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PREFACIO

Este trabalho apresenta uma proposta de plano viário para o centro da sede do município
de Viana, Ma., tendo por premissa utilizar a malha existente com a menor intervenção
possível, para que seja possível sua implantação pelo gestor municipal num época de
forte crise econômica, não fira o conjunto arquitetônico histórico e minimize os
impactos ambientais.

1. INTRODUÇÃO
O trabalho aqui apresentado, em termos conceituais, se norteou pela proposta de
implementar um sistema viário para a Cidade de Viana, atendendo as características
técnicas básicas para a operação dos veículos de uso misto e com atenção especial para
permitir o transporte coletivo de média capacidade.

A exigência da administração municipal foi de aproveitar a geometria da via existente, o
máximo possível. Para atender esta determinação demos prioridade em determinar
sentidos de fluxo, retirada de área de estacionamento das artérias principais,
implantação de uma sinalização e procurou se adequar às condições topográficas. Com
isto os conjuntos arquitetônicos da região e os impactos ambientais foram mitigados.

Não se pode esquecer na necessidade de desenvolver um plano de Mobilidade Urbana
para atender a Lei 12.587/2012 e fazer um estudo aprofundado com projeções de futuro
para a Cidade.
“Art. 24º
§ 3o O Plano de Mobilidade Urbana deverá ser integrado ao
plano diretor municipal, existente ou em elaboração, no prazo
máximo de 3 (três) anos da vigência desta Lei.
§ 4o Os Municípios que não tenham elaborado o Plano de
Mobilidade Urbana na data de promulgação desta Lei terão o
prazo máximo de 3 (três) anos de sua vigência para elaborá-lo.
Findo

o

prazo,

ficam

impedidos

de

receber

recursos

orçamentários federais destinados à mobilidade urbana até que
atendam à exigência desta Lei.”
Artigo 24 da Lei 12.587/12 Política Nacional de Mobilidade
Urbana

Este trabalho é um paliativo para a questão do transito na Cidade de Viana, objetiva
apenas fazer uma intervenção imediata e implantar um ordenamento, sem nenhuma
visão de futuro.

O trabalho aqui concebido é apresentado através das seguintes fases:
 definição de corredores de circulação,
 definição das características técnicas das vias ,
 quadro de quantidades, e
 orçamento para a implantação do referido sistema viário.

1.1. Diretrizes Básicas
Para a elaboração do Projeto foram adotadas as seguintes características:
 Velocidade diretriz de 60 km/h;
 Interligação com o sistema viário com a BR-xxx;
 Previsão de implantação futura de linha de ônibus e ciclovias.
 Prever a utilização de travessias semaforizadas com tempo especial aos
pedestres;
 Atender a todos os requisitos e normas pertinentes à acessibilidade;

1.2. Definição Utilizadas
A classificação rodoviária para áreas rurais (ver Manual de Projeto Geométrico de
Rodovias Rurais – DNER – 1999) diferencia arteriais principais e arteriais
primárias, basicamente em função do volume médio diário de tráfego e do tamanho
das cidades interconectadas por estas vias. Em áreas urbanas, teoricamente, o
sistema arterial principal seria constituído por vias expressas. Acontece que
nenhuma das cidades brasileiras possui vias expressas suficientes que possam, por si

só, constituir um sistema completo. Embora tanto o Rio de Janeiro como São Paulo
tenham malhas de vias expressas, presentemente ainda existem trechos cuja
continuidade depende de vias do tipo arterial. Portanto, a classificação funcional das
vias urbanas deve incluir vias expressas primárias, vias expressas secundárias e vias
arteriais primárias como componentes do sistema arterial principal e não como
sistemas em separado. Da mesma forma, levando em consideração os critérios
aplicáveis em áreas urbanas, as coletoras primárias e coletoras secundárias devem
ser agrupadas em um único sistema.

A Figura 1 mostra a comparação entre os sistemas funcionais usados para as
rodovias em áreas rurais e aqueles a serem usados para as áreas urbanas.
Figura 1 – Hierarquia dos sistemas funcionais

Fonte: Classificação Funcional do Sistema Rodoviário do Brasil. M.T. DNER –
1974

1.2.1. Sistema Arterial Principal
Em qualquer área urbana, um determinado conjunto de ruas pode ser
identificado como de importância especial pelo volume, natureza e
composição de seu tráfego. Em uma pequena área urbana (população inferior
a 50.000 habitantes), essas vias podem ser muito reduzidas em número e
extensão, e sua importância pode ser devida principalmente ao tráfego de
passagem, com origem e destino fora da área. Para áreas urbanas, em geral,

pode-se dizer que a importância das suas vias depende, além do tráfego de
passagem, dos serviços que prestam para a circulação interna na própria área.

O Sistema Arterial Principal serve os principais centros de atividade das
áreas urbanas, os corredores de maior volume de tráfego e as viagens mais
longas; transporta grande parte do tráfego urbano, mesmo que represente, em
extensão, uma pequena porcentagem da rede viária. O sistema deve ser
integrado, não só do ponto de vista interno, como também, com as principais
rodovias estaduais e federais, ou seja, deve incluir conexões e extensões das
rodovias arteriais e coletoras interurbanas que penetram, atravessam ou
tangenciam a área urbana.

Esse sistema proporciona acesso direto aos principais geradores de tráfego,
tais como o centro da cidade, centros de emprego, terminais de carga e
passageiros, e faz ligação de toda a área urbana. Além de servir a esses
centros de atividade e, por consequência, aos corredores de maior volume de
tráfego, atende também aos percursos mais longos. É utilizado, também, pela
maioria das viagens que entram ou saem da área urbana, bem como pela
maioria dos movimentos que se desviam da área central da cidade. Em geral,
atende a rotas de linhas de ônibus urbanas e intermunicipais.

Devido à natureza das viagens atendidas pelo Sistema Arterial Principal,
quase todas as vias com controle de acesso, total ou parcial, são parte desta
classe funcional. Cumpre ressaltar, contudo, que o sistema não é restrito a
rotas com controle de acessos. Para preservar a identificação das vias com
controle de acesso, o Sistema Arterial Principal deve ser estratificado da
seguinte maneira:
 Vias expressas primárias
 Vias expressas secundárias
 Vias arteriais primárias

O espaçamento das vias do Sistema Arterial Principal está intimamente
ligado à densidade dos pontos de concentração de extremos de viagens da
área urbana. Embora não haja regra fixa para esse espaçamento,
normalmente nas maiores áreas urbanas varia entre 1,6 km, nas áreas centrais
de comércio altamente desenvolvidas, e 8 km ou mais, nas áreas limites,
esparsamente desenvolvidas.

Para as vias expressas primárias não deve ser permitido acesso direto à área
atravessada. As vias expressas secundárias e vias arteriais primárias são
passíveis de prover acesso direto à área atravessada, e tal serviço deve ser
eventual, sujeito à prioridade funcional dessa classe de rodovias.

1.2.1.1.Vias expressas primárias
As vias dessa categoria possuem as mesmas características e funções
das chamadas freeways americanas, com controle total de acesso e
todas as interseções em desnível, destinando-se a atender grandes
fluxos de tráfego. Devem servir aos automóveis, caminhões e ônibus
expressos em viagens longas, sejam urbanas ou interurbanas.
Pedestres, bicicletas, veículos de tração animal, tratores e outros
veículos especialmente lentos devem ser proibidos de utilizar essas
vias.

Nas vias expressas primárias o uso do solo não está relacionado com
a sua operação, em virtude da imposição do controle total de acesso.
Sua implantação não deve constituir barreira ao desenvolvimento
urbano. Pode, entretanto, servir de fronteira natural entre usos
diversos, por exemplo, separar áreas industriais de residenciais.

As ruas locais transversais são bloqueadas, constituindo becos sem
saída, ou são conectadas pelas vias laterais de serviço ou vias
marginais. As vias arteriais e as principais vias coletoras, bem como
passagens para pedestres, cruzam a via expressa em desnível, para
dar continuidade ao sistema viário e reduzir os efeitos negativos da
divisão da área atravessada. As arteriais mais importantes são
conectadas às pistas expressas por meio de ramos de interconexões
apropriadamente localizados, para facilitar os movimentos de
entrecruzamento e a adequada disposição da sinalização.

As vias expressas primárias proporcionam continuidade às principais
rodovias interurbanas, quer atravessando ou contornando as áreas
urbanas. Porém, de modo geral, elas não proporcionam conexões
diretas com os principais geradores de tráfego ou com o centro da
cidade, uma vez que a distribuição do tráfego se faz através de outras
vias componentes dos sistemas arteriais que se conectam com as vias
expressas. Deve haver, normalmente, um canteiro central entre as
pistas das vias expressas, para separar os dois sentidos de tráfego. A
largura desse canteiro pode variar, dependendo das larguras dos
acostamentos internos, das condições de drenagem, da previsão ou
não de futura adição de mais faixas, das dimensões da faixa de
domínio disponível e de condicionantes de natureza econômica.

Vias marginais laterais são dispostas onde forem necessárias para
controlar o acesso às pistas expressas e para facilitar a circulação do
tráfego local. Desta forma, as vias marginais frequentemente
desempenham função de via coletora, ou mesmo de via arterial
secundária.

1.2.1.2. Vias expressas secundárias
As vias desta categoria possuem características e funções
semelhantes às expressways americanas. Podem ter interseções em
nível com algumas vias transversais e apresentar critérios
operacionais e de projeto ligeiramente inferiores às vias expressas
primárias.

As vias expressas secundárias, de um modo geral, não proporcionam
acesso às propriedades adjacentes. Todavia, em circunstâncias
especiais, durante uma fase inicial de construção e até que se possa
exercer o controle total, pode ser permitido, por razões econômicas, o
acesso a propriedades existentes de maior relevância.

Os cruzamentos com todas as outras vias expressas primárias e
secundárias e com a maioria das vias arteriais primárias devem ser
feitos mediante interseções em desnível (interconexões). As ligações
com as arteriais primárias, secundárias e coletoras com baixos
volumes de tráfego podem ser feitas através de interseções em nível
semaforizadas, desde que mantenham distância superior a 3,0 km e
sejam totalmente canalizadas.

1.2.1.3 Vias arteriais primárias
Essa categoria inclui aquelas vias que atendem principalmente ao
tráfego direto, geralmente em percurso contínuo, mas que não
possuem as características técnicas de uma via expressa. São vias
com controle de acesso aos lotes marginais, de modo a minimizar os
efeitos do atrito lateral e eliminar os principais pontos de conflito.
Tais controles podem existir na forma de exigências de altura dos

meios-fios, para que sejam realmente intransponíveis, projeto
adequado dos acessos de entrada e saída, ou restrições quanto aos
retornos possíveis. Devem prover elevado grau de mobilidade para as
viagens mais longas, oferecendo velocidades de operação e níveis de
serviço elevados.

Normalmente a seção transversal não inclui acostamentos; pode ou
não haver um canteiro central para separar as correntes de tráfego
opostas, e frequentemente haverá restrições ao estacionamentojunto
ao meio-fio. A maioria das suas interseções deve ser em nível, com
controle adequado quanto à sua capacidade.

1.2.2. Sistema Arterial Secundário
O Sistema Arterial Secundário de vias urbanas se interconecta com o
Sistema Arterial Principal e o suplementa, atendendo aos percursos de
viagens com extensões intermediárias, em níveis de serviço inferiores
àqueles que são típicos das vias arteriais primárias. Atende às viagens com
grau de mobilidade um pouco inferior ao do Sistema Arterial Principal e
distribui o tráfego por áreas menores do que as atendidas pelo sistema
principal.

O Sistema Arterial Secundário inclui todas as vias arteriais não selecionadas
para o Sistema Arterial Principal e dá mais ênfase ao acesso às propriedades.
Suas vias podem acomodar as linhas de ônibus locais e prover continuidade
entre as comunidades, evitando, entretanto, penetrar nessas comunidades.
Inclui as conexões urbanas com vias coletoras rurais, com exceção das que já
fazem parte do Sistema Arterial Principal.

O espaçamento das vias arteriais secundárias pode variar de 0,2 a 1,0 km no
centro da cidade, não mais que 2 km em áreas intensamente desenvolvidas e
3 a 5 km nas áreas suburbanas pouco desenvolvidas.

1.2.3. Sistema Coletor
O Sistema Coletor tem a função principal de conectar as ruas locais com as
vias arteriais. O sistema proporciona continuidade ao nível das comunidades
locais ou subdivisões urbanas, porém a baixas velocidades. Difere do sistema
arterial, pelo fato de que as vias do sistema coletor podem penetrar nas
vizinhanças residenciais, distribuindo o tráfego das vias arteriais, através da
área, até seus destinos finais. De forma inversa, o Sistema Coletor coleta o
tráfego das vias locais das áreas residenciais e o conduz ao Sistema Arterial.
Deve prover, também, o acesso às residências adjacentes que não forem
atendidas por vias locais. As vias do centro da cidade, com grande volume de
tráfego, e de outras áreas de desenvolvimento e densidade de tráfego
semelhante podem ser incluídas no sistema.

O

Sistema

Coletor

pode,

também,

atender

aos

trechos

coletores/distribuidores de itinerários de ônibus. Poderá ter áreas de
estacionamento em um ou ambos os lados da via. Os eventuais cruzamentos
com outras vias coletoras ou vias locais devem ser controlados por
semáforos ou sinais de parada obrigatória na via local que interceptar ou, no
caso de interseção com outra coletora, na via de menor tráfego.

Figura 02 – Características desejáveis para as vias de cada categoria
funcional

Fonte: Classificação Funcional do Sistema Rodoviário do Brasil. M.T.
DNER – 1974

1.3 Características Técnicas da Via
As faixas de rolamento do tráfego misto e o corredor de Transporte Público devem
atender as diretrizes definidas pelas seguintes características técnicas:
 Largura da Pista de Rolamento - Tráfego Misto: 7,00m;
 Largura da Pista de Rolamento - Corredor de Ônibus: 3,50m;
 Declividade Transversal: 2,00%;
 Raio Mínimo (Planta): 100,00m;
 Rampa Máxima (Perfil Longitudinal): 5,50%.

2. PROPOSTA DE ORDENAMENTO VIÁRIO

2.1. Definição de corredores de circulação
A ideia proposta é aproveitar a entrada principal da cidade que é a av Luis de
Almeida Couto, que já possui duas faixas para cada sentido de transito, como acesso
principal ao centro até a Rua Dom Antonio Lopes dos Santos.

Mais a frente daremos uma atenção especial a Av Luis de Almeida Couto, como um
eixo urbanístico, para programações de laser e eventos.

2.1.1.

Quadrilátero do Centro:

Criar um quadrilátero cujo perímetro são as ruas Dom Antonio Lopes dos
Santos, Antonio Serafin, Professor Antonio Lopes e Sete de Setembro, com um
total de 1440m de via de mão única, com estacionamento proibido de ambos os
lados que formará á artéria viária principal do centro. Apresentado na figura 01.
Figura 01 – Artéria Viária Principal do Centro

Fonte: O próprio autor.

Com base neste quadrilátero as ruas dentro ganham sentido único com
estacionamento permitido em apenas uma faixa. A Rua Rio Branco e a Rua
Leonel Carvalho

Sentido Rua Sete de Setembro para Rua Antonio Serafin:
1. Rua Rio Branco;
2. Rua Dr. Castro Maia.

No sentido inverso:
1. Rua da Estrela;
2. Rua Celso Magalhães;
3. Rua Cel. Campelo.

No sentido Rua Dom Antonio Lopes para Rua Porf. Antonio Lopes:
3. Rua Prof Expedito Rocha;
4. Rua 2 de Novembro.

No sentido Inverso:
1. Rua Leonel Carvalho.

A figura 02 apresenta a Proposta de Sinalização necessária para a implantação
do Quadrilátero do Centro.

Figura 02 – Artéria Viária Principal do Centro - Sinalização

Fonte: O próprio autor.

Para o levantamento do custo de implantação vamos adotar o custo de uma placa
como sendo de R$80,20, com base no calculo de uma placa 60x60cm, usando os
valores do SINAPI, conforme a planilha apresentado na figura 03.

Figura 03 – Planilha de Custo de Implantação

Fonte: O próprio autor.

Já a pintura horizontal de proibido e permitido estacionar usaremos
composição ORSE item S03500 apresentado na figura 04.

a

Figura 04 – Pintura de Faixa

Fonte: ORSE

O custo para Implantação do Quadrilátero do Centro, compreendendo apenas a
sinalização horizontal e vertical na área interna do quadrilátero, e estamos
considerando preços com desoneração.

Figura 05 – Planilha de Custo de Implantação

Fonte: O próprio autor.

A figura 15 apresenta o padrão de sinalização adotada na intercessão de entrada
e saída do quadrilátero e nos cruzamentos internos.
Figura 15 – Sinalização Padrão

Fonte: O próprio autor.

2.1.2. Av. Luis de Almeida Couto (Centro de Laser)
A Av. Luis de Almeida Couto com seus 3693 metros em linha reta e com a
estrutura de 2 vias para cada sentido é o caminho natura de acesso ao Centro da
Sede de Município de Viana. A figura 06 apresenta a Av Luis de Almeida
Couto.

Figura 06 – Acesso Principal – Av Luis de Almeida Couto

Fonte: O próprio autor.

As intervenções necessárias seriam de recuperação da pintura da faixa do meio
das vias, pintura dos meio fio e sarjeta e sugerimos a colocação de 2 faixas de
pedestres, uma em frente a Rodoviária e outra na altura da CEF.
Figura 07 – Planilha de Custo de Implantação

Fonte: O próprio autor.

A implantação de uma ciclovia nesta avenida daria um grande saldo na
humanização da cidade e já atenderia exigências na Lei de Mobilidade Urbana.
Apresentamos agora as premissas e o custo de implantação de uma ciclovia na
extensão da Av. Luis de Almeida Couto.

2.1.2.1. Premissas sobre Bicicleta e Ciclovias

A bicicleta é um meio de transporte que tem crescido de importância nas
áreas urbanas. As bicicletas têm sido usadas como meio de ida e volta ao
local de trabalho, em combinação ou nãocom o transporte público. São
usadas por crianças em idade escolar. Constituem, também, uma
atividade de recreio. Portanto, o planejamento de uma rede viária de uso
público deve considerar as necessidades do tráfego de bicicletas.

O projeto deve considerar os elementos de riscos de acidentes para as
bicicletas, volumes de distribuição do tráfego, velocidades dos veículos
motorizados e locais de travessia. As interseções requerem cuidados
especiais, podendo ser exigidas fases de sinal para as bicicletas, proibição
de giros à direita com sinal vermelho e marcas no pavimento específicas.

O projeto do alinhamento atende aos mesmos princípios das rodovias
mas, devido às características operacionais das bicicletas, há diferenças a
serem consideradas. As velocidades são da ordem de 50 km/h, no
máximo. A maior facilidade de manobra e as pequenas distâncias de
frenagem permitem maior liberdade para o traçado. Os greides,
entretanto, são elementos de maior importância. Os ciclistas aceitam
greides de 4% a 5% no máximo.

Espaço necessário

Conforme mostra a Figura 03, ciclistas necessitam de 1,00 m de espaço
operacional, para atender apenas à largura que ocupam. Uma largura total
de 1,20 m é admitida como mínima para qualquer via destinada a uso
exclusivo ou preferencial de ciclistas. Quando as velocidades, os volumes
de veículos motorizados e a participação de veículos comerciais
aumentam, uma largura mais confortável de 1,50 m é desejável. No que
se refere especificamente à faixa percorrida pela bicicleta, quanto maior a

velocidade, menos o ciclista se afasta da direção desejada. Em
velocidades de 11 km/h, ou mais, um ciclista pode manter sua bicicleta
dentro de uma faixa de 0,20 m. Para velocidades menores, faixas maiores
são necessárias. Abaixo de 5 km/h precisa-se de 0,80 m.
FIGURA 08 – Espaços necessários para uma ciclovia

Fonte: Classificação Funcional do Sistema Rodoviário do Brasil. M.T.
DNER – 1974

Desempenho
Estudos realizados por Pein (Trail Intersection Design Guidelines –
Florida Department of Transportation – 1996) fornecem os seguintes
valores:

Velocidade em terreno plano:
 Valor mínimo para projeto: 32 km/h
 Velocidade abaixo da qual 85% dos ciclistas viaja: 22 km/h

Velocidade em descida: 50 km/h

Velocidade em subida: 10 km/h

Atravessando uma interseção a partir da posição de repouso:
 Velocidade média: 12,7 km/h
 Velocidade, abaixo da qual, 15% dos ciclistas viaja: 10,8 km/h
 Aceleração a partir da posição de repouso:
 Aceleração média: 1,07 m/s2
 Aceleração dos ciclistas mais lentos: 15% abaixo de 0,74 m/s2

Desaceleração
 Máxima: 5 m/s2
 Típica: 1,2 a 2,5 m/s2

A escolha de um tipo de via para ciclistas depende de muitos fatores,
inclusive da habilidade dos usuários, das condições do corredor
disponível e dos seus custos. Seguem descrições dos vários tipos.
– Pistas compartilhadas

A maioria do tráfego de bicicletas é feito em ruas e rodovias que não são
specificamente projetadas para esse fim. Em alguns casos, o sistema de
vias pode ser perfeitamente adequado para uso compartilhado de
bicicletas e veículos motorizados sem necessidade de sinalização
especial. Em outros casos, as ruas ou rodovias podem não ser adequadas
e seria inconveniente estimular seu uso, designando-as como vias
próprias para bicicletas. Às vezes não há demanda que justifique essa
designação, como é comum em ruas residenciais de menor importância.

Algumas rodovias rurais são utilizadas por ciclistas, para turismo,
passeios e tráfego entre cidades. Somente devem ser especificamente
indicadas para uso de bicicletas, se houver necessidade de garantir
continuidade desse meio de locomoção. O desenvolvimento e
manutenção de acostamentos pavimentados de 1,20 m, separados por
uma faixa pintada branca de 0,10 m a 0,20 m de largura, aumenta, de
forma significativa, a segurança e conforto de ciclistas e motoristas.

– Ciclofaixas

Denomina-se ciclofaixa parte da pista de rolamento destinada à
circulação exclusiva de bicicletas, delimitada por pintura no pavimento e
sinalização específica. Essas faixas são reservadas para ciclistas ao longo
de vias onde há demanda significativa. Têm como objetivo regulamentar
onde os ciclistas e motoristas podem trafegar, disciplinando seus
movimentos. Contribuem, também, para aumentar a capacidade das
rodovias com tráfego misto de bicicletas e veículos motorizados.

Outro motivo importante para criar faixas reservadas para ciclistas é
melhorar sua acomodação, onde as ruas existentes não são suficientes
para que trafeguem com algum conforto. Isso pode ser conseguido,
reduzindo as larguras das faixas destinadas ao tráfego motorizado ou
proibindo estacionamento lateral nas ruas. Além da criação das
ciclofaixas, outras medidas são necessárias. As grelhas das sarjetas de
drenagem devem ser próprias para a travessia de bicicletas, o pavimento
deve ser liso e os sinais de tráfego devem ser próprios para tráfego misto
com bicicletas. A manutenção regular das faixas de ciclistas deve ser
prioritária, já que não podem andar em vias esburacadas, com vidros
quebrados ou com fragmentos de materiais rígidos.

Caso se deseje estimular o uso de bicicletas, esforços especiais devem ser
dedicados para assegurar uma eficiente rede viária provida dessas faixas.
Contudo, têm que se considerarem as necessidades, tanto dos motoristas
como dos ciclistas, na decisão de implantá-las.

– Ciclovias

Ciclovias são vias destinadas à circulação de bicicletas separadas
fisicamente do tráfego motorizado por canteiros ou barreiras situados

dentro da faixa de domínio da rodovia ou em uma faixa de domínio
independente.

Podem

atender

também

a

pedestres,

corredores,

passeadores de cães, pessoas com carros de bebês, pessoas de cadeiras de
rodas, patinadores e outros.

Geralmente as ciclovias devem ser criadas para atender a áreas em que o
tráfego de bicicletas não é servido pelo sistema de ruas e existe espaço
disponível para sua construção, independentemente de ruas paralelas.
Podem servir a finalidades recreativas ou de acesso a locais de trabalho,
se o fluxo transversal de veículos motorizados e de pedestres é pequeno.
As ocorrências mais comuns são: ao longo de rios, praias, lagos, canais,
antigos leitos de ferrovias, campos universitários e parques. Há, também,
situações em que é aconselhável considerá-las na elaboração de planos de
desenvolvimento. Ciclovias são empregadas, também, para dar
continuidade ao tráfego de bicicletas nas interrupções causadas por
construção de ruas sem saída, ferrovias e vias expressas, ou para
ultrapassar barreiras naturais (rios, montanhas etc.). Embora essas vias
sejam projetadas com vistas a garantir a segurança dos ciclistas, têm que
se considerarem os demais usuários.

A continuidade da via é muito importante. Segmentos alternados de
ciclovias e ciclofaixas ao longo de uma rota são indesejáveis, porque, ao
passar de um segmento para o outro, pode ser necessária a travessia de
ruas pelos ciclistas. Também é grande o potencial de acidentes ao final de
um segmento de ciclovia, quando uma das mãos tem que atravessar a
rodovia para chegar a ciclofaixa com mesmo sentido.

2.1.2.2. Custo de Implantação da Ciclofaixa
A proposta seria a implantação de uma ciclofaixa em um dos lados da Av
como as implantadas em mais de 200km de av da cidade de São Paulo,
conforma mostra a Figura 09 e na figura 10 apresentamos o custo para
sua implantação.

Figura 09 – Ciclofaixa na Cidade de São Paulo

Fonte: http://vadebike.org/2014/07/ciclovia-centro-historico-sao-paulo/
Figura 09 – Planilha de Custo de Implantação

Fonte: O próprio autor.

2.1.3. Quadrilátero da Matriz/Areal

Dando sequencia ao ordenamento do centro da Cidade de Viana a proposta é
criar o Quadrilátero da Matriz, compreendido entre a rua sete d setembro, Rua
Professor Antonio Lopes, Rua Cel. Hemeterio e Dr Castro mais.

Estas ruas perimetral, continua o padrão, proibido o estacionamento em ambos
os lados e só num sentido de mão. No interior do quadrilátero manter um só
sentido da mão e estacionamento só de um lado.

Devido a concentração na área do Areal tem a necessidade de fazer um
complemento estendendo pela Rua Professor Antonio Lopes, Rua Do Areal e
Rua Cel Campelo.

Afigura 10 apresenta o quadrilátero da matriz em vermelho e o seu complemento
o quadrilátero do Areal em azul. Neste apenas as ruas perimetrais mantem o
padrão e internas permitem as duas mãos, com estacionamento apenas em um
lado.
Figura 10 – Quadrilátero da Matriz/Areal
E

Fonte: O próprio autor.

A figura 11 apresenta a sinalização necessária para implantação do Quadrilátero
da Matriz.

Figura 11 – Quadrilátero da Matriz/Areal com sinalização

Fonte: O próprio autor.

A figura 12 apresenta o custo para implantação da sinalização do quadrilátero da
Matriz e do Areal.
Figura 12 – Quadrilátero da Matriz/Areal com sinalização

Fonte: O próprio autor.

2.1.4. Acesso Norte

Tanto a Rua Antonio Serafin e Av Jorge Abraão Duailibe passam a ser mão
única com estacionamento permitido dos dois lados até sua inerseção, devido ao
grande número de comercio e a presença do mercado Municipal.

A rua Antonio Serafin fica com sentido com mão da Ma-014 ao centro e a Av
Jorge Abraão Duailibe no sentido oposto.

Deverá haver resistência a estas mudança principalmente na Av. Jorge Abraão
Duailibe, na área das imediações do mercado e na próximo a MA. Esta ultima
pode ser imaginado uma mão dupla da interseção com a Rua Mesias Costa até a
MA.
Figura 13 – Corredor de Acesso Norte

Fonte: O próprio autor.

A figura 14 apresenta a sinalização necessária para implantação do Corredor de
Acesso Norte ao centro da cidade de Viana, Ma.

Figura 14 – Sinalização do Corredor de Acesso Norte

Fonte: O próprio autor.
A figura 16 apresenta o custo para implantação do Corredor do Acesso Norte.
Figura 16 – Sinalização do Corredor de Acesso Norte

Fonte: O próprio autor.

2.1.5.

Consolidado

A figura 17 apresenta o mapa consolidado das intervenções propostas.
Figura 17 – Mapa Consolidado

Fonte: O próprio autor.

A figura 18 apresenta o cronograma para implantar todas as intervenções propostas
neste trabalho.
Figura 18 – Orçamento Consolidado

Fonte: O próprio autor.

3. CONCLUSÃO
Este documento apresentou uma serie de intervenções atendendo a solicitação do
gestor público que era de não fazer modificações na arquitetura da cidade e ser
apenas um ordenamento do existente, compatível com a época de grave crise
financeira que assola a Prefeitura.
Ressaltamos a necessidade de rever o Plano Diretor da Cidade e criar o Plano de
Mobilidade além de pensar a cidade como um todo e para o futuro, com papel de
destaque na região da Baixada Maranhense. Esta visão passa em fazer o
aproveitamento racional da outra margem da MA e a sua integração harmônica
com o centro da Cidade.
A criação de áreas como o Distrito Industrial, a área do Centro de Tecnologia, a
revitalização da área do Lago Acari não podem ser esquecidos.
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