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Inspiração argentina

Projeto prevê mais espaço para pedestres no
Centro Histórico da Capital
Proposta visa ampliar a calçada em três ruas Marechal Floriano, Vigário José Inácio e Dr. Flores

Um mar de pedestres que invade diariamente a faixa para veículos e motoristas reféns de congestionamentos cada vez mais

longos desenham um cenário pouco animador para o Centro Histórico da Capital.

No entanto, uma nova proposta para o espaço urbano, apresentada nesta semana à prefeitura, pretende melhorar a

mobilidade na região com a ampliação da área para os pedestres.

OPINIÃO — Itamar Melo: "E se fechássemos a Mauá?"

Divulgado na terça-feira em uma reunião com o prefeito José Fortunati, o pré-projeto, elaborado em parceria pela

Associação pela Mobilidade Urbana em Bicicleta (Mobicidade) e pela 0E1 Arquitetos, prevê uma mudança em três ruas do

Centro Histórico: Marechal Floriano, Vigário José Inácio e Doutor Flores. A ideia, inspirada nas ruas de Buenos Aires, é

priorizar os pedestres com a ampliação da área de calçada. Para isso, visa reduzir os espaços de estacionamento e as vagas

para táxi.

— As calçadas não dão conta do fluxo de pessoas que passam pelas ruas, e é muito sofrido para os motoristas ficarem

parados naquele tranca-tranca. A proposta tem como consequência dar fluidez para o trânsito, pois os motoristas não

precisarão ficar desviando dos pedestres — afirma Cadu Carvalho, coordenador de comunicação da Mobicidade.

Na maior parte da área incluída no pré-projeto (veja o desenho abaixo), haverá uma faixa destinada aos veículos. A exceção

é uma quadra da Rua Vigário José Inácio, que será exclusiva para pedestres. Além disso, em uma das quadras da Marechal

Floriano, a via será de prioridade para o transporte coletivo, como lotações e táxis.

O foco do projeto, segundo o sócio da 0E1 Arquitetos, Mário Gonzaga, é tornar o trânsito na área mais seguro. Ele explica

que espaço ampliado para os pedestres contribuirá para a redução do risco de acidentes, principalmente os atropelamentos.

Veja como ficaria o resultado do projeto
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ANTES E DEPOIS - CENTRO HISTÓRICO

— Estamos estudando criar áreas de estacionamento rotativo no projeto, principalmente em pontos próximos a lojas de

eletrodomésticos, para que os clientes possam carregar produtos grandes até os carros — completa Gonzaga.

A proposta também prevê a reorganização do mobiliário urbano, como as bancas de jornais, para não atrapalhar o fluxo de

pedestres e evitar o bloqueio visual. A ação também deve reduzir a poluição visual da área.

Clique na imagem e veja a proposta para o Centro Histórico:

Imagem: Mobicidade, Divulgação

Veja no mapa a área a ser revitalizada:
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Ruas contempladas na proposta

Projeto executivo será elaborado por Grupo de Trabalho

Durante a apresentação do pré-projeto, na prefeitura, foi proposta a criação de um grupo de trabalho para elaborar um

projeto executivo. O grupo será estabelecido por meio de uma portaria e será composto por técnicos de secretarias,

integrantes da Mobicidade, Associação de Moradores do Centro Histórico e entidades ligadas ao comércio.

— O grupo ainda está sendo formado. Estamos fazendo os convites para que as entidades relacionadas com a mudança

possam participar — explica Carvalho.

O grupo terá 45 dias para apresentar os estudos ao governo municipal. Conforme o Secretário Municipal de Mobilidade

Urbana, Vanderlei Luis Cappellari, a tarefa é avaliar a melhor forma de viabilizar as ideias:

— É uma discussão para criar soluções aos moradores. A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Porto Alegre é uma das

entidades que participará do grupo, conforme o presidente Gustavo Schifino. Ele relata que a instituição apoia a proposta e

espera que outras ruas também possam ser contempladas.

Já o presidente do Sindicato dos Taxistas de Porto Alegre (Sintáxi), Luiz Nozari, tem uma opinião mais contida:

— Eu quero que o Centro melhore, mas precisamos de áreas para poder embarcar e desembarcar os passageiros sem

desobedecer leis de trânsito.

Ele também afirma que a entidade ainda não foi convidada para participar do grupo de trabalho, mas espera atuar na

discussão.
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Resumo das ações propostas | Create Infographics

>> Acesse o pré-projeto completo no site da Mobicidade
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