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Obra do binário da Praia de Belas começa na
terça-feira
Primeira fase dos trabalhos não deverá causar grande impacto no fluxo
por Bruna Vargas

26/09/2014 | 20h28

Prevista para ter início na terça-feira, a
primeira etapa da obra do binário da Avenida
Praia de Belas, em Porto Alegre, não deverá
causar grande impacto no trânsito da região,
segundo a Empresa Pública de Transporte e
Circulação (EPTC).

Na fase que seguirá até janeiro, serão
necessários apenas bloqueios parciais e
momentâneos no trânsito das avenidas Praia
de Belas e Borges de Medeiros, a maioria em
uma faixa, para intervenções como recortes
de canteiros, alargamentos e construção de
rebaixos para acessibilidade universal. Ainda
assim, conforme a empresa, haverá
sinzalização e reforço de agentes para

Após as obras, as avenidas Praia de Belas e Borges de Medeiros ﬂuirão em sentido único
Foto: Reprodução / Divulgação/PMPA

orientar condutores e pedestres.

As intervenções serão relizadas das 8h às 17h, de segunda-feira a sexta-feira, com possibilidade de trabalho em alguns sábados. O bloqueio
mais significativo deve ocorrer só em 2015, quando terão início as obras para a implantação da alça que interligará as avenidas Borges de
Medeiros e Praia de Belas, seguidas da repavimentação das vias.

Árvores são retiradas para início da obra do binário da Praia de Belas
O que faz os motoristas acelerarem os ônibus em Porto Alegre

O sistema binário transforma ruas paralelas de mão dupla em ruas de sentido único. Com isso, a EPTC espera diminuir os
congestionamentos nas avenidas. Embora o projeto estivesse pronto desde fevereiro, a prefeitura decidiu autorizar a realização da obra
somente após a Copa do Mundo.
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Depois de concluídos os trabalhos, o tráfego da Avenida Borges de Medeiros terá sentido único a partir do Viaduto dos Açorianos, em
direção à Avenida Padre Cacique, enquanto na Avenida Praia de Belas o fluxo se dará no sentido oposto, no mesmo trecho. Ao todo, serão
seis faixas de circulação de veículos por sentido.

Após discussão, motorista de ônibus quebra vidro de carro
Táxis para cadeirantes podem começar a circular em março

A obra, que também prevê 17 faixas de segurança e novas paradas de ônibus, é uma contrapartida do Praia de Belas Shopping à ampliação
do empreendimento.

As mudanças previstas no projeto:

— A Avenida Borges de Medeiros, a partir do Viaduto dos Açorianos, passará a ser sentido único até a Avenida Padre Cacique.

— O viaduto Dom Pedro I, sobre a Avenida Padre Cacique, passará a ter uma ligação com a Avenida Praia de Belas.

— A Avenida Praia de Belas passará a ser sentido único da Rua Barbedo até a Rua da República.

— A Rua Barbedo, entre as avenidas Borges de Medeiros e Praia de Belas será destruída, e a área será anexada à Praça Rotary.
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