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Urbanização até 1890

Urbanização atual

Posto de atendimento Privado

UBS - Unidade Básica de Saúde

CAIS - Centro de Atenção Integral à Saúde

Urbanização até 1953

Centro principal

COLEURB Duas empresas

Educação

Saúde

Esportivo

Educação

Sociais

Parques e praças

CODEPAS As três empresas

TRANSPASSO

>30 domicílios/ha

20 - 30 domicílios/ha

15 - 20 domicílios/ha

10 - 15 domicílios/ha ZEIS (PDDI 2006)

Condomínios fechados

HIS (COHAB - PAR - PMCMV)

Alta renda consolidada

5 - 10 domicílios/ha

< 5 domicílios/ha

Rotas de ônibus efetuadas por:

Equipamentos:

Densidade Domiciliar: Ocupação e vetores de crescimento

Plano de áreas verdes da Prefeitura de Passo FundoPólos Geradores
de tráfego

Eixos comerciais e subcentros

Especialização dos serviços de saúde

OBJETIVO GERAL:
Geral: Entender a dinâmica da região e intervir na área a partir de uma nova proposta urbana de uso do solo com es-
paços qualificados, buscando auxiliar na reconexão do bairro e na promoção do bem estar da cidade.

ESPECÍFICOS:
Reconexão: Elaborar uma proposta urbana de reconexão da malha urbana;
Articulação: Propor um outra alternativa de uso do solo buscando a mistura dos usos na área;
Vitalidade: Potencializar a vivência social e urbana de modo a oferecer um novo cardápio urbano para o bairro e a cidade;
Permanência: Incentivar projetos de interação social através de espaços públicos qualificados para a população;
Conforto ambiental: Dialogar de maneira harmônica com o sítio físico por meio das condicionantes ambientais da região.

  “Passo Fundo precisa ter projetos para seus vazios urbanos. São áreas que devem pro-
mover crescimento ao lugar sem interferir no imaginário urbano de forma destrutiva.”
      Maricile Costi - Escritora, filha do antigo dono da área e Mestre em Arquitetura e Urbanismo

 De acordo com Costi (2002), quando chegamos em uma cidade, nossos olhos percebem cores, volumes, luzes e 
sombras, pessoas, trânsito, ruas. Porém, quando moramos numa cidade, os elementos que a compõem, tais como: 
edificações, praças, calçadas e monumentos passam a fazer parte de nós assim como nossa casa. Na esfera coletiva, 
este imaginário nos pertence. É um pedaço de nós. Ou seja, sempre  fazemos  relações com os espaços da cidade. 
Porém, quando um lugar não existe mais, é esta relação afetiva com os lugares que faz preservar a sua importância. 

Um vazio urbano para reconectar...

Predominantemente residencial e misto no entorno

Tecido urbano existente

Adaptação dos novos fluxos na morfologia do terreno

Definição das principais áreas públicas

Tipologias de vias conectoras

Perfil via arterial

Via arterial

Via coletora

Via local

Via compartilhada 1

Via compartilhada 2

Via compartilhada residencial

Perfil via coletora Perfil via compartilhada 1

0 100m 300m 500m

Perfil via local
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Perfil via compartilhada residencial

Mas infelizmente, estamos criando a caverna de Platão, como conta José Saramago. Onde tudo dependerá do controle de alguém e a memória será totalmente esquecida, onde nada se fará que nos toque 
o coração. O autor é pessimista, mas se nada podemos fazer globalmente, pelo menos que façamos pela nossa aldeia.

 A partir do apresentado acima, através do mecanismo da Parceria Público Privada, do Estatuto da Cidade (2001), este trabalho busca apresentar uma outra proposta para reconectar o atual vazio 
urbano do antigo Frigorífico Z. D. Costi na malha urbana do bairro São Cristóvão em Passo Fundo, RS. Este frigorífico desempenhou importante papel socioeconômico no setor sudeste da cidade nas déca-
das de 1940 - 1990, atraindo pessoas para a zona urbana além de levar o nome da cidade para mercados nos Estados Unidos, Chile, Grécia e Bélgica. Através do seu terreno, a indústria ainda hoje é lem-
brada na história da cidade e do bairro pela sua antiga chaminé, que era um marco de orientação visual da cidade, e do barulho de apito industrial, o qual período de toque ditou por muito tempo o cotidiano 
de grande parte dos moradores do bairro. Uma crise econômica, entre outros fatores, ocasionaram a falência da empresa em 1993. O núcleo fabril permaneceu então como patrimônio inerte até 2007, 
caracterizando um grande vazio urbano na porção sudeste da cidade. No mesmo ano, a área foi posta a leilão por decisão judicial e adquirida por um empresário local, que demoliu toda a estrutra industrial 
e em 2013 lançou a construção do quarto Shopping Center da cidade de 200 mil habitantes.

 Incomodado com isso e motivado após a experiência de um intercâmbio acadêmico em Milão, na Itália, uma cidade-modelo de desenvolvimento orientado às pessoas, decidiu-se então trabalhar em 
uma outra proposta para o terreno em questão, de forma que responda melhor às necessidades de crescimento da cidade costurando a malha urbana, ao passo que também preserve e valorize memória 
produtiva do lugar e seja mais adequada ao que se discute para o futuro das cidades. Acredito que a área em questão possui um caráter com muitas outras vocações que devem se voltar ao cotidiano de 
todos os habitantes de Passo Fundo de forma mais agradável urbanisticamente. Isto é, a reconexão deste vazio urbano deve gerar urbanidade em espaços qualificados, alavancar o desenvolvimento do 
subcentro do bairro São Cristóvão e proporcionar formas de interação dos indívíduos por meio de elementos materiais – árvores, água, bancos, degraus, pistas - e imateriais – luz, sombra, calor, som, 
ventilação - e permitir, antes de tudo, permanência e usufruto de espaços agradáveis onde se leve coisas para seduzir os habitantes, como um novo cardápio urbano contemporâneo. 

 É sabido também que os subcentros possuem papel importante para a oferta de qualidade de vida dos moradores do entorno, em termos de saúde, cultura, economia, a compreensão do conceito 
de sustentabilidade relacionado à mobilidade urbana e a compacidade urbana relacionado ao problema do espraiamento das cidades. Acredito ainda que um bom planejamento territorial e urbano contribui 
para a redução dos impactos ambientais e para avançar rumo à sustentabilidade em inúmeras escalas. É necessário, ainda, reforçar os instrumentos tradicionais de dimensionamento morfológico com in-
strumentos de dimensionamento ambiental dos espaços. A partir de tudo isso, pretendeu-se criar um projeto que traga mais ambiência, qualidade para o Bairro São Cristóvão e a cidade de Passo Fundo.

Mapa de usos resultante
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Imagem 2: Equipamento no parque estruturador, cultura e apropriação no eixo verde.Imagem 1: Praça da Memória e apropriação de direfentes públicos.

Caracterização da cidade de Passo Fundo. Fontes: FERRETO, 2013; PDDI PMPF 2006.  

Imagem do terreno. Entrada pela Av. Pres. Vargas. Arquivo Pessoal. 2015.  

Vista aérea do Antigo Frigorífico Z. D. Costi, 1960. Fonte: Família Costi   

1ª cidade média do Brasil em Saúde
8ª maior economia do Rio Grande do Sul
50+ cidades para investir no Brasil

759,4 km²

196.739 habitantes (IBGE 2013)

PIB R$ 6,7 milhões

IDH 0,759,4

Universidade de Passo Fundo
Instituto Fed. Sul-rio-grandense
IMED - Faculdades Meridional
FAPLAN - Anhanguera
Faculdades Portal
Fundação Getúlio Vargas
UFFS - Universidade Federal da Fronteira Sul
Faculdades SENAC/RS

Cfa Subtropical Úmido
Mín: 13,2°C Máx: 36,8°C

Pólo Nacional em Saúde
5 Hospitais (2 particulares)
1 Instituto de Ortopedia e Traumatologia
1 Hospital de Olhos

Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Brasil.  O masterplan para a área do antigo Frigorífico Z. D. Costi 
busca requalificar, conectar e criar espaços de vivência na 
porção sudeste da cidade de Passo Fundo. A intenção é fazer 
uma costura entre a cidade e o bairro São Cristóvão, que 
sempre esteve separado da cidade por meio da antiga indústria 
e o Quartel da Polícia Militar da cidade, trazendo mais desen-
volvimento, oportunidades e vivência urbana para o bairro.
 A partir do estudo do papel do terreno de 25 hectares na 
morfologia da cidade, buscou-se fazer uma costura da malha 
urbana circundante respeitando ao máximo o relevo presente 
pensando na mobilidade pedonal. O projeto se inspira na urbani-
dade das cidades européias, que apresentam compacidade e de 
usos mistos, evitando o espraiamento urbano e os prejuízos 
com infraestrutura que isso traz. Desse  modo, prevê a real-
ização de um grande jardim urbano com função de costurar as 
malhas viária do entorno garantindo permeabilidade para os ha-
bitantes vizinhos.
 No seu interior se desenvolve um eixo verde, pedonal e ci-
clável, que busca se transformar em um novo Boulevard da 
cidade. Ao longo deste Boulevard se juntam uma série de ed-
ifícios que garantem os olhos da rua e são destinados a lojas de 
funções afins à escala urbana que está inserida. De um lado, 
pela Avenida Presidente Vargas, o eixo verde se inicia com um 
ambiente aberto que busca abraçar quem passa pela avenida e 
pelos equipamentos de transporte público e a ciclovia, levan-
do-os para dentro do Boulevard. No eixo do subcentro do bairro 
São Cristóvão, também é criado uma entrada ao projeto por 
meio de ruas compartilhadas e arborizadas.
 Nesse espaço encontram-se edifícios de maior densidade 
destinados a um hotel e salas comerciais para instalação da in-
dústria criativa, uma vez que esta é a que mais cresce na cidade 
em função da existência de tantas unidades de ensino. Também 
está previsto uma praça com estacionamento subterrâneo e um 
edifício permeável que estruturam o início de um grande eixo pe-
donal do projeto e possibilitam a chegada de grande número de 
pessoas. Neste entorno encontram-se dois equipamenos liga-
dos a memória do terreno. De um lado, a edificação do antigo 
Armazém Lazaretti, de outro, uma praça da memória com um 
chafariz no lugar exato onde antigamente era a icônica chaminé 
do frigorífico. Também existe ambientes de estar e contem-
plação de fotos e registros que contam o processo de cresci-
mento do bairro e a importância da indústria.
 Neste entorno, próximo a todos os equipamentos, está lo-
calizado uma área de 15 mil m² destinado a ZEIS. No parque 
aberto é retomado o cuidado ambiental com a antiga lagoa, cri-
ando espaços para prática de esportes, feiras ao ar livre, feiras 
de foodtruck e principalmente ambientes para dar suporte aos 
eventos de pique-nique diurno e noturno, festivais de música e 
de skate iniciados na cidade em 2014. Exatamente no centro do 
masterplan, limitado por dois eixos de transporte, é proposto 
uma edificação polivalente, para abranger esses eventos em 
dias de tempo chuvoso. Descendo em direção ao limite do infe-
rior do terreno, existe o arroio Santo Antônio, que deságua no 
Rio Passo Fundo e é um dos eixos do projeto municipal de es-
truturação dos espaços verdes. Nesta região, com escala mais 
de bairro, está previsto uma edificação com ambiente de lazer e 
reunião da comunidade, para cursos e eventos em geral. Como 
respeito aos fatores climáticos, a morfologia urbana foi pensada 
a não criar corredores de vento, de forma também que os ed-
ifícios se adaptem ao entorno e não gerem impacto negativo nas 
edificações vizinhas, bem como sejam utilizados materiais de 
baixa emissividade e refletância.
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Av. Presidente Vargas


