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Sendo o principal desafio neste trecho a mobilidade urbana, foram propostas soluções viárias de controle do fluxo dos veículos em 
horários de pico. Uma das soluções propostas é a criação de uma pista dupla para que o tráfego de caminhões e veículos leves 
possam acontecer sem diminuição do fluxo, canteiros centrais para ordenar os veículos e evitar ultrapassagens indevidas, passeios e 
ciclovia segura através de canteiros arborizados e vias laterais dos lados da avenida para acesso às empresas e loteamentos. Além 
disso, as rótulas auxiliam o acesso às ruas laterais e desaceleram o trânsito nestes pontos, aumentando a segurança e organização 
entre veículos, ciclistas e pedestres.

A iluminação utiliza postes com dois níveis de foco de iluminação, um para os veículos e outro para os pedestres, aumentando a 
segurança para a utilização e permanência nos espaços. O mobiliário urbano utilizado, como os bicicletários, bancos, módulo com 
informações turísticas, humanizam o ambiente que antes era desprovido de espaços para convivência dos moradores.

Requalificação da Avenida 25 de Julho, em Flores da Cunha, RS.

TRECHO 01 -  Acesso Sul

PERFIL VIÁRIO - TRECHO 01

PÓRTICO DE ACESSO

CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS

O centro de informações turísticas se localiza próximo à primeira 

rótula, onde há desaceleração dos veículos. O visitante pode 

acessar com o veículo pela rua lateral, onde pode estacionar ou 

pode acessar a pé ou bicicleta pelo passeio que foi proposto.

CICLOVIA

A criação de uma ciclovia segura para passeio e uso para trabalho 

é um dos pontos mais importantes nesse trecho, pois até então 

o fluxo de ciclistas apenas poderia ser junto com os veículos em 

um ambiente com velocidade alta. A ciclovia que se estende é 

amparada por um canteiro de um lado e pelo passeio de outro. 

RÓTULAS

As rótulas foram propostas como ordenadoras de fluxo, para 

desaceleração dos veículos e acesso dos mesmos às ruas 

laterais. Elas também auxiliam na passagem de pessoas pelas 

faixas de pedestres e na segurança dos ciclistas nesses 

entroncamentos. Foram projetadas nos pontos de maior conflito 

viário existente na cidade. RUAS LATERAIS

O frequente problema de acesso e fluxo de veículos leves e 

pesados em horários de pico definiu a decisão da criação de ruas 

laterais, as quais escoam os veículos que necessitam acessar os 

loteamentos ou empresas, deixando a avenida principal livre. Os 

moradores que não veem a necessidade de utilizar a avenida 

principal para a chegada nas empresas podem utilizar essa via 

como forma de acesso mais rápido.
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ACESSOS

As ruas laterais dão acesso às empresas e aos 

loteamentos onde existiam os conflitos de 

acesso e fluxos confusos, que foram facilitados 

com uma padronização de todo o trecho.
LIGAÇÃO ÀS RUAS EXISTENTES

A rua lateral acaba se conectando com a rua João XXIII, a qual 
pode ajudar a distruibuir o fluxo de veículos que por ali 
transitam, antes dos mesmos chegarem até a rótula.
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VISTA DA PROPOSTA DO TRECHO 01

VEGETAÇÃO

A vegetação de médio e grande porte será 

composta de: aroeira salsa, corticeira e pata de 

vaca. Videiras e caliandras são as de porte 

arbustivo. Grama esmeralda e grama amendoim 

serão as forrações.


