		v

TRECHOS NORTE E SUL
O tratamento adotado para as vias nos trechos norte e sul foi pensado com a intenção de
privilegiar a livre circulação do pedestre, de forma a manter a vocação original da rua como
elemento estruturador da cidade. Assim, tanto o fluxo de pessoas como o de veículos é
contemplado com diferentes tipos de mobilidade.
No trecho norte, a caixa das ruas Getúlio Vargas, Gaspar Neves e Homero de Miranda
Gomes foi equacionada para atender o fluxo de automóveis (norte - sul) com faixa carroçável
de 3,30m de largura. As calçadas foram ampliadas a fim de privilegiar o pedestre e qualificar
o espaço público. Ainda no trecho norte, é proposta uma ciclovia de mão-dupla contígua à

faixa carroçável (3,30m) no segmento sul - norte da Rua Gaspar Neves entre a Rua Bonfim
e a Avenida Beira-Mar São José.
No encontro do binário das ruas Getúlio Vargas e Gaspar Neves a faixa exclusiva para ciclovia
passa a ser compartilhada com a calçada. O encontro destas vias configura o Largo do
Bonfim, que próximo à Igreja Nosso Senhor do Bonfim e à Escola Profissional Pref. Cândido
Amaro Damásio configura uma nova praça fazendo vezes de pórtico, marcando o início do
Centro Histórico.
O alargamento dos passeios possibilita a distribuição do mobiliário urbano como arborização

PÇA. DA IGREJA IRM. DE S. FRANCISCO DE PAULA
requalificação dos acessos e estacionamento
espaço para contemplação da vista da cidade

e iluminação e, configura um ambiente humanizado com espaços de convivência que
propiciam a permanência do frequentador no espaço público. Também são criados bolsões
para atender vagas de estacionamento e paradas de ônibus.
Este espaço compartilhado entre veículos e pedestres busca, além de auxiliar na diminuição
da velocidade dos veículos, proporcionar uma circulação peatonal acessível e convidativa.
Nestes trechos, é proposta a mudança de pavimentação para orientar o pedestre e
principalmente sinalizar a mudança para o condutor. Com o propósito de priorizar o pedestre,
a pavimentação das vias foi elevada no mesmo nível da calçada em locais estratégicos. Foi

ESQUINA
via elevada
travessia segura

estabelecido que nas esquinas e em distâncias máximas de 200m haverá esse tipo de
travessia privilegiada.
No trecho sul, a pouca largura da caixa das ruas possibilita um pequeno alargamento
das calçadas em relação à situação existente. Foram propostos dois bolsões de ônibus
próximos à Capela Irmandade dos Passos e ao Cemitério São João dos Passos para
facilitar o acesso a esta região através do transporte público.
Outra estratégia adotada de “traffic calming” é a redução da velocidade dos veículos para
30 Km/h a fim de garantir maior segurança para os pedestres. Estas medidas buscam

PONTO DE TAXI
adequação do ponto
de taxi ao desenho da quadra

controlar o tráfego e educar os motoristas para um comportamento menos agressivo
minimizando o conflito entre pedestre e veículos. Para garantir a viabilidade da proposta
é essencial que se estude a possiblidade de abertura de novas vias e prolongamento
entre as ruas existentes para garantir percursos alternativos para os moradores e maior
conectividade do sistema viário.
Para a caixa da via é proposta uma vegetação de pequeno porte com até 5m de altura
máxima e diâmetro de aproximadamente 2,5m, buscando prevenir interferências das raízes
no passeio e tubulações de infraestrutura urbana. A arborização proposta para as praças

e parques prevê uma maior variação de espécies e portes para compor com a vegetação
existente, privilegiando zonas de sombra e variação da paisagem. Na praça principal, os
canteiros são conformados por módulos permeáveis com espaçamento variável dotados
de sistema de drenagem e irrigação automatizada.
A iluminação urbana é um dos principais focos do projeto. Ela é responsável pela qualidade
dos espaços urbanos propostos e pela valorização dos exemplares existentes, buscando,
também, um aumento na sensação de segurança da população e a possibilidade de maior
uso noturno dos ambientes.

PÇA. DA IGREJA N.S. DE FÁTIMA E S. FILOMENA
requalificação do espaço público
via elevada e reformulação
do ponto de táxi

TRAVESSIA DE PEDESTRES
via elevada
travessia segura

CANAL EXISTENTE
preservação do curso
d’água existente

PARADA DE ÔNIBUS
embarque e desembarque
sem parar o trânsito

ILUMINAÇÃO E ÁRVORES
segurança e conforto térmico
para pedestres
ABERTURA DE VIA
sugestão de abertura de via para
maior conexão entre cidade e orla

QUADRAS HISTÓRICAS
valorização do patrimônio
novos usos nos casarios
PRAÇA DE CONTEMPLAÇÃO
possibilidade de apropriação
parque de esculturas

CONEXÃO COM A ORLA
acesso a praia
com mirante para a contemplação
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BAIA DE ESTACIONAMENTO
organizar vagas na via

CICLOVIA
nova faixa de conexão
Centro Historico - Av. Beira Mar

AV. GETULIO VARGAS + AV. GASPAR NEVES
requalificação da arborização do largo
demarcar o início do centro histórico
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CORTES DO EXISTENTE

MATERIAIS
CORTES DO PROPOSTO
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CORTE 4

Aço Corten

Concreto

Madeira

Grama

Ipê Amarelo

Ligustro

Cinamono

Jasmin Laranja

2/6

