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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

 O presente projeto tem como finalidade promover a redução dos conflitos entre 

os diferentes modos de transportes que interagem nos ambientes urbanos, tornando-os 

mais agradáveis e adequados à circulação das pessoas. 

Esta ação apoia a elaboração e implantação de projetos de infraestrutura que 

contribuam para a moderação do tráfego local com o objetivo de reduzir os conflitos 

entre os diversos modos de transporte e de circulação urbana, por meio de travessias de 

pedestres em nível e faixa na via, ordenamento de fluxos de tráfego com sinalização 

semafórica, sinalização vertical e horizontal, e priorização da infraestrutura para uso do 

transporte público de passageiros, circulação de pedestre e ciclista, entre outros. 

 

 INTERVENÇÃO 

 

A intervenção se dará ao longo da Av. Barão do Rio Branco, no município de 

Igarapé Açu, com o ordenamento do fluxo de tráfego; serviço de implantação de 

sinalização viária: semafórica, vertical e horizontal; ampliação do canteiro central com a 

implantação de paisagismo e mobiliário urbano; implantação de ciclofaixa ao longo da 

avenida, com ordenamento entre veículos, pedestres e ciclistas. 

Na confluência da Avenida Barão do Rio Branco com a Travessa Paysandu será 

realizado a intervenção na rotatória existente com a redução da mesma, alteração no 

paisagismo, colocação de tachões delimitando o raio, sinalização horizontal e vertical, 

conforme layout em anexo. 

Considerando a intervenção que a ser realizada no canteiro central da Av. Barão 

do Rio Branco, que corresponde o trecho entre Travessa Paysandu e a Travessa 16 de 

Novembro, será realizado o ordenamento do paisagismo, colocação de mobiliário 
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urbano, iluminação, criação de ciclovia e implantação da academia ao ar livre e 

playground infantil. 

 

 

INTERVENÇÃO 01 – ROTATÓRIA  

 

Considerando a segunda intervenção na confluência da Avenida Barão do Rio 

Branco com a Avenida Duque de Caxias, onde o fluxo de veículos automotores (ônibus 

intermunicipais e transporte escolar, veículos de passeio, táxi, vans e motos), circulação 

de pedestres e ciclistas apresentam grande influência no desordenamento do trânsito, 

devido ao desrespeito as leis de trânsito, estacionamento em locais proibidos, 

estacionamento de vans com embarque e desembarque de passageiros, parada de 

caminhões para embarque e desembarque de mercadorias e o não atendimento a 

sinalização existente. Ressaltamos também que este cruzamento sofre grande influência 

de circulação pois as vias dão acesso a vários municípios vizinhos à Igarapé Açu, entre 

eles estão: Castanhal, Magalhães Barata, Maracanã, Santa Maria, Peixe Boi, São 

Francisco do Pará, Nova Timboteua e outros. 
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Com isso serão adotadas medidas de intervenção de ordenamento dos fluxos de 

tráfego através da retirada da rotatória existente, onde a mesma não atende os padrões 

das leis de trânsito, pois veículos de grande porte não conseguem realizar o contorno na 

via. Será também implantada a sinalização semafórica com sinal de 04 (quatro) tempos 

e marcadores de tempo eletrônico, facilitando a visualização dos condutores, assim 

como, sinal de travessia de pedestres luminoso. Ressaltando que o semáforo é um 

dispositivo de controle e segurança tanto de veículos como de pedestres. Devido à sua 

característica de intervir no direito de passagem para os diferentes movimentos de 

veículos ou de pedestres, em intersecções ou em outros locais ao longo das vias, o 

semáforo exerce uma profunda influência sobre o fluxo de trânsito. Os semáforos, 

quando usados devidamente, propiciam as seguintes vantagens: 

 Organizam o trânsito nas intersecções, diminuindo conflitos, podendo aumentar 

sua capacidade de escoamento; 

 Reduzem a frequência dos acidentes; 

 Podem ser coordenados para propiciar um movimento contínuo, a uma 

velocidade definida ao longo de uma determinada rota; 

 Podem ser usados para interromper o trânsito a fim de permitir a passagem de 

pedestres. 

Além de receber a sinalização semafórica o cruzamento em questão terá seu 

canteiro central ampliado limitando com as vias transversais, com a recuperação do 

paisagismo, colocação de placas de sinalização de advertência e educativas, implantação 

de faixa de pedestres, sinalização horizontal e vertical definindo os sentidos das vias, 

além da existência da ciclofaixa em toda sua extensão e colocação de Painel fixo de 

mensagens variáveis.  
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CRUZAMENTO AV. BARÃO DO RIO BRANCO C/ AV. DUQUE DE CAXIAS 

 

 

CRUZAMENTO AV. BARÃO DO RIO BRANCO C/ AV. DUQUE DE CAXIAS 
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CRUZAMENTO AV. BARÃO DO RIO BRANCO C/ AV. DUQUE DE CAXIAS 

 

Considerando a terceira intervenção na confluência da Avenida Barão do Rio 

Branco com a Avenida João Pessoa, o fluxo de veículos automotores, pedestres e 

ciclista não apresentam a mesma influência como a intervenção 02, porém apresenta o 

mesmo problema quanto ao desordenamento do tráfego e o não atendimento as leis de 

trânsito, ressaltando também que a rotatória existente não atende satisfatoriamente o 

fluxos de veículos automotores, trazendo insegurança aos usuários da via. Com isso 

serão adotadas medidas de intervenção de ordenamento dos fluxos de tráfego através da 

retirada da rotatória existente, onde a mesma não atende os padrões das leis de trânsito, 

pois veículos de grande porte não conseguem realizar o contorno na via. Será também 

implantada a sinalização semafórica com sinal de 04 (quatro) tempos e marcadores de 

tempo eletrônico, facilitando a visualização dos condutores, assim como, sinal de 

travessia de pedestres luminoso. 

Além de receber a sinalização semafórica o cruzamento em questão terá seu 

canteiro central ampliado limitando com as vias transversais, com a recuperação do 

paisagismo, colocação de placas de sinalização de advertência e educativas, implantação 
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de faixa de pedestres, sinalização horizontal e vertical definindo os sentidos das vias, 

além da existência da ciclofaixa em toda sua extensão e colocação de Painel fixo de 

mensagens variáveis.  

 

CRUZAMENTO AV. BARÃO DO RIO BRANCO C/ AV. JOÃO PESSOA 

 

 

CRUZAMENTO AV. BARÃO DO RIO BRANCO C/ AV. JOÃO PESSOA 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-AÇU - PARÁ 
 

___________________________________________________________________________________ 

Av. Barão do Rio Branco, SN - CEP: 68.725-000 - CNPJ: 05.149.117/0001-55 – Igarapé-Açu - Pará 

 

 

CRUZAMENTO AV. BARÃO DO RIO BRANCO C/ AV. JOÃO PESSOA 

 

 

IMPLANTAÇÃO DE CICLOFAIXA NA VIA ESQUERDA AO LONGO DA AV. 

BARÃO DO RIO BRANCO 
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Considerando as intervenções apresentadas acima ressaltamos a importância da 

implantação desta ação, pois a requalificação do espaço de circulação apresenta uma 

proposta de desenho viário mais inclusivo e seguro para pedestres, ciclistas e todos os 

modos ativos. A criação de áreas de circulação exclusivas para estes grupos, o 

estreitamento de faixas de rolamento, a diminuição de raios de curvatura, a criação de 

percursos sinuosos e alterações no pavimento são medidas que contribuem para uma 

mudança de comportamento de condutores garantindo assim ruas mais seguras e 

humanizadas. 

Diversas pesquisas apontam que a largura das faixas em vias urbanas contribui 

para a redução da velocidade, partindo do pressuposto de que em faixas mais estreitas, a 

trajetória do motorista tende a ser mais rígida e exata, acarretando naturalmente uma 

redução da velocidade.  

A moderação de tráfego é uma das medidas mais simples e rápidas para a 

conversão gradativa desses espaços em locais mais atraentes para viver, circular a pé e 

em bicicleta, fazer compras ou passeios, promovendo a segurança viária e o 

desenvolvimento local, além de um importante instrumento para a transformação do 

comportamento de condutores e para melhoria da qualidade de vida urbana para todos 

os cidadãos. 

 

 

 


		2018-06-08T08:22:24-0300




