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Na área central, alguns pontos como a elevação da via na praça da bandeira e a utilização do avanço dos passeios nas esquinas já mostram 
algumas práticas urbanísticas que privilegiam e dão segurança ao pedestre. Sendo assim o avanço dos passeios nas esquinas será proposto 
em toda a extensão da área central. Algumas vagas de veículos serão suprimidas para dar espaço à bicicletários e espaços de lazer que 
promovem a permanência e utilização do centro da cidade.

Por motivo da velocidade ser reduzida para 30km/h e o gabarito da rua não comportar a implantação de uma ciclofaixa ou ciclovia, as vias se 
tornarão vias cicláveis, ou seja, vias compartilhadas onde os ciclistas têm preferência em relação aos automóveis, estimulando um 
deslocamento mais sustentável e calmo no centro da cidade. Os canteiros centrais serão removidos para que haja mais espaço para o 
aumento do passeio e espaços de permanência.

PASSEIO ESTAC. PISTA MÃO DUPLA (CICLÁVEL) ESTAC.
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Requalificação da Avenida 25 de Julho, em Flores da Cunha, RS.

TRECHO 02 -  Área Central

VIAS CICLÁVEIS

A decisão de tornar as vias centrais em áreas de prioridade aos 

ciclistas vem da necessidade de criar um espaço seguro ao uso 

desse modal na cidade. Devido ao gabarito das ruas centrais ser 

limitado para incluir uma ciclovia e o acesso de veículos continuar 

existindo, a proposta visa um trânsito mais tranquilo, focado na 

escala de pedestre, reduzindo assim a velocidade da via para 

30km/h de modo a favorecer o comércio e turismo no centro da 

cidade.
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ESTACIONAMENTOS/ESPAÇOS DE PERMANÊNCIA

As vagas de estacionamento centrais são reduzidas, aumentando a largura das 

calçadas em alguns pontos, estimulando um espaço de permanência, que pode ser 

utilizado com o módulo de lazer, com bicicletários ou bancos para os moradores 

e/ou turistas conquistarem mais espaço de lazer e convivência na cidade.

AVANÇO DO PASSEIO NA ESQUINA

Em todas as esquinas na área central, assim como já existem em 

alguns trechos atualmente, o passeio avança para maior 

segurança dos pedestres neste trajeto.

PASSEIO ELEVADO

Neste cruzamento é feita a elevação da pista para que os motoristas prestem mais 

atenção na transição onde a via ciclável termina e a ciclovia retorna, por esse 

motivo a velocidade reduzida é essencial para a segurança dos ciclistas.

PERFIL VIÁRIO - TRECHO 02
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VISTA DA PROPOSTA DO TRECHO 02 - PASSEIO ELEVADO NO CRUZAMENTO DE TRANSIÇÃO ENTRE VIA CICLÁVEL 
E CICLOVIA

VISTA DA PROPOSTA DO TRECHO 02 - CRUZAMENTO COM AVANÇOS DOS PASSEIOS


