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RUA DA FONTE

Via Nova. No projeto urbano apresentado pela Prefeitura a divisão do novo terreno, firmado em acordo, e o 
restante do terreno privado, é feita por uma via. Com intuito de trabalhar ambos os lados desta via de maneira 
harmônica com o entorno, e propondo uma continuidade pedonal com o plano urbanístico global, trago ela 
para dentro do terreno de projeto, e agora a divisão com o terreno privado é feita por muros.

Grande Praça. Ao centro do projeto situa-se a grande praça, espaço público, lugar de encontros, debates, um 
local identitário a todos.  Os novos edifícios apenas circundam este espaço.

Nova Topografia. O grande desnível de 20 metros é vencido por uma nova topografia, onde a relação entre a 
grande praça e as comunidades é feita de modo harmônico, formando pequenos espaços de troca. 

Implantação dos Blocos Habitacionais. Os blocos circundam a grande praça, e buscam estabelecer maior 
contato com as vias, assim com térreo comercial estabelecem outra dinâmica ao espaço público, com maior 
vitalidade e segurança. Implantados perpendiculares à topografia, visam melhor insolação para maioria das 
unidades alem de não obstruir a paisagem dos moradores do Morro da Covanca e dos pedestres da Rua da 
Fonte. 

IMPLANTAÇÃO

Escolha e distribuição do programa. A escolha do programa foi baseada nas reuniões promovidas pela 
prefeitura com os moradores, onde foram levantadas algumas demandas das comunidades: uma creche e uma 
área de lazer. O posto policial, que já existe no local, foi mantido e outros programas que visam uma maior 
interação dos habitantes com o espaço público, como: comércios, salas comunitárias e um espaço destinado à 
associação dos moradores.
No térreo dos edifícios, onde existe uma maior interação com as vias, ao longo da Rua da Fonte, nível +17.00, 
e da nova via projetada, nível 0.00, estão localizadas as áreas comercias. Na praça intermediária, nível +8.60, 
localiza-se o posto policial, e ao centro do projeto, com acesso facilitado a todas as comunidades, localizam-se 
os equipamentos públicos: a creche, associação dos moradores e as salas de uso comunitário.

...) A geografia se configura, portanto, como o grande vetor quase sempre invisível e torna-la visível é o principal 

exercício de projeto, pois a cidadania está irremediavelmente ligada à legibilidade da geografia e à infraestrutura 

pública.

(...) Experimentamos definir uma estratégia de transformação a partir de uma nova reflexão que chamamos de ação 

por infiltração através de cunhas urbanas reconhecíveis em consonância com a definição de uma trama urbana 

legível. Essas ações simultâneas definem e incentivam valores de identidade, autoestima e segurança, ou seja, 

cidadania.               
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