOs espaços livres são valiosos instrumentos coletivos para promover a qualidade de vida local, e quando 
acontecem no entorno de edificações com valor afetivo para a população, surgem como estímulo à preservação 
do patrimônio arquitetônico e cultural da comunidade. Diante disso toma-se partido de edificações que compõem 
tanto a construção territorial quanto a memória da população para construir uma paisagem urbana com 
vitalidade.

PROJETO

AquiAqui a rodovia dá lugar a uma praça seca com  

coberturas destinadas  a uma feira livre de 

produtos  locais, em alusão ao uso que 

algumas edificações do conjunto 

arquitetônico possuíam. Trata-se de um ponto 

do eixo comercial onde começam a existir 

residências, pois foi no seu entorno que 

nasceunasceu o primeiro loteamento da cidade, 

Osolopes. É uma zona de amortecimento e 

comércio de menor porte, como 

supermercados, padarias, mercearias, e que 

está inserida na rota do VLT e circuito 

multimodal, apresentado-se como favorável 

ao uso da feira livre. 

Os passeios recebem um tratamento diferenciado de acordo com a edificação que contornam, destacando 

aquelas que compõem o conjunto arquitetônico a ser preservado. Os Jacarandás, presentes no boulevard 

comercial, abrem espaço às Pitangueiras e coberturas da feira livre na praça seca. A forração é composta por 

espécies de tonalidades e porte diversas de modo a setorizar espaços de uso e direcionar os pedestres a locais 

de travessia segura. Mobiliários de permanência foram alocados ao longo dos passeios em áreas com 

sombreamento vegetado e também em pontos de incidência solar. O trânsito de veículos acontece com 

velocidadevelocidade reduzida porém de modo otimizado, com a retirada da rodovia e de suas barreiras físicas centrais 

(gelos baianos). O espaço agora é convidativo ao pedestre e facilitado àquele que se desloca através de 

transportes sustentáveis e públicos (VLT, ônibus e bicicleta), mas sem restringir o acesso de veículos, tornando-o 

somente menos atraente.

CONTEXTO

OO Largo Osório Lopes acontece no ponto 

central de um conjunto arquitetônico de 

grande valor estético e afetivo. São três 

edificações que possuem uma linguagem 

arquitetônica com elementos  Art Déco e 

que datam da décadas  de 1930 a 1960 

compostas por  comércios diversos e uma 

residência,residência, mas que já abrigaram  uma das 

indústrias que mais  contribuiu  para a 

consolidação do bairro  Pitangueiras, a 

empresa Osório, Lopes & Cia Ltda.

LARGO OSÓRIO LOPES

FOOD PARK BOAS VINDAS

PRAÇA DA BOA VIAGEM

CONTEXTO

OO Food Park Boas Vindas é uma proposta que visa atender uma demanda local atual através de um resgate 

histórico da vocação desse lugar, o entorno do Hotel e Restaurante Boas Vindas. Atualmente estão instalados no 

turno da noite, ao longo da RS-030, diversos trailers locais que comercializam lanches e que são muito procurados 

pela população, que pela inexistência de um espaço urbano com mobiliário adequado, utiliza-se do próprio 

veículo estacionado ao longo da rodovia para consumir sua refeição. Já o “Boas Vindas” é um conhecido local de 

parada para degustação de uma iguaria gastronômica local e de origem açoriana: o café com sonho.

PROJETO

Esse trecho da rodovia não é proposto enquanto 

estruturaestrutura subterrânea devido a dois fatores: 

intersecção com o arroio Pitangueiras e contexto 

histórico, onde optou-se por manter a tradicional 

parada turística no local. Sendo assim, a rodovia 

permanece em pista simples, mas com um 

afastamento que permite que seja alocado um 

pequeno terminal que atenda VLT, bicicletas 

compartilhadascompartilhadas e ônibus local. Também a travessia 

de pedestres é facilitada com a elevação das faixas e 

pista multimodal.

No entorno do restaurante, que tem seu 

funcionamento diurno, são alocadas vagas para 

food trucks, ampliando o horário de utilização do 

espaço público. 

PROJETO

A vocação simbólica e religiosa é nítida, de modo que o paisagismo cria um eixo que direciona os olhos do observador à igreja. O tratamento de 

piso segue a mesma linguagem dos demais nós, se estendendo até as edificações de interesse arquitetônico. A conexão entre igreja e praça 

surge com o estreitamento da via que antes dividia os espaços, ampliando e conduzindo o pedestre em seu trajeto.

AA RS-030 foi afastada e a praça extendida, sendo seccionada em sua extremidade apenas pelo VLT e pista multimodal. O sentido das vias do 

entorno não foi alterado e a proximidade com o terminal intermodal (duas quadras) surge como estratégia de ocupação do espaço a partir da 

mobilidade facilitada.

CONTEXTO

AA Boa Viagem tem um caráter bastante peculiar em relação aos demais nós. Se o Boas 

Vindas e o Osório Lopes marcam o surgimento do bairro Pitangueiras, a construção da 

Igreja da Boa Viagem e sua praça marcam a consolidação do bairro, em meados da 

década de 1960. Mas é também em seu entorno que se encontra uma das edificações 

mais antigas de Pitangueiras, uma residência que data do início do século XX, e que faz 

parte das já mencionadas “casas do arroz”. Esse espaço livre público apesar de ter sido 

construído para valorizar a igreja hoje conta com um paisagismo que impede a sua 

contemplação.contemplação. Está inserido em um bairro residencial já consolidado e nas 

proximidades do centro cultural da cidade.

“É o ambiente sendo construído a partir das relações sociais” 
(Ermínia Maricato)


