
Como a prioridade é o uso da via por parte dos pedestres e 
ciclistas, se deslocando para o trabalho ou a lazer, toda a parte 
central da largura da avenida no trecho sul ficou reservada a eles. 
Com isto, a passagem sob o pórtico sul será utilizada para o fluxo 
de tráfego que entra na cidade, além dos pedestres e ciclistas.

O tráfego que sai da cidade passa pela lateral, por uma via já 
existente, de acesso à UBS Pérolam que ganha maior importância, 
por ser elevada, proporcionando um clima de despedida 
estimulando ao mesmo tempo um sentimento de saudade precoce, 
para que o retorno seja breve.

Ao invés de ciclovia ou ciclofaixa, optamos por uma pista de 
micromobilidade urbana, onde patins, patinetes, hoverboards, 
segways, rollers e skates podem coexistir com as bicicletas, apenas 
necessitando de um espaço maior: 3,0m  para mão dupla.
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A pista de caminhada para pedestres será feita com material 
emborrachado, com 12mm de espessura, com grânulos de 
borracha aglomerados com resina pigmentada de poliuretano, na 
cor laranja, oriundo de pneus reciclados, o que aumenta o caráter 
de sustentabilidade ao projeto, recomendado pela ABNT, além de 
ser macio, flexível, atérmico e de baixo impacto para os atletas ou 
praticantes informais. Há diversos fornecedores destes materiais, 
que já são utilizado por prefeituras em projetos similares.

Além disso, as faixas de pedestres, padronizadas com 4 m de 
largura, também são em pista elevada, e as vias onde elas estão 
posicionadas têm as suas larguras diminuídas para 7m, 
equivalente à duas mãos de tráfego, excluindo a faixa de 
estacionamento. Com isto, o espaço para travessia é menor e a 
segurança é maior. Além disso, as calçadas se tornam maiores, 
permitindo o aglomeramento com segurança, antes da travessia.
Essas faixas de pedestre são espaçadas de 100m em 100m 
aproximadamente, para estimular o uso das mesmas e evitar as 
travessias arriscadas.
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A parte mais marcante da nova Avenida 25 de Julho é a grande 
faixa vermelha e laranja que a percorre, denotando a total 
prioridade dada ao pedestre e ciclista. Os veículos são meros 
coadjuvantes que foram autorizados a passar. Toda a cidade de 
Flores da Cunha cede passagem para esse imenso tapete 
entremeado pelo paisagismo, trazendo conforto e beleza para 
merecer o melhor vinho do Brasil.

A pista de micromobilidade 
urbana se inicia no começo da 
Avenida 25 de Julho e a 
acompanha ao longo de todo o 
trajeto até chegar ao recém 
projetado Pórtico Norte, que a 
recebe de forma majestosa.
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Todos os abrigos de passageiros continuam nas mesmas posições 
atuais, mas receberam um modelo novo de ponto de ônibus, cujo 
objetivo principal é o de criar um ícone para Flores da Cunha, tal 
como aconteceu com o ponto tubular de Curitiba. Este projeto, 
além de ser original, é acessível e tem piso elevado com o objetivo 
de facilitar o acesso ao ônibus. Na parte superior, películas 
fotovoltaicas coletam e armazenam energia durante o dia para que 
o ponto fique iluminado durante a noite, de forma sustentável, 
contribuindo para, além do conforto, a segurança dos usuários 
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