Grupo de Trabalho 1: Espaço
Público e Mobilidade
Oficina Participativa de DOTS

Grupo de Trabalho 1:
Revisão das Árvores de
Problemas

GT 1: Árvores de Problemas
“EFEITOS”

O sistema viário é
interrompido pela linha
férrea

Cruzar a linha férrea a pé é
muito difícil, as distâncias são
longas e existem muitos
obstáculos

Os poucos locais de
atravessamento tornam-se
focos de criminalidade violência na passarela e
túnel

Divisão da cidade pela linha
férrea

Linha férrea funciona como
barreira que dificulta a
circulação na cidade

Falta de passarelas, túneis e
viadutos com acessibilidade

“CAUSAS”
Oficina Participativa de DOTS

GT 1: Árvores de Problemas
“EFEITOS”

Desestímulo à caminhada e
ciclismo

Desconforto da população
na circulação e permanência
no espaço público

Estímulo ao uso do
automóvel

Muito calor no espaço público

Altas temperaturas característica da região

Pouca ou
nenhuma
arborização

Predomínio de
edificações
baixas

Podas inadequadas
das árvores

Falta de visão do comércio sobre a importância do
espaço público de qualidade / arborização
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GT 1: Árvores de Problemas
“EFEITOS”

Restrição do acesso
inclusivo a esses
equipamentos (deficientes,
idosos, crianças e mulheres)

Necessidade de grandes
deslocamentos para o
usufruto dos mesmos

Carência de creches e espaços
públicos de lazer qualificados

Ausência de equipamentos
voltados à primeira infância

Carência de mobiliário urbano
em espaços públicos
destinados ao lazer e a
práticas de esportes

Falta de manutenção em
espaços públicos destinados ao
lazer e a práticas de esportes

Uso inadequado de alguns
dos principais espaços
públicos destinados ao lazer
e a práticas de esportes
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GT 1: Árvores de Problemas
“EFEITOS”

Exposição de pedestres e
ciclistas a riscos de
segurança viária

Dificuldade de circulação para
pedestres e ciclistas,
especialmente pessoas com
mobilidade reduzida (deficientes,
idosos, crianças e mulheres)

Pouca vitalidade do espaço
público à noite

Percepção de insegurança
em vias próximas à estação
à noite

Condições inadequadas para
circulação de pedestres e ciclistas
Alto percentual (80%) de
calçadas que não atende a
requisitos mínimos de
largura e quantidade de
buracos ou desníveis

Percentual significativo (32%)
de calçadas com obstruções
temporárias

Percentual reduzido (8%) de
calçadas contempladas por
elementos que fornecem
sombra ou abrigo

Alto percentual (44%) de
faces de quadra sem
iluminação pública

Apenas 1 travessia na área de
intervenção apresenta
infraestrutura completa para
pedestres

Ausência de uma rede de
infraestrutura cicloviária
(apenas 1 segmento)
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GT 1: Problemas complementares
• Problemas complementares identificados:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

“Privatização” do espaço público – Praça Dr. Rubens de Lima;
Má ou subutilização do espaço sob o viaduto (Rua Irmãos Guinle);
Secretaria de Educação funciona como barreira;
Espaço Cultural e Biblioteca são mal utilizados – Espaço Cultural é pequeno demais;
Ciclovias existentes não tem funcionalidade – não estão nos locais de maior movimento;
Ocupação dos espaços públicos com comércio informal de forma desordenada;
Alagamentos na Praça do Cezinha;
Mobiliário urbano ausente de forma geral – lixeiras comuns ou para coleta seletiva;
Baixa qualidade do Transporte Coletivo;
Prioridade ao ônibus em relação ao pedestre;
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GT 1: Árvores de Problemas
“EFEITOS”
Predomino a subutilização
do espaço
Inibe o uso popular – do
espaço e mesmo do palco

Falta de acesso a lazer para
população de baixa renda

Deteriora a percepção da
população sobre a
administração pública
Calor excessivo no espaço
público

“Privatização” do Espaço Público
na Praça Dr. Rubens de Lima

Falta de mobiliário

Falta de equipamentos de
lazer

Falta de recursos ou interesse
da Administração Pública

Estratégia de abrigar
grandes eventos no Centro
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Grupo de Trabalho 1:
Elaboração de Propostas
para resolução dos
problemas

GT 1: Propostas de resolução
Problema #1

Divisão da cidade pela linha férrea

Proposta

Novos pontos de atravessamento ligados à Estação:
Atravessamento através do CCQ + requalificação do existente + novo usando lote vago
ao lado do CCQ

Objetivos

●
●
●
●

Aumentar permeabilidade;
Melhorar a segurança;
Permitir acessibilidade universal segura;
Fomentar o comércio;

Abrangência

●
●

Entorno imediato à Estação;
Toda a população – foco em pedestres e ciclistas;

Principais ações

●
●
●

●

Articulação com Supervia;
Articulação com CCQ;
Desapropriar/adquirir terrenos para receber rampas/elevadores e acessos à
estação;
Criar trechos de pedestrianização nas ruas Irmaos Guinle, traffic calming na Rua
Eloy Teixeira – utilizar técnicas de urbanismo tático;
Reodordernar pontos do transporte coletivo;

●
●
●

Poder público: PMQ - Sec. de Urbanismo e Transportes, SETRANS
Setor privado: CCQ, Associação de Comerciantes e investidores interessados
Sociedade civil: Sociedade em Geral, Conselho Municipal da Pessoa com deficiência

●

Atores envolvidos na
implementação
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GT 1: Propostas de resolução
Problema #2
Proposta

Divisão da cidade pela ferrovia
Construção de um viaduto completo sobre Rio Abel e via férrea

Objetivos

●
●

Melhorar condições de mobilidade entre norte e sul da cidade;
Criar travessia segura (em relação à crimes e contato com veículos
motorizados) sobre via férrea;

Abrangência

●
●

Entorno imediato à Estação;
Toda a população – foco em pedestres e ciclistas;

Principais ações

●
●

Urbanizar entorno da passagem, e o próprio dispositivo viário;
Desenvolver projeto de viaduto completo – acessível - para pedestres,
ciclistas, veículos motorizados, criando inclusive espaços de permanência;

Atores envolvidos
na implementação

●
●
●

Poder público: PMQ, SETRANS
Setor privado: Supervia
Sociedade civil: toda, de forma geral
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GT 1: Propostas de resolução
Problema #3
Proposta

Muito calor no espaço público
Programa de Arborização Pública

Objetivos

●
●
●
●
●

Reduzir temperaturas;
Melhorar condições do ar – umidade e poluição;
Aumentar cobertura vegetal;
Produzir sombreamento nas calçadas e espaços públicos;
Garantir conforto térmico e assim dar condições de permanência no
espaço público;

Abrangência

●

Todo o território municipal;

Principais ações

●
●
●
●

Obter mudas e árvores adultas através de compensações ambientais;
Realizar programa de educação ambiental / conscientização da população
e comerciantes;
Aplicar legislação urbana / exigir plantio em reformas e novas edificações;
Punir cortes e podas fora da Norma, que prejudiquem a saúde das árvores;

●
●
●

Poder público: PMQ, SEMADA
Setor privado: Associação de Comerciantes, Indústrias do Distrito e outras;
Sociedade civil: toda, de forma geral;

Atores envolvidos
na implementação
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GT 1: Propostas de resolução
Problema #4
Proposta

Má ou subutilização do espaço sob o viaduto (Rua Irmãos Guinle)
Construção de Bicicletário o sob o Viaduto, na rua Irmãos Guinle

Objetivos

●
●

Melhorar integração entre modais e acesso ao Centro;
Estimular a bicicleta como Meio de Transporte;

Abrangência

●
●

Espaço sob o viaduto, na rua Irmão Guinle;
Ciclistas de toda a cidade;

Principais ações

●
●

●

Estudar demanda por bicicletário municipal;
Desenvolver Estudo de Viabilidade Econômica – determinar valor ou
viabilidade de gratuidade;
Desenvolver projeto de adequação do espaço;

●
●
●

Poder público: Sec. Transportes, Urbanismo, Serviços Públicos e Fazenda;
Setor privado: Investidores interessados em eventual concessão;
Sociedade civil: Pedala Queimados, Assoc. Comerciantes;

Atores envolvidos
na implementação

Oficina Participativa de DOTS

GT 1: Propostas de resolução
Problema #4
Proposta

Condições inadequadas para pedestres e ciclistas
Construção de Paraciclos e adequação da legislação urbanística para o
ciclista

Objetivos

●
●

Melhorar integração entre modais e acesso ao Centro;
Estimular a bicicleta como Meio de Transporte;

Abrangência

●
●

Área 1 – legislação urbanística;
Todo o território municipal – paraciclos;

Principais ações

●
●
●
●

Identificar locais apropriados nos bairros para Paraciclos;
Identificar locais no Centro adequados para Bicicletários e Paraciclos;
Desenvolver projeto padrão para Paraciclos;
Incluir no Código de Obras, obrigatoriedade de construção de bicicletários
e vestiários para ciclistas, em novas edificações, dentro da Área 1

Atores envolvidos
na implementação

●
●
●

Poder público: PMQ – Sec. de Urbanismo;
Setor privado: Construtoras e empresas do mercado imobiliário
Sociedade civil: Pedala Queimados
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