
PRAÇA IGREJA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E SANTA 
FILOMENA

A maior parte da praça recebe luz solar direta durante pelo menos 
seis horas. No inverno, as edifi cações de pequeno porte, ao norte, 
proporcionam pouco sombreamento. Assim, buscamos árvores 
que propiciem sombreamento adequado durante o verão, a serem 
plantadas próximas à rua, ao sul, com raízes pivotantes que ofere-
cem pouco risco de destruição das vias e uma iluminação apropri-
ada durante o inverno. Logo a escolha recai sobre espécies decídu-
as, preferencialmente nativas.
Assim, sugerimos três espécies de porte médio, dentro destes 

requisitos, que possuem fl orações coloridas que podem animar o 
espaço: Ipê-amarelo (Tabebuia chrysotricha) [1], Jacaranda Mimo-
so (Jacaranda mimosifolia) [2], Corticeira-do-mato (Erythrina ve-
lutin) [3].

TRECHOS

Já possui arborização considerável. A maior parte das árvores en-
contradas são Bauhinia forticata, a pata-de-vaca [4]. Uma vez que 
há arborização adequada, podem-se imaginar jardins com elemen-
tos baixos e médios que colaborem com a paisagem urbana local.

PRAÇA ARNOLDO DE SOUZA

Próximo à orla, buscamos árvores para sombreamento da região. 
Poucas árvores nativas vencem a força do vento, aliada a insolação 
vigorosa. Assim, sugerimos a utilização de espécies de médio porte 
de restinga, cujo formato frente à ação do vento, torna a paisagem 
mais animada. Aliadas a elas, podem-se utilizar espécies ornamen-
tais de porte arbustivo e/ou trepadeiras.

No jardim da praça, adotamos a espécie nativa Cortaderia sel-
loana (Capim dos Pampas) [5] para criar uma hierarquia dentro 
do paisagismo, uma vez que esta espécie atinge até dois metros 
e pode ser envolvida por outras espécies de capim como Eragros-
tis curvula (capim-chorão) [6], Festuca glauca (grama-azul) [7] e 
Pennisetum steaceum (capim-do-texas) [8], que não atingem mais 
do que 60 cm, criando uma composição lúdica e dinâmica.

Na zona das palmeiras, adotamos as espécies já existentes na 
praça Roystonea borinquena (Palmeira Coca-cola) [9] e Roystonea 
regia (Palmeiras Reais Cubanas) [10] e apenas as relocamos para 
compor com o desenho proposto.

Além disso, gostaríamos de incluir árvores frutíferas que possam 
trazer diferentes sensações para os usuários da praça. As sug-
estões seriam: Eugenia involucrata (cerejeira-do-rio-grande) [11], 
Plinia edulis (cambucá) [12], Myrciaria caulifl ora (jabuticaba) [13] e 
Eugenia unifl ora (pitangueira) [14].

PRAÇA HERCÍLIO LUZ

Essa região já tem uma arborização bastante densa que deve 
ser preservada em sua maioria. Somos favoráveis a podas para 
preservar a perspectiva da Igreja Matriz de São José e à possível 
retirada dos pinheiros. Quanto às espécies rasteiras ou de forração, 
a maioria pode ser reaproveitada e adensada, uma vez que são 
plantas que, com o cuidado adequado, formam maciços muito in-
teressantes e preenchem rapidamente os espaços.
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IO O contexto exige que os edifícios históricos sejam os protagonistas, assim, desenhamos um mobiliário cordato. Optamos por materiais 
em seu estado natural (concreto, madeira e vidro) instalados de forma que se misturem à paisagem urbana de maneira discreta.

CASA COLONIAL

CASA ECLÉTICA

CASA ARTE-DECÓ

Propomos restaurar as cores originais das igrejas, além de trabalhar o seu entorno de modo que seja valorizado o patrimônio e sua memória. Elemen-
tos paisagísticos como árvores, mobiliário urbano e a limpeza da poluição visual existente na área tornam as igrejas grandes protagonistas do contexto 
urbano. Imagens: Igreja do Bonfi m  (da esq. para dir.) situação atual, proposta de intervenção, fotografi a de Walter Josten, c. 1953. [fonte: São José da 
Terra Firme / Gilberto Gerlach, Osni Machado, Pesquisa e Organização. - São José: Clbue de Cinema Nossa Senhora do Desterro, 2007. p 328]

QUIOSQUES
Pensamos em três módulos que podem ser conjugados para conjugar diferentes tipos de quiosques.Da esquerda para 

a direita: Módulo de Atendimento, Módulo de Cozinha e Módulo de Sanitários.

PONTOS DE ÔNIBUS
Pensamos em diferentes pontos de ônibus, todos são acompanha-

dos de um totem. De acordo com a largura da via, ele pode ser con-
fi gurados apenas por um banco e o totem, ou pelo ponto de ônibus 
usual (à esquerda). Para a Praça Hercílio Luz e Arnoldo de Souza 
criamos um módulo de maior pé-direito, que conjungado com out-
ros cria uma espécie de “terminal” no local.

LIXEIRA
A mesma lixeira envolve quatro compartimentos, 

separados pelas cores de coleta seletiva e  dimensio-
nados pela quantidade e tamanho dos lixos. Assim, é 
possível limpar apenas os compartimentos que estão 
cheios, evitando o desperdício e facilitando o pro-
cesso de reciclagem.

BALISADORES
Pensamos em balisadores com um desenho lúdico que recordam as 

pedras existentes na costa e que podem ser apropriados de diferentes 
formas pelas pessoas.

BANCOS
Pensamos um módulo principal de concreto para o banco, que pode 

ter um encosto de madeira acoplado em seu volume.

iLUMINAÇÃO
Propomos três diferentes postes. O primeiro, e mais usual, possui suas lâmpadas em diferentes alturas, uma serve às pis-

tas e outra às calçadas,  O segundo, possui duas lâmpadas numa altura maior, possuindo uma maior área de abrangência 
luminosa. O terceiro, é menor e pontual, utilizado principalmente na Praça Arnoldo de Souza como um elemento que 
gera uma dinâmica espacial.

TOTEM

Para evitar a poluição visual com elementos próximos aos edifícios 
históricos relevantes, propomos o uso do totem informativo como uma 
solução que possui diversos usos que contribuem com a legibilidade ur-
bana. 
Primeiramente, os totens ajudam as pessoas a se localizarem pela zona 

de intervenção, uma vez que as áreas estão separadas por cores: a Praia 
Comprida é rosa, o Centro Histórico é verde e a Guararema é roxa.
O desenho do totem é pensado em duas faces, a primeira, faz frente à 

rua e, assim, suas informações são voltadas para os motoristas. A segun-
da, por sua vez, contém as informações para os pedestres, como mapas 
da região, linhas de ônibus que passam no local, informações turísticas e 
culturais da área. Além disso, os tótens podem servir como pontos livres 
de wi-fi , espaços para publicidade e telefone público.

CENTRO 

HISTÓRICO

CENTRO 

HISTÓRICO

Mussum ipsum cacilds, vidis litro ab -

ertis. Consetis adipiscings elitis. Pra 

lá , depois divoltis porris, paradis. 

Paisis, filhis, espiritis santis. Mé faiz 

elementum girarzis, nisi eros ver -

meio, in elementis mé pra quem é 

amistosis quis leo. Manduma pin -

dureta quium dia nois paga. Sapien 

in monti palavris qui num significa 

nadis i pareci latim. Interessantiss 

quisso pudia ce receita de bolis, 

mais bolis eu num gostis.

Suco de cevadiss, é um leite divinis, 

qui tem lupuliz, matis, aguis e fer -

mentis. Interagi no mé, cursus quis, 

vehicula ac nisi. Aenean vel dui dui. 

Nullam leo erat, aliquet quis tempus 

a, posuere ut mi. Ut scelerisque 

neque et turpis posuere pulvinar 

pellentesque nibh ullamcorper. 

Pharetra in mattis molestie, volutpat 

elementum justo. Aenean ut ante 

turpis. Pellentesque laoreet mé vel 

lectus scelerisque interdum cursus 

velit auctor. Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetur adipiscing elit. 

Etiam ac mauris lectus.

Mussum ipsum cacilds, vidis litro ab -

ertis. Consetis adipiscings elitis. Pra 

lá , depois divoltis porris, paradis. 

Paisis, filhis, espiritis santis. Mé faiz 

elementum girarzis, nisi eros ver -

meio, in elementis mé pra quem é 

amistosis quis leo. Manduma pin -

dureta quium dia nois paga. Sapien 

in monti palavris qui num significa 

nadis i pareci latim. Interessantiss 

quisso pudia ce receita de bolis, 

mais bolis eu num gostis.

Suco de cevadiss, é um leite divinis, 

qui tem lupuliz, matis, aguis e fer -

mentis. Interagi no mé, cursus quis, 

vehicula ac nisi. Aenean vel dui dui. 

Nullam leo erat, aliquet quis tempus 

a, posuere ut mi. Ut scelerisque 

neque et turpis posuere pulvinar 

pellentesque nibh ullamcorper. 

Pharetra in mattis molestie, volutpat 

elementum justo. Aenean ut ante 

turpis. Pellentesque laoreet mé vel 

lectus scelerisque interdum cursus 

velit auctor. 

As paletas de cores servem para ajudar os moradores na escolha das cores 
das fachadas das casas, para que tenham coerência histórica, e para que pos-
sam formar um conjunto urbano que seja claramente identifi cado pelo visi-
tante. Não seriam obrigatórias, mas um convite àqueles que quisessem colab-
orar com a construção dessa paisagem. Assim o casario passa a compor um 
conjunto coerente, e os estilos não se perdem na profusão de cores, que faz 
com que todas as edifi cações se pareçam.

As casas coloniais eram tradicionalmente caiadas de branco, recebendo cor 
apenas nos detalhes, no caso de famílias mais abastadas. Já nas casas ecléti-
cas a cor ocupa o fundo, e os detalhes são ressaltados em branco, pois nessa 
época as tintas industriais já haviam se popularizado. Já as casas art-déco 
possuem cores mais sóbrias, com poucos contrastes. Era época da moderni-
dade e, em contraste com o eclético, a discrição das cores da fachada era vista 
como qualidade.

Dessa forma, as cores exercem um papel pedagógico que ajuda na com-
preensão da história das edifi cações e na identifi cação das diferentes épocas 
que se sobrepuseram para formar o centro histórico.
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