
TRECHO 02.
uso comercial e marcos culturais

O trecho 2 é caracterizado por 
ser a parte mais adensada da 
avenida, com forte presença de 
comércio local, símbolos cultu-
rais da cidade e ser intensa-
mente utilizado pelos cidadãos 
florenses - tanto para compras 
quanto no dia a dia para circu-
lação. 
Ainda assim, o trecho apresen-
ta problemáticas referentes aos 
conflitos entre os usos diários 
de transporte e comércio com 
os usos nas datas festivas, 
quando a via é utilizada para 
eventos populares.
A proposta busca solucionar a 
problemática ao prosseguir 
com soluções de traffic cal-
ming e incorporando o binário 
viário já proposto pela prefeitu-
ra no projeto, além de estender 
para o resto da avenida a inicia
tiva de valorização do pedestre 
já iniciada na quadra da Igreja 
Matriz. Assim, o trecho se torna 
um articulador dos diferentes 
modais dando acesso seguro às 
bicicletas e ao pedestre para 
não apenas circular pelo seg-
mento mas também acessar 
outras vias importantes da 
cidade e incentivar o uso de 
transportes não motorizados 
no cotidiano florense.
A mobília urbana, que mantém 
a mesma linguagem ao longo 
de toda proposta, e o próprio 
arranjamento espacial incorpo-
ram aspectos modulares e in-
tercambiáveis para solucionar 
os conflitos entre os diferentes 
usos que o trecho tem ao longo 
do ano.
São criados bolsões ao longo 
das quadras que podem ser uti-
lizados como estacionamento, 
locais para feiras, parklets ou 
até mesmo serem totalmente 
abertos para ajudar a avenida a 
comportar eventos populares 
ccomo procissões e desfiles.
Desta forma, espera-se, além 
de aumentar a qualidade de 
vida da população local, au-
mentar a retenção de turistas 
dentro da área urbana do mu-
nicípio, de forma que eles incor-
porem o trecho urbano às rotas 
rurais já realizadas.
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