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Transbordamento 
do canal durante o 
primeiro semestre

Ausência de acessibilidade 
universal, de acordo com a 
NBR 9050

Não existem medidas de mo-
deração de tráfego e incenti-
vo ao transporte ativo

Paradas de ônibus 
descobertas e sem 
mobiliário

Não existem mobiliários 
de suporte à crianças e 
seus cuidadores

Mobiliários 
quebrados e 
sem manu-
tenção

Não existe um pro-
jeto paisagístico 
adequado

Não existem 
banheiros

Os espaços não 
são permeáveis

Falta de espaço destinado para 
o estacionamento adequado 

de ônibus intermunicipais

RMC

Crato

Ceará

Localização

Utilização de serviços: apoio e incentivo à utilização dos 
serviços oferecidos, garantindo diversidade de públicos e 
usos. É importante ressaltar que quanto mais interesse 
temos nos espaços públicos e estimulamos sua ocupa-
ção, maior será a urbanidade e a segurança.

Valorização das preexistências: diagnosticar e pesquisar 
os usos e dinâmicas que se dão no espaço são fundamen-
tais e ajudam a criar um apanhado de informações que 
contemplam características materiais e imateriais, além 
de aspectos culturais imprescindíveis ao projeto, valori-

Sustentabilidade das ações: ações baseadas em um uso 
inteligente dos recursos, alinhadas também com os Obje-
tivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Procura-se 
valorizar as relações da escala humana, priorizando o con-
tato que se estabelece dentro de um bairro e reverbera 
para a cidade, tecendo redes.

Cogestão do espaço público: suporte para a participação 
comunitária no processo de tomada de decisões, avalia-
ção, monitoramento e manutenção dos espaços, de 
modo a valorizar a questão identitária e aumentar o senti-

Espaços públicos e natureza: valorização dos elementos 
naturais para a (re)descoberta dos espaços públicos atra-
vés de experiências sensoriais e melhora da apreensão da 
cidade. O contato com a natureza ajuda no desenvolvi-
mento infantil e no bem-estar da comunidade.

Mobilidade familiar: priorização do transporte ativo em 
detrimento do transporte motorizado, em consonância 
com a Política Nacional de Mobilidade Urbana. Promoção 
de acessibilidade, segurança e conforto, além da valoriza-
ção de sistemas de mobilidade que levem em considera-
ção os deslocamentos de crianças e seus cuidadores.

O estudo preliminar de requali cação do Ponto de Apoio ao Transporte Rodo-
viário Municipal foca em aspectos como a regionalidade, através da utilização de 
materiais caririenses e de fácil acesso, a permeabilidade, propondo um espaço 
interligado, a paisagem, melhorando seu aspecto e pensando em alternativas 
funcionais, além da identidade, priorizando os cidadãos locais e sua relação com 
o espaço. 
O projeto foi desenvolvido inspirando-se também no trabalho do artista craten-O projeto foi desenvolvido inspirando-se também no trabalho do artista craten-
se Sérvulo Esmeraldo, falecido em 2017. Suas esculturas, gravuras, ilustrações, 
pinturas e gra smos apresentam a simplicidade geométrica que aplicamos no 
traçado e em elementos como a cobertura e os mobiliários. Além disso, seus ex-
perimentos no campo da cinética, trabalhando com imantação e movimento, 
casam com o desejo de um espaço que consiga atrair as pessoas e gerar movi-
mentos diversos, contribuindo para a construção de um território democrático.

As cidades pequenas e médias têm se apresentado, ao longo dos úl-
timos anos, como centros de crescimento em potencial. A Região 
Mtropolitana do Cariri e, principalmente, o triângulo CRAJUBAR 
formam um importante centro econômico para todo o Estado do 
Ceará, sendo o município de Crato um pólo gerador de empregos, 
com destaque para a indústria de calçados. Além disso, apresenta 
grande efervecência cultural e o encanto de um território que, 
embora seja grande em territorialidade, apresenta um centro 
urbano com escala humana. A proposta que se apresenta nas pran-
chas a seguir visa valorizar os elementos que tornem a experiência 
dos cidadãos cratenses na cidade mais agradável, principalmente 
no que diz respeito à mobilidade, valorizando o transporte ativo, a 
acessibilidade universal, o desenvolvimento sustentável e o respeito 
às pessoas que já usufruem da Praça Pitias Peixoto e entorno. 

Praça Pitias Peixoto: a mobilidade como agente requali cador
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Legenda
1 Praça Pitias Peixoto
2 Prefeitura do Crato

3 Praça São Vicente
4 Praça Cristo Rei
5 RFFSA
6 Praça Siqueira Campos

7 Praça da Sé
8 Praça Filemon Teles
9 Praça Alexandre Arraes
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Legenda
1 Expansão do território educativo
2 Ciclovia ao longo do canal
3 Cruzamento em nível
4 Mureta banco 
5 Rua compartilhada
6 Estacionamentos para moradores
7 Expansão das calçadas existentes
8 Quiosques
9 Jardim de chuva e proteção
contra fumaça dos escapamentos
10 Paradas de transportes municipais interdistritais
(Vila Lobo, Lameiro/Nascente/Belmonte, Granjeiro,
Coqueiro, Pantanal)
11 Apoio aos passageiros e motoristas
12 Ponto de mototaxi

13 Estacionamentos de motos
14 Paradas de transportes municipais interdistritais
(Monte Alverne, Santa Fé, Batateira, Guaribas,
Dom Quintino, Ponta da Serra, Malhada, Sítio Quebra)
15 Parada de embarque e desembarque
(ônibus intermunicipais e transportes da sede do Crato)
16 Pontos de ônibus Urban 95 (proteção sol e chuva,
bancos para crianças e adultos, sinalização prioritária,
acesso em nível, distância segura da via, faixa livre de passagem,
trocador, lixeiras, bebedouro, componentes lúdicos. 
17 Grande coberta de apoio aos usuários 
18 Banheiros acessíveis (Masculino, Feminino e Família)
19 Calçadão para usos coletivos
(apoio a lanchonete e comércios locais)
20 Lombofaixas (Travessias elevadas)
21 Área de segurança na travessia dos pedestres
22 Paraciclo
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Avenida José Alves de Figueiredo

Canal do Rio Granjeiro

O projeto 
A praça Pitias Peixoto e suas conexões 
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Expansão do Território Educativo

A presença de uma escola é elemento muito importante 
para transformar um lugar e ao mesmo tempo para ampliar 
o espaço de construção dos conhecimentos. A cidade é o 
grande espaço de aprendizagem e vivenciá-la é imprescin-
dível na formação de todo cidadão. Então propomos a 
expansão do Território Educativo para além dos muros da 
escola Prof.ª Edilma Fernandes G. Rodrigues "Circulo Operá-
rio", se fundindo com os usos da praça e do terminal de 
transportes.

Ampliação da Praça

A Praça Pitias Peixoto encontra-se ilhada no tráfego intenso 
de veículos, reduzindo tanto a atração para o uso mais per-
manente e com qualidade da praça, como também dificul-
tando o transporte público em suas atividades. Visando a 
melhoria da condição desse espaço propomos o redesenho 
urbano dos limites da praça integrando tanto com as casas 
presentes na Rua Sagrada Família quanto com a escola pre-
sente na Rua Bárbara Alencar. Para os dois casos adotamos 
a ampliação das calçadas e o compartilhamento das ruas.

Conexão Sistêmica

A Praça Pitias Peixoto está localizada em um ponto estraté-
gico pela proximidade do Centro, tendo a Prefeitura na sua 
frente e três importantes eixos de mobilidade a tangencian-
do. Ela conecta a cidade baixa com a cidade alta (Encosta 
do Seminário), o Centro com as periferias e zonas rurais sem 
ser necessário a passagem dos veiculos pelas áreas com 
trânsito mais intensos. Então aproveitar esse potencial é 
premissa para ampliar a vitalidade. Assim foram inseridas 
travessias elevadas, além de piso tátil, que priorizam o pe-
destre no acesso às demandas cotidianas e de deslocamen-
tos.

Ressignificação do Canal

O canal se configura como uma grande barreira na paisa-
gem do Crato, dividindo-o. Em toda sua borda encontramos 
uma mureta baixa de concreto.

A proposta tem como princípio entender esse elemento e 
buscar ressignificá-lo através da inserção de uma nova 
mureta na Praça Pitias Peixoto, elemento central que assim 
como a mureta do canal receberá novos usos através da ins-
talação de mobiliários que possam ser fixados nela.

Encosta do Seminário

Espaços Públicos no Centro

Prefeitura
do Crato
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A cobertura

A cobertura em concreto marca a intervenção e conecta a calçada ao 
espaço central funcionando como um elemento de extensão que 
visa conferir unidade às áreas do projeto. Além de seguir e unir o 
espaço de lazer com quiosques e demais mobiliários à parada de 
ônibus. O elemento principal da coberta é em argamassa armada, 
em referência às cisternas que garantem água à população rural do 
semiárido. Através de inclinações impressas à estrutura almejamos 
captar água das chuvas para uso dos quiosques e para irrigar a vege-
tação.

Inspirados nas obras de Sérvulo Esmeraldo trabalhamos a plasticida-
de dessa coberta utilizando um sistema de triangulação que agrega 
ao lugar um ar contemporâneo utizando técnicas tradicionais 

A organização espacial

O projeto amplia a área da praça, redimensionan-
do, através de um estudo de mobilidade, todo seu 
fluxo; liberar o máximo de espaço para circulação 
e inserir elementos e espaços que porporcionem 
atividades para se firmar também como lugar de 
permanência.

Cruzamento elevado Parada de ônibus Rua compartilhada
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Uma arquitetura que toca 
leve o solo e que permite 
ver e sentir através.

Cobertura em argamassa armada

Travessia elevada (lombofaixa)
para priorizar o pedestre na sua 
mobilidade

Paredes em Pedra de Barbalha
(pedra de rio)

Bancos adultos, bancos infantis, 
trocador, sinalização de priorida-
des, mobiliários lúdicos para 
parada de ônibus.

Pilar em
concreto
moldado

in loco

Jardim de Chuva 
para retenção das 
águas das chuvas e 
inserido nas bordas 
para proteção das 
crianças da fumaça 
dos o escapamen-
tos dos carros 
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Madeira maçaranduba

Concreto

Pedra de Barbalha

Concreto

Equipamentos e Mobiliários
Os  equipamentos e mobiliários possuem linhas simples e seguem uma lógica mo-
dular de montagem e replicabilidade, visando a praticidade e a simplicidade de 
uso em locais diversos da proposta. A madeira e o ferro foram escolhidos pela dura-
bilidade dos materiais, facilidade de aquisição no mercado local e coesão com os 
demais elementos do projeto. 

Quiosques e Banheiros

A praça do terminal já conta com quiosques de usos diversos, importantes para a A praça do terminal já conta com quiosques de usos diversos, importantes para a 
urbanidade local e para a renda dos comerciantes. Procurou-se preservá-los, 
porém sob uma nova proposta, em módulos de 3,5m x 3,5m e com materiais durá-
veis, como a pedra de barbalha, que além de assegurar a estrutura, funcionam 
como elementos de coesão entre as propostas arquitetônicas e urbanísticas. O 
mesmo fo aplicado ao banheiros, que surgem como apoio. 

O projeto gráfico da numeração dos quiosques e si-
nalização dos banheiros foi baseado no trabalho do 
artista cratense Sérvulo Esmeraldo.

O mobiliário linear presente na praça possui 
múltiplas funções, de acordo com elemen-
tos de madeira maçaranduba e ferro que se 
acoplam na estrutura de concreto e formam 
bancos em alturas variadas, pensando na 
acessibilidade universal, trocadores e lixeiras, 
além de um bibicletário.  

bicicletário
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Singônio
Syngonium
angustatum
Sol pleno ou
 meia sombra

Lambari roxo
Tradescantia zebrina
Sol pleno ou meia 
sombra

Bananinha da Índia
ou Cana da Índia
Canna x generalis
0.6 - 1.8m de altura
Sol pleno ou meia sombra

Espada de São Jorge
Sansevieria trifasciata
0.6 - 1m de altura
Sol pleno ou meia sombra

Ipê-rosa-anão
Handroanthus
heptaphyllus var.
paulensis
3 - 4m de altura
Copa aberta

Flamboyant mirim amarelo
Caesalpinia pulcherrima
3 - 4m de altura
Copa global

Resedá
Lagerstroemia indica
4 - 6m de altura
Copa globosa

Oiti
Licania tomentosa
8 - 15m de altura
Copa globosa

Pata de vaca
Bauhinia blakeana
6 - 8m de altura
Copa globosa

A paisagem contribui de maneira significativa para a experiência dos cida-
dãos no usufruto dos espaços públicos.. Compõem a paisagem todos os 
elementos que formam a imagem da cidade, o que evidencia a necessida-
de de coesão nos projetos urbanísticos. Recursos verdes como um projeto 
paisagístico que dialoga com a dinâmica ambiental do contexto em que 
está inserido, além de contribuírem para a bleza do ambiente, revelam que 
a vegetação exerce uma função fundamental para a qualidade de vida de 
todos aqueles que transitam pelas cidades. todos aqueles que transitam pelas cidades. 

As crianças, principalmente aquelas que 
estão na primeira infância, período que 
compreende as idades de 0 a 6 anos, 
estão constantemente expostas aos es-
capamentos dos veículos motorizados, o 
que torna suas experiências nas cidades 
menos seguras e menos saudáveis. 

Uma solução possível para esse proble-
ma é a disposição de vegetação arbusti-
va de médio porte nas faixas de serviço, 
que atuam como proteção tanto contra 
a fumação quanto proporcionam maior 
segurança aos pedestres.

Os jardins de chuva foram adotados 
como uma alternativa econômica para 
atenuar o problema das inundaçõres 
que ocorrem no canal do Crato, pois ofe-
recem grande permeabilidade e propor-
cionam melhor escoamento da água.

Forrações: as forrações especificadas são espécies comuns 
na região caririense e não exigem grande manutenção, além 
da rápida propagação. Assim como os arbustos, adequam-se 
ao clima caririense.

Arbustos: a vegetação arbustiva proposta atua como prote-
ção aos canteiros e aos pedestres. As duas espécies especifi-
cadas são de fácil aquisição pela gestão pública, propagam-
-se rapidamente e adequam-se ao clima da região.

Árvores: Foram dispostas árvores de pequeno e médio porte 
por toda a extensão da praça, das calçadas e da ciclovia pro-
postas no projeto, de modo a proporcionar sombra e melho-
rar a qualidade do ar sem prejudicar a pavimentação.

Recursos verdes
Atenção à primeira infância

Jardins de chuva
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