
1. BANCOS: compostos por combinações do módulo básico B;
2. MESAS: compostos por combinações do módulo básico D;
3. PALCO: módulos básicos C amarelo ocre sobre piso elevado;
4. COZINHA PÚBLICA: módulos de churrasqueira, bancada com pontos 
elétricos e pia feitos de concreto cor amarelo ocre e grelha metálica;
5. VÃO LIVRE: área com poucos obstáculospossibilitando atividades 
livres e exposições do grupo Escultórias;
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MEMORIAL DESCRITIVO
 
Viaduto é passagem, mas pode também ser encontro. É 
esta a ideia estruturante do presente projeto, que pauta-
se no compromisso com a cidade e pretende fomentar 
as inter-relações entre esta e seus habitantes. O projeto 
propõe soluções que propiciem apropriações coletivas 
e sejam, simultaneamente, passíveis de interpretações 
e ressignificações individuais, coerentes com as 
necessidades e desejos dos seus usuários. A proposta 
baseia-se no uso livre e compartilhado do espaço público e 
objetiva, em última instância, o fomento a um sentimento 
de pertencimento, responsabilidade e segurança, capaz de 
preservar a heterogeneidade e possibilitar o encontro.

 

O espaço concebido seria um suporte para a coexistência 
de usos e atores diversos, de maneira sustentável. A 
gestão compartilhada do espaço público pela Prefeitura, 
população e agentes privados do entorno garantiria a 
sustentabilidade econômica, social e cultural do projeto. 
A captação de água pluvial, a coleta seletiva e o uso 
de energia solar tornam a proposta ambientalmente 
sustentável, sendo necessário o uso de serviços públicos 
apenas para o abastecimento de água limpa, esgotamento 
sanitário e coleta dos resíduos sólidos.
 

O projeto parte da análise dos usos existentes no baixio e 
nos arredores do viaduto e é pensado como tentativa de 
se conceber espacialidades apropriáveis e compatíveis 
com as demandas atuais e potenciais. Com base na 
análise das ações a serem mantidas e acrescentadas, são 
propostos espaços amplos, estruturados a partir de um 
mobiliário urbano modular que proporciona usos múltiplos 
e convida a população à apropriação e ao encontro.  Por 
ser modular, de fácil adaptação ao relevo e resistentes à 
intempéries, tais estruturas podem ser expandidas para as 
áreas adjacentes ao viaduto e até para outros lugares da 
cidade. A forma resultante é capaz de acomodar diversas 
funções, tem baixo custo de construção e não exige muita 
manutenção. 

O espaço gerado é amplo e permeável, sem subdivisões 
opacas. A estrutura vazada e leve se contrapõe à robustez 
do viaduto, permite a visibilidade plena e uma melhor 
ventilação natural . Além dessas estruturas, o tratamento 
paisagístico baseado no fluxo de pedestres potencializa a 
passagem e permanência no baixio.

A proposta para o viaduto Engenheiro Andrade Pinto 
compreende a ocupação do seu baixio e da Avenida Olinto 
Meireles, totalizando 615 m2 de intervenção. No lugar de 
muros e divisões setoriais, propõem-se espaços amplos, 
estruturados por meio de um piso elevado modular, que 
ocorre em dois níveis. Com o piso pretende-se criar uma 
espécie de topografia artificial, que, juntamente com 
o mobiliário urbano modular, possibilite apropriações 
espaciais livres, sem barreiras excludentes. Em meio ao 
piso serão deixadas áreas permeáveis e passagens no 
nível do solo, nas quais pretende-se priorizar o fluxo de 
pedestres. A proposta, além de potencializar ações que já 
ocorrem na área, pretende fazer com que o viaduto seja 
ponto de confluência de ações praticadas por moradores 
locais, pelos usuários dos estabelecimentos lindeiros e 
pelos moradores de outras áreas da cidade. Enquanto 
maneira de viabilizá-la economicamente propõe-se a 
realização de feiras urbanas e de eventos culturais, 
bem como a potencialização das atividades artísticas já 
realizadas no local pelo projeto Escultórias, que exerce 
importante papel social junto às crianças do bairro. 
A integração entre o viaduto e os estabelecimentos 
localizados em suas margens é potencializada pelo 
fechamento da Avenida Olinto Meireles, que funcionará 
apenas enquanto local de estacionamento, sem grandes 
prejuízos para o trânsito local. Por meio de suportes 
que possibilitem simultaneamente a conexão entre os 
equipamentos lindeiros e o uso do viaduto enquanto pólo 
de atividades, pretende-se gerar maior qualidade de vida 
para os moradores locais e ampliar as possibilidades de 
desenvolvimento social e econômico para a área.
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6. ARQUIBANCADA: formada por módulos básicos A e B empilhados, 
que juntos criam patamares de larguras variadas; módulos C conformam 
escadas de acesso aos níveis;
7. GALPÃO (37m2): área para armazanagem reservada ao grupo Escultórias;
8. RESERVATÓRIO DE ÁGUA DE CHUVA (40m2): a água coletada será
reaproveitada (ver Diagrama 2);

9. APOIO AO SLU (32m2): O cômodo existente será demolido e reconstruído, 
abrigando banheiro, copa, refeitório e depósito;
10. BANHEIROS PÚBLICOS (39m2): feminino e masculino, contendo: pia de 
concreto, banco de concreto, 4 cabines de sanitários e 2 cabines de duchas;
11. PLAYGROUND: formados pela associação de módulos básicos B com 
escorregadores e cilindros executados com fibra de vidro cor amarela;
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SISTEMA DE PISOS ELEVADOS
O piso elevado ocorre em dois níveis: os patamares a 20cm 
do solo são formados por módulos C com placas de concreto 
cor natural, os situados a 40cm do solo são formados por 
módulos B e por placas de concreto cor amarelo ocre. Os 
desníveis gerados possibilitam múltiplas formas de apropriação 
espacial, e promove espaços de oficina e exposição para 

o projeto Escultórias.  O piso possibilita maior flexibilidade 
(novos pontos elétricos e hidráulicos podem ser gerados sem 
grandes intervenções) e funciona como meio de prevenção a 
alagamentos, já que sob ele o piso original será retirado e dará 
lugar a uma camada de brita. Entre os níveis serão instaladas, 
em alguns pontos, rampas metálicas modulares (2x2m) para 
garantir a acessibilidade.
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12. ESCANINHOS: Estruturados por meio de cantoneiras metálicas 
cor terra com vedações em chapas metálicas com pintura automotiva, 
possuem módulos com dimensões variadas para permitir a armazanagem 
de artigos diversos. Seus módulos são de 40cm e 80cm de comprimento 
e/ou altura e suas larguras variam em 60, 70, 80 ou 90cm. 
13. COLETA SELETIVA: Apoio ao Sistema de Limpeza Urbana;

14. TÓTENS COM PAINEIS FOTOVOLTÁICOS: formados por combinações 
do módulo básico A e por painéis fotovoltáicos, os tótens estão 
distribuídos na área descoberta do projeto e pretendem servir de suporte 
para feiras. A energia armazenada nos paineis pode ser utilizada para 
abastecer as bancadas com pontos elétricos e a iluminação;
15. JARDINEIRAS: estruturas modulares (2x2m) de concreto, em meio ao 
piso elevado. Abrigam vegetação rasteira e arbórea e contribuem para 
promover maior permeabilidade e qualidade ambiental à área.
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AÇÕES

MÓDULOS BÁSICOS
O mobiliário urbano utilizado no projeto foi 
desenvolvido a partir da combinação de quatro 
módulos básicos (A, B, C e D). Os quatro módulos são 
estruturados por perfil metálico quadrado (2x2cm) 
cor terra e os módulos B,C e D possuem fechamento 
superior em placa de concreto. 
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ÁREAS cONSTRUÍDAS = 7, 8, 9 e 10 = 140m2 
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