PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL DE LONDRINA
BR-L1094

COMPONENTE MOBILIDADE URBANA
ANALISE FUNCIONAL E AVALIAÇÃO ECONÔMICA

Londrina, julho de 2012.

Objetivo Geral
O objetivo deste Componente é melhorar a mobilidade urbana mediante:
(i) a implantação de novas ciclovias que facilitem o deslocamento da população, principalmente
de baixa renda, de forma socialmente inclusiva e ecologicamente sustentável;
(ii) o tratamento de pontos críticos do sistema viário com vistas a reduzir os tempos de viagem
em trechos de alta circulação e presença de transporte público.
O Componente pretende os seguintes resultados: (i) incremento do número de viagens pelo
modo não motorizado através de bicicleta; (ii) redução de tempos de viagem nas áreas de
intervenção.
O Componente inclui os seguintes itens:
- Implantação e pavimentação de ciclovias em vias urbanas e em compartimentos do
Componente de Fundos de Vales;
- Adequações viárias em transposições de cursos d´água, com pontes (bueiro celular);
- Adequações geométricas para correções de pontos críticos viários, incluindo duplicação de
via, prolongamento de avenida, passarela e ajustes de traçado.
As localizações de todas estas intervenções na cidade estão grafadas no mapa “MOBILIDADE
URBANA” em escala 1:25.000, anexo a este documento. Estão divididas em dois subcomponentes (1. Ciclovias e 2. Adequações do Sistema Viário) e relacionados em itens e
subitens identificados com as mesmas cores utilizadas no mapa, conforme resume a tabela a
seguir.
Cabe ressaltar que as populações citadas neste documento como atendidas ou beneficiadas por
cada intervenção, foram obtidas através dos dados do IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística de 2010, pela somatória dos respectivos dados populacionais dos setores censitários
do entorno ou da área de abrangência correspondente.
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MOBILIDADE URBANA
SUB
COMPONENTE

1.
Ciclovias

ITEM

SUB
ITEM

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1
1.1.5
Rede de
Movimentação 1.1.6
Urbana
1.1.7
1.1.8
1.1.9
1.1.10
2.1
Transposição

DETALHAMENTO

Ciclovia Lago Igapó 1: 3.300 m. (MTUR)
Ciclovia Saul Elkind: 5.800 m. (MTUR)
Ciclovia Avenida Adhemar de Barros: 2.300 m.
Ciclovia Avenida Dez de Dezembro: 2.500 m.
Ciclovia Avenida Robert Koch: 2.150 m.
Ciclovia Avenida Harry Prochet: 1.000 m.
Ciclovia Avenida Arthur Thomas: 2.800 m.
Ciclovia Avenida Aracy Soares dos Santos: 800 m.
Ciclovia Avenida Santos Dumont: 1.800 m.
Ciclovia Avenida Henrique Mansano: 1.850 m.

2.1.1 Transposição do Córrego Quati - Avenida Oulavo Benato
2.1.2 Transposição do Ribeirão Lindóia - Avenida Francisco de Melo Palheta
2.1.3 Transposição do Córrego Barreiro - Avenida Nereu Mendes

2.2
Duplicação de
Via

-

2.4
Passarela

-

Duplicação da Rua Senador Souza Naves e Rua Presidente Costa e
Silva

2.
2.3
Adequações
2.3.1 Avenida Saul Elkind - Trecho Oeste 1ª FASE: 40.196,07 m²
do Sistema Prolongamento
2.3.2 Avenida Saul Elkind - Trecho Leste 2ª FASE: 44.268,58 m²
de Via
Viário

2.5
Adequações
Geométricas

Passarela para pedestres na Avenida Dez de Dezembro (Jardim
Califórnia - Centro Cívico e 4º Distrito)

2.5.1 Cruzamento da Rua Paul Harris e Avenida Anália Franco
2.5.2

Cruzamentos das Avenidas Winston Churchill, Henrique Mansano e
Lucílio de Held

Tabela 1: Subitens do Componente Mobilidade Urbana.

COMPONENTE MOBILIDADE URBANA

2/85

COMPONENTE MOBILIDADE URBANA

3/85

1.

Ciclovias

Percebendo o aumento gradativo da circulação de ciclistas no município de Londrina e pretendendo
planejar o sistema cicloviário da cidade, o IPPUL realizou uma pesquisa com 1000 entrevistas para a
identificação do perfil do ciclista trabalhador, verificando principalmente os trajetos mais utilizados por
estes usuários.

Figura 1: Circulação de ciclistas trabalhadores na pista da Avenida Saul Elkind, região Norte.
Fonte: IPPUL, 2006

Além das entrevistas, outros parâmetros foram considerados, como: contagens volumétricas de
ciclistas, análise estatística de acidentes, localização dos terminais de integração do transporte
público coletivo, densidade populacional, uso do solo, identificação dos pólos geradores de tráfego,
topografia e disponibilidade de área pública.
Como resultado destas observações, o traçado preliminar da rede cicloviária no perímetro urbano de
Londrina foi definido, totalizando mais de 65 km, além dos 12,1 km existentes (sendo 11,5 km de
ciclovias e 0,6 km de ciclofaixas), conforme pode ser observado em alguns exemplos das fotos
mostradas nas Figuras 2 a 4.
Ampliando a rede cicloviária da cidade pretende-se aumentar a segurança dos ciclistas,
proporcionando um local mais seguro para os deslocamentos, assim como estimular o uso deste
modo por parte da população, garantindo um meio de transporte alternativo e de baixo custo.
Parte deste traçado proposto foi selecionado para ampliação da rede existente, com trechos
distribuídos de forma a atender a todas as regiões da cidade, ainda que não haja a completa
interconectividade da rede. Os trechos apresentados a seguir têm significativa circulação de ciclistas,
principalmente para a realização de deslocamentos casa-trabalho (24,3 km).
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Figura 2: Vistas da ciclovia existente no canteiro central da Avenida Leste Oeste (3.200m).
Fonte: IPPUL, 2010

Figura 3: Vistas da ciclovia existente junto ao passeio na Avenida dos Expedicionários (1.550m).
Fonte: IPPUL, 2010

Figura 4: Vistas da ciclovia existente junto ao passeio na Rodovia Carlos João Strass (2.100m).
Fonte: IPPUL, 2010
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Figura 5: Mapa da rede cicloviária.
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1.1 Rede de Movimentação Urbana
O padrão geral desta rede é de ciclovia inserida em canteiro central existente, com soluções de
compartilhamento de espaço viário em posições de interseções viárias. Estes trechos complementam
alguns segmentos descontínuos e promovem a gradativa evolução para uma rede articulada de
atendimento municipal.
Os projetos das ciclovias do Lago Igapó 1, Avenida Saul Elkind e Avenida Adhemar de Barros foram
apresentados na Missão de Orientação, com respectivos detalhamentos e especificações.
Nos projetos das demais avenidas, as ciclovias da Rede de Movimentação Urbana estão posicionadas
no canteiro central, em sua maioria com a presença de árvores e posteamento, o que requer
estabelecer trechos de via bidirecional e trechos com duas vias unidirecionais. O traçado primou por
evitar a remoção das árvores existentes ao longo das avenidas, sendo necessária eventualmente a
remoção ou relocação de algumas espécies.

Figura 6: Padrão genérico de ciclovia unidirecional em concreto.

Figura 7: Padrão genérico de ciclovia bidirecional em concreto.
Para a execução destas ciclovias, deverá ser removido o solo existente no canteiro na largura média
conforme projeto, em seguida deve ser preparada uma base de brita e posteriormente, o lançamento
do concreto. As pistas terão espessura média de 10 cm após o acabamento, devem ser compactadas,
desempenadas e com inclinação de 2% com caimento para as vias para a drenagem superficial.
Deverão ser executadas juntas de dilatação de 3 a 4 mm de espessura a cada 2,5 m em toda a
extensão das pistas. Nos cruzamentos, os meios fios deverão ser retirados para a execução das
rampas de entrada e saída das pistas.
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A sequência construtiva, descrita abaixo, refere-se à execução de pavimento rígido em concreto:
1 - Limpeza superficial da camada vegetal;
2 - Escavação da caixa de terraplenagem, necessária para a implantação do pavimento
cicloviário, conforme as dimensões indicadas nos projetos geométricos e de terraplenagem, com
declividade transversal de 2%;
3 - Regularização do subleito;
4 - Compactação manual com reaterro de solo local;
5 - Camada de lastro de pedrisco;
6 - Camada de revestimento em concreto usinado com fck = 20 Mpa
7 - Execução de juntas transversais serradas.

Figura 8: Sequência construtiva com revestimento em concreto.
Para a concepção dos projetos foi consultado o Caderno de Referência para Elaboração do Plano de
Mobilidade por Bicicletas nas Cidades, o Manual Cicloviário do GEIPOT, o Manual Brasileiro de
Sinalização de Trânsito do DENATRAN, assim como as normas técnicas da Engenharia de Tráfego.
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1.1.1 Ciclovia Lago Igapó 1

Extensão: 3.300m
Largura:
ciclovia bidirecional: 2,5 m
ciclovia monodirecional: 1,0 m
Posicionamento:
Passeio compartilhado, parque e pista
Região: Centro-Sul
População do entorno: 41.837 habitantes

passeio compartilhado

Pista bidirecional

A obra da ciclovia do Lago Igapó 1 foi contratada e encontra-se em fase de execução. O projeto
apresentado na Missão de Orientação contém memorial descritivo, desenhos executivos e orçamento,
dos seguintes itens:
 Projeto geométrico e de pavimentação, com plantas, perfis com greide, desenhos de detalhes e
seções de pavimento;
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Projeto de drenagem;
Projeto de sinalização, com detalhes dos dispositivos de segurança para as travessias de vias.

Figura 9: Vistas da margem do Lago Igapó 1 com pista de caminhada e trilha de ciclistas.
Fonte: IPPUL, 2011
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O projeto de drenagem contém dispositivos para a drenagem superficial e de grotas.
O pavimento foi projetado com solução de custo mínimo, com espessuras reduzidas e suficientes para
uma ciclovia:
 Revestimento em CBUQ tipo Binder (camada de ligação) denso, com 3,5 cm;
 Base de brita corrida com espessura de 10 cm;
 Reforço de solo com espessura de 10 cm.
Nas concordâncias com calçadas foi previsto piso em concreto.
A margem do Lago Igapó 1 é amplamente utilizada para prática de caminhadas, realizada na pista em
brita existente no local. Os ciclistas estão proibidos de trafegar na mesma pista, e atualmente utilizam
uma trilha na parte arborizada do parque.
No término da ciclovia interna ao parque do Lago Igapó 1, para ligação com a ciclovia existente ao
redor do Lago Igapó 2, os ciclistas utilizarão o passeio de forma compartilhada com os pedestres no
trecho da Rua Aminthas de Barros.

Figura 10: Vistas da Rua Aminthas de Barros com calçadas sem pavimentação.
Fonte: IPPUL, 2011
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Na execução da obra foram necessárias algumas alterações no projeto, como a substituição do
revestimento com Binder com 3,5 cm por CBUQ fechado, com composição na Faixa C e espessura de
3 cm, sendo que ao final do obra será reapresentado projeto “As Built” ao GIDUR - Caixa Econômica
Federal.
Também, por força da Lei nº 11.381/2011 - Código de Obras do Município de Londrina, aprovada
recentemente na revisão da legislação complementar ao Plano Diretor, está sendo incluída a
instalação de faixa de piso tátil (NBR-9050/2004) para a orientação das pessoas com deficiência visual
nos passeios compartilhados por pedestres e ciclistas que fazem parte deste projeto.

Figura 11: Vistas da Rua Aminthas de Barros com calçadas compartilhadas em execução.
Fonte: IPPUL, 2012
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Figura 12: Detalhe da placa de obra da construção de ciclovia no Lago Igapó 1 (MTUR).
Fonte: IPPUL, 2012

Figura 13: Estacas e movimentação de terra para reforço de solo às margens do Lago Igapó 1.
Fonte: IPPUL, 2012

COMPONENTE MOBILIDADE URBANA

13/85

Figura 14: Vistas da construção da ciclovia às margens do Lago Igapó 1.
Fonte: IPPUL, 2012

Figura 15: Vistas da margem do Lago Igapó 1 com pista de caminhada e construção da ciclovia.
Fonte: IPPUL, 2012
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1.1.2 Ciclovia Saul Elkind

Extensão: 5.800m
Largura:
ciclovia bidirecional: 2,2 m
ciclovia monodirecional: 1,0 m
Posicionamento:
Canteiro central
Região: Norte
População do entorno: 84.879 habitantes

A obra da ciclovia da Avenida Saul Elkind encontra-se em fase de licitação. O projeto apresentado na
Missão de Orientação contém memorial descritivo, desenhos executivos e orçamento, dos seguintes
itens:
 Projeto geométrico e de pavimentação, com plantas, perfis com greide, desenhos de detalhes e
seções de pavimento;
 Projeto de drenagem;
COMPONENTE MOBILIDADE URBANA
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 Projeto de sinalização, com detalhes dos dispositivos de segurança para as travessias de vias.
A ciclovia está posicionada no canteiro central com pavimento projetado por solução de custo mínimo,
com espessuras reduzidas porém suficientes para uma ciclovia:
 Revestimento em CBUQ tipo Binder (camada de ligação) denso, com 3,5 cm;
 Base de brita corrida com espessura de 10 cm;
 Reforço de solo com espessura de 10 cm.
Por decisão da Prefeitura, não haverá travessia de vias com piso diferenciado em concreto, conforme
Decreto nº 602/2003 que estabelece o padrão de CBUQ para as vias do município de Londrina. Desta
forma, as quantidades e orçamento não contemplam este serviço, mantendo a sinalização com pintura
em tinta acrílica na cor vermelha.
As rampas nas travessias das vias estão contempladas no projeto, com quantidades e orçamento
previstos e indicados em concreto no item “passeio”.
Três locais com diferença de nível no canteiro apresentam proposta de muro de arrimo para permitir a
implantação da ciclovia, estruturas que estão previstas no cálculo de quantidades e no orçamento.

Figura 16: Vistas do canteiro central na Avenida Saul Elkind.
Fonte: IPPUL, 2011
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1.1.3 Ciclovia Avenida Adhemar de Barros

Extensão: 2.300m
Largura:
ciclovia bidirecional: 2,5 m
ciclovia monodirecional: 1,25 m
Posicionamento:
Canteiro central e calçada
Região: Sul
População do entorno: 26.849 habitantes

O projeto de ciclovia da Avenida Adhemar de Barros apresentado na Missão de Orientação contém
memorial descritivo, desenhos executivos e orçamento, dos seguintes itens:
 Projeto geométrico e de pavimentação, com plantas, perfis com greide, desenhos de detalhes e
seções de pavimento;
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Projeto de drenagem;
Projeto de sinalização, com detalhes dos dispositivos de segurança para as travessias de vias.

A ciclovia está posicionada no canteiro central ou na calçada lateral da via, com pavimento projetado
por solução de custo mínimo, com espessuras reduzidas porém suficientes para uma ciclovia:
 Revestimento em CBUQ tipo Binder (camada de ligação) denso, com 3,5 cm;
 Base de brita corrida com espessura de 10 cm;
 Reforço de solo com espessura de 10 cm.
As rampas nas travessias das vias estão contempladas no projeto, com quantidades e orçamento
previstos e indicados em concreto no item “passeio”.
Nas travessias de vias foi adotada sinalização em pintura com tinta acrílica na cor vermelha, sem piso
diferenciado em concreto, conforme Decreto nº 602/2003 que estabelece o padrão de CBUQ para as
vias do município de Londrina.

Figura 17: Vistas do canteiro central na Avenida Adhemar de Barros.
Fonte: IPPUL, 2011
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1.1.4 Ciclovia Avenida Dez de Dezembro

Extensão: 2.500m
Largura:
ciclovia bidirecional: 2,5 m
ciclovia monodirecional: 1,2 m
Posicionamento:
Canteiro central
Região: Sul
População
habitantes

do

entorno:

53.316

O projeto de ciclovia da Avenida Dez de Dezembro contém memorial descritivo e desenhos
executivos, dos seguintes itens:
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Projeto geométrico e de pavimentação, com plantas, desenhos de detalhes e seções de
pavimento;
Projeto de drenagem;
Projeto de sinalização, com detalhes dos dispositivos de segurança para as travessias de vias.

A ciclovia está posicionada no canteiro central, com pavimento projetado em concreto:
 Revestimento em concreto usinado fck 20 Mpa com 7cm de espessura;
 Base de brita 01 com espessura de 3 cm;
 Reaterro de solo com espessura de 10 cm.
Nas travessias de vias foi adotada sinalização em pintura com tinta acrílica na cor vermelha, sem piso
diferenciado em concreto, conforme Decreto nº 602/2003 que estabelece o padrão de CBUQ para as
vias do município de Londrina.

Figura 18: Vistas do canteiro central na Avenida Dez de Dezembro.
Fonte: IPPUL, 2011
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1.1.5 Ciclovia Avenida Robert Koch

Extensão: 2.150m
Largura:
ciclovia bidirecional: 2,5 m
ciclovia monodirecional: 1,2 m
Posicionamento:
Canteiro central
Região: Leste
População do entorno: 34.222 habitantes

O projeto de ciclovia da Avenida Robert Koch contém memorial descritivo e desenhos executivos, dos
seguintes itens:
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Projeto geométrico e de pavimentação, com plantas, desenhos de detalhes e seções de
pavimento;
Projeto de drenagem;
Projeto de sinalização, com detalhes dos dispositivos de segurança para as travessias de vias.

A ciclovia está posicionada no canteiro central, com pavimento projetado em concreto:
 Revestimento em concreto usinado fck 20 Mpa com 7cm de espessura;
 Base de brita 01 com espessura de 3 cm;
 Reaterro de solo com espessura de 10 cm.
Nas travessias de vias foi adotada sinalização em pintura com tinta acrílica na cor vermelha, sem piso
diferenciado em concreto, conforme Decreto nº 602/2003 que estabelece o padrão de CBUQ para as
vias do município de Londrina.

Figura 19: Vistas do canteiro central na Avenida Robert Koch.
Fonte: IPPUL, 2011
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1.1.6 Ciclovia Avenida Harry Prochet

Extensão: 1.000m
Largura:
ciclovia bidirecional: 2,5 m
ciclovia monodirecional: 1,2 m
Posicionamento:
Canteiro central
Região: Sul
População do entorno: 23.619 habitantes

O projeto de ciclovia da Avenida Harry Prochet contém memorial descritivo e desenhos executivos,
dos seguintes itens:
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Projeto geométrico e de pavimentação, com plantas, desenhos de detalhes e seções de
pavimento;
Projeto de drenagem;
Projeto de sinalização, com detalhes dos dispositivos de segurança para as travessias de vias.

A ciclovia está posicionada no canteiro central, com pavimento projetado em concreto:
 Revestimento em concreto usinado fck 20 Mpa com 7cm de espessura;
 Base de brita 01 com espessura de 3 cm;
 Reaterro de solo com espessura de 10 cm.
Nas travessias de vias foi adotada sinalização em pintura com tinta acrílica na cor vermelha, sem piso
diferenciado em concreto, conforme Decreto nº 602/2003 que estabelece o padrão de CBUQ para as
vias do município de Londrina.

Figura 20: Vistas do canteiro central na Avenida Harry Prochet.
Fonte: IPPUL, 2011
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1.1.7 Ciclovia Avenida Arthur Thomas

Extensão: 2.800m
Largura:
ciclovia bidirecional: 2,0 a 2,5 m
ciclovia monodirecional: 1,2 m
Posicionamento:
Canteiro central
Região: Oeste
População do entorno: 35.933 habitantes

O projeto de ciclovia da Avenida Arthur Thomas contém memorial descritivo e desenhos executivos,
dos seguintes itens:
 Projeto geométrico e de pavimentação, com plantas, desenhos de detalhes e seções de
pavimento;
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Projeto de drenagem;
Projeto de sinalização, com detalhes dos dispositivos de segurança para as travessias de vias.

A ciclovia está posicionada no canteiro central, com pavimento projetado em concreto:
 Revestimento em concreto usinado fck 20 Mpa com 7cm de espessura;
 Base de brita 01 com espessura de 3 cm;
 Reaterro de solo com espessura de 10 cm.
Nas travessias de vias foi adotada sinalização em pintura com tinta acrílica na cor vermelha, sem piso
diferenciado em concreto, conforme Decreto nº 602/2003 que estabelece o padrão de CBUQ para as
vias do município de Londrina.

Figura 21: Vistas do canteiro central na Avenida Arthur Thomas.
Fonte: IPPUL, 2011
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1.1.8 Ciclovia Avenida Aracy Soares dos Santos

Extensão: 800m
Largura:
ciclovia bidirecional: 2,0 a 2,5 m
ciclovia monodirecional: 1,2 m
Posicionamento:
Canteiro central
Região: Oeste
População do entorno: 25.430 habitantes

O projeto de ciclovia da Avenida Aracy Soares dos Santos contém memorial descritivo, desenhos
executivos e orçamento, dos seguintes itens:
 Projeto geométrico e de pavimentação, com plantas, desenhos de detalhes e seções de
pavimento;
 Projeto de drenagem;
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Projeto de sinalização, com detalhes dos dispositivos de segurança para as travessias de vias.

A ciclovia está posicionada no canteiro central, com pavimento projetado em concreto:
 Revestimento em concreto usinado fck 20 Mpa com 7cm de espessura;
 Base de brita 01 com espessura de 3 cm;
 Reaterro de solo com espessura de 10 cm.
Nas travessias de vias foi adotada sinalização em pintura com tinta acrílica na cor vermelha, sem piso
diferenciado em concreto, conforme Decreto nº 602/2003 que estabelece o padrão de CBUQ para as
vias do município de Londrina.

Figura 22: Vistas do canteiro central na Avenida Aracy Soares dos Santos.
Fonte: IPPUL, 2011
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1.1.9 Ciclovia Avenida Santos Dumont

Extensão: 1.800m
Largura:
ciclovia bidirecional: 2,5 m
ciclovia monodirecional: 1,2 m
Posicionamento:
Canteiro central
Região: Leste
População do entorno: 14.334 habitantes

O projeto de ciclovia da Avenida Santos Dumont contém memorial descritivo, desenhos executivos e
orçamento, dos seguintes itens:
 Projeto geométrico e de pavimentação, com plantas, desenhos de detalhes e seções de
pavimento;
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Projeto de drenagem;
Projeto de sinalização, com detalhes dos dispositivos de segurança para as travessias de vias.

A ciclovia está posicionada no canteiro central, com pavimento projetado em concreto:
 Revestimento em concreto usinado fck 20 Mpa com 7cm de espessura;
 Base de brita 01 com espessura de 3 cm;
 Reaterro de solo com espessura de 10 cm.
Nas travessias de vias foi adotada sinalização em pintura com tinta acrílica na cor vermelha, sem piso
diferenciado em concreto, conforme Decreto nº 602/2003 que estabelece o padrão de CBUQ para as
vias do município de Londrina.

Figura 23: Vistas do canteiro central na Avenida Santos Dumont.
Fonte: IPPUL, 2011
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1.1.10 Ciclovia Avenida Henrique Mansano

Extensão: 1.850m
Largura:
ciclovia bidirecional: 2,5 m
ciclovia monodirecional: 1,2 m
Posicionamento:
Canteiro central
Região: Norte
População do entorno: 41.399 habitantes

O projeto de ciclovia da Avenida Henrique Mansano contém memorial descritivo, desenhos executivos
e orçamento, dos seguintes itens:
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Projeto geométrico e de pavimentação, com plantas, desenhos de detalhes e seções de
pavimento;
Projeto de drenagem;
Projeto de sinalização, com detalhes dos dispositivos de segurança para as travessias de vias.

A ciclovia está posicionada no canteiro central, com pavimento projetado em concreto:
 Revestimento em concreto usinado fck 20 Mpa com 7cm de espessura;
 Base de brita 01 com espessura de 3 cm;
 Reaterro de solo com espessura de 10 cm.
Nas travessias de vias foi adotada sinalização em pintura com tinta acrílica na cor vermelha, sem piso
diferenciado em concreto, conforme Decreto nº 602/2003 que estabelece o padrão de CBUQ para as
vias do município de Londrina.

Figura 24: Vistas do canteiro central na Avenida Henrique Mansano.
Fonte: IPPUL, 2011
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2.

Adequações do Sistema Viário

2.1 Transposição (3 pontes)
As três transposições (ponte sobre ribeirão ou córrego) servem a deslocamentos Norte-Sul da cidade
e se inserem de forma adequada ao desenho do sistema viário existente, promovendo
complementações e ligações previstas no Plano Diretor do Município (Lei nº 7.486/1998) e no Plano
de Estruturação Viária (Lei nº 9.165/2003).
Os projetos das transposições de cursos d’água dos fundos de vale apresentados ao BID foram
elaborados conforme padrão estabelecido pelo DNIT e licitados pela prefeitura. No caso das obras do
Córrego Quati e do Ribeirão Lindóia, tratando-se de recursos do Ministério das Cidades, o projetos
foram aprovados pela Caixa Econômica Federal - GIDUR.

2.1.1 Transposição do Córrego Quati: Avenida Oulavo Benato
A transposição do Córrego Quati foi executada através de Bueiro Duplo Celular de Concreto - BDCC
3,0 x 2,5 metros e encontra-se aberta à circulação.
Esta ligação facilitou o deslocamento da comunidade do Jardim Alpes, beneficiando a população do
entorno que totaliza 10.603 habitantes, para a realização de trajetos de curta distância. Atendimentos
de média e longa distância não estão sendo considerados, visto que a Avenida Oulavo Benato ainda
não cruza a rodovia BR-369. Estudos de interseção neste local estão em curso, a fim de promover a
continuidade desta ligação na Avenida Itajaí, viabilizando assim um novo acesso à área central.
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Figura 25: Vistas da transposição sobre o Córrego Quati na Avenida Oulavo Benato.
Fonte: IPPUL, 2012
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Em 29/05/2012 a contagem classificada unidirecional de tráfego foi realizada no local, de forma
ininterrupta das 7:00 às 20:00 horas em um dia útil (terça-feira), conforme resultados apresentados na
planilha a seguir. Neste período de 13 horas, 2.479 veículos foram observados transitando pela nova
ligação, sendo 2.442 motorizados e 37 ciclistas.
Segue planilha de custos unitários, detalhada por item, apresentada pela empresa vencedora da
licitação.
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Tabela 2: Contagem do fluxo de veículos motorizados na transposição do Córrego Quati.
Fonte: IPPUL, 2012
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Figura 26: Projeto de sinalização viária horizontal e vertical da transposição do Córrego Quati.
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2.1.2 Transposição do Ribeirão Lindóia: Avenida Francisco de Melo Palheta
A transposição do Ribeirão Lindóia está em fase de execução através de Bueiro Duplo Celular de
Concreto - BDCC 4,0 x 2,5 m em ângulo de 30º.
Esta ligação facilitará o deslocamento da comunidade do Jardim Ouro Verde, beneficiando a
população do entorno que totaliza 12.492 habitantes, para a realização de trajetos de curta distância.
Nos atendimentos de média e longa distância, considerando a proximidade com o Anel de Integração
previsto pela Lei Municipal nº 9.165/2003 e parcialmente executado, a ligação da Avenida Francisco
de Melo Palheta irá aliviar o fluxo em parte da Avenida Winston Churchill, que atualmente está
extremamente sobrecarregada.
Para a somatória dos atendimentos, a população beneficiada é de 44.386 habitantes, quando os
bairros Parigot de Souza e Coliseu são considerados.
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Figura 27: Local de transposição sobre o Ribeirão Lindóia na Avenida Francisco de Melo Palheta.
Fonte: IPPUL, 2012
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Figura 28: Projeto de sinalização viária horizontal e vertical da transposição do Ribeirão Lindóia.

Segue planilha de custos unitários, detalhada por item, apresentada pela empresa vencedora da licitação.
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2.1.3 Transposição do Córrego Barreiro: Avenida Nereu Mendes
A transposição do Córrego Barreiro está em fase de execução através de Bueiro Simples Celular de
Concreto - BSCC 3,0 x 3,0 m.
Esta ligação facilitará o deslocamento da comunidade dos Jardins HU e Ernani Moura Lima,
beneficiando a população do entorno que totaliza 14.230 habitantes, para a realização de trajetos de
curta distância.
Nos atendimentos de média distância, uma vez que esta transposição é parte do traçado do Anel de
Integração previsto pela Lei Municipal nº 9.165/2003 e parcialmente executado, a ligação da Avenida
Nereu Mendes irá proporcionar outras alternativas de trajetos para a região. Sendo assim, a somatória
dos atendimentos de curta e média distância é de 33.345 habitantes, quando os bairros Antares,
Lonrita e Aeroporto são considerados.
Para os atendimentos de curta, média e longa distância, a somatória de população a considerar é de
47.324 habitantes, uma vez que os bairros Califórnia e Cidade Industrial passam a utilizar a
transposição para deslocamentos entre regiões da cidade.
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Figura 29: Local de transposição sobre o Córrego Barreiro na Avenida Avenida Nereu Mendes.
Fonte: IPPUL, 2012
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Figura 30: Projeto de sinalização viária horizontal e vertical da transposição do Córrego Barreiro.

Segue planilha de custos unitários, detalhada por item, apresentada pela empresa vencedora da licitação.
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2.2 Duplicação de Via
A Rua Senador Souza Naves promove a ligação do centro da cidade com a região do Centro Cívico
(Prefeitura, Câmara Municipal e Fórum) e a barragem do Lago Igapó 1, desempenhando função de
via “arterial”. Atualmente o trecho compreendido entre o Monumento à Bíblia e a Rua Henrique Dias
apresenta pista simples de 9,00 metros e duplo sentido de circulação. No trecho compreendido entre a
Rua Henrique Dias e a rotatória da Rua Heródoto a pista é dupla, porém sem retorno para o Centro
Cívico, o que sobrecarrega a rotatória nos horários de pico.
A população do entorno deste cruzamento é de 13.409 habitantes.
A proposta apresentada no plano funcional durante a Missão de Orientação será detalhada nos
seguintes trabalhos:
 Projeto geométrico e de pavimentação, com plantas, perfis com greide, desenhos de detalhes e
seções de pavimento;
 Projeto de drenagem;
 Projeto de sinalização;
 Quantitativo e orçamento;
 Contagem volumétrica de tráfego;
 Análise operacional.
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Figura 31: Vistas da rotatória da Rua Heródoto com a Rua Bélgica - barragem do Lago Igapó 1.
Fonte: IPPUL, 2012

Figura 32: Vistas da Rua Senador Souza Naves próximo ao Monumento à Bíblia.
Fonte: IPPUL, 2012
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Segue análise HCM 2010 para a situação atual, utilizando dados das contagens realizadas em 2012:
R. Sen. Souza Naves X R. Gen Horta Barbosa X R. Antonio Moraes de Barros
Delay, Queue Length, and Level of Service - Existing Volumes
R. Sen Souza
Naves (S-N)
Lane configuration

R. Gen. Horta Barbosa

R. Antonio
Moraes
Barros

L

L

TH

R

R

v (vph)

489,53

37,21

109,30

186,50

529,08

c (vph)

646,32

32,99

43,01

416,09

394,19

0,76

1,10

2,50

0,45

1,34

6,98

3,90

11,55

2,27

24,75

25,83

380

900,20

20,46

198,10

LOS
Approach delay
(sec/veh)

C

F

F

C

F

--

349,38

--

Approach LOS

--

F

--

v/c
95% queue length
(vehicles)
Control delay
(sec/veh)
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Em 26/04/2012 as contagens classificadas de tráfego foram realizadas no local, nos períodos de maior
movimentação da manhã e do final da tarde em um dia útil (quinta-feira), conforme resultados
apresentados na planilha a seguir.

Tabela 3: Contagem do fluxo de veículos motorizados na Rua Senador Souza Naves - Monumento
à Bíblia.
Fonte: IPPUL, 2012
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Segue análise HCM 2010 para a situação com obra, nos seguintes pontos de conflito:
SITE A - R. Sen. Souza Naves X R. Gen. Horta
Barbosa
Delay, Queue Length,
and Level of Service Projected Volumes (Unsignalised Control)
R. Sen Souza
Naves (S-N)
Lane configuration

R. Gen. Horta
Barbosa

L

R

TH

v (veh/h)

50

186,05

146,51

c (veh/h)

641

413,45

329,75

0,078

0,45

0,44

0,25

2,27

2,16

11,09

20,64

24,36

LOS
Approach delay
(s/veh)

B

C

C

--

22,28

Approach LOS

--

C

v/c
95% queue length
(vehicles)
Control delay
(s/veh)

R. Sen. Souza
Naves

R. Gen. Horta
Barbosa



SITE B - R. Sen. Souza Naves
(prolongamento) X R. Antonio
Moraes Barros
Delay, Queue Length, and Level of
Service - Projected Volumes
(Unsignalised Control)
R. Sen. Souza
Naves
(prolongamento)
Lane configuration

L

v (veh/h)

244,77

c (veh/h)

641

v/c
95% queue length
(vehicles)
Control delay
(s/veh)

0,38

LOS


R. Antonio
Moraes Barros

R. Sen. Souza
Naves

1,77
14,02
B
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SITE C - R. Antonio Moraes Barros X
R. Sen. Souza Naves
(prolongamento)
Delay, Queue Length, and Level of
Service - Projected Volumes
(Unsignalised Control)
R. Antonio
Moraes Barros
Lane configuration

L

v (veh/h)

264,53

c (veh/h)

663,20

v/c
95% queue length
(vehicles)
Control delay
(s/veh)
LOS

R. Sen. Souza Naves
(prolongamento)



0,40
1,92

R. Antonio
Moraes Barros

13,98
B

SITE D - R. Sen. Souza Naves
(prolongamento) X R. Sen. Souza
Naves
Delay, Queue Length, and Level of
Service - Projected Volumes
(Unsignalised Control)
R. Sen. Souza
Naves
(prolongamento)
Lane configuration

L

v (veh/h)

110,46

c (veh/h)

403,16

v/c
95% queue length
(vehicles)
Control delay
(s/veh)
LOS

R. Ataupho de
Paiva

0,27
1,08
17,26

R. Sen. Souza
Naves

R. Sen. Souza Naves
(prolongamento)



C
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Figura 33: Projeto geométrico e de sinalização viária horizontal e vertical da Rua Senador Souza Naves.
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2.3 Prolongamento de Via (2 trechos - Oeste e Leste)
Trata-se das complementações em pista simples da ligação leste-oeste, em continuidade ao trecho
intermediário existente da Avenida Saul Elkind em pista dupla com extensão de 6 km, objetivando
melhorar as condições de tráfego, além de proporcionar facilidade no atendimento dos serviços
básicos de transporte coletivo, coleta de lixo, emergências e segurança.
A Avenida Saul Elkind, principal corredor de tráfego da zona norte, cumpre a função de Via Arterial no
sistema viário da cidade, e estima-se que a população diretamente beneficiada com a abertura dos
dois trechos de prolongamento seja de 128.000 habitantes.
O traçado e a largura dos prolongamentos leste e oeste em pista simples estão coerentes com a
avaliação de demanda atual e não comprometem a ampliação da caixa (duplicação) para futuro
atendimento do fluxo e aumento da capacidade.
A intervenção prevê implantação de obra de arte corrente, com execução de pavimentação asfáltica e
rede de drenagem de águas pluviais, através dos seguintes serviços: terraplenagem, execução de
galerias, preparo de caixa de pavimento, regularização de sub-leito, base de brita graduada,
imprimação com CM-30, revestimento em CAUQ, construção de meio-fio, guias e sarjetas, plantio de
grama e sinalização viária.
A documentação está composta de:
- Projeto geométrico, estrutural, terraplenagem, drenagem superficial e pavimentação;
- Planta de localização e situação;
- Projeto de detalhes específicos;
- Memoriais descritivos e especificações técnicas;
- Orçamento com especificações de serviços, quantitativos e composição de custos unitários;
- ART de projeto e de fiscalização;
- Cronograma físico financeiro detalhado.
Segue projeto da seção transversal do pavimento, detalhe da guia e da sarjeta e detalhes do
pavimento.
Na sequência, os recortes dos mapas e das imagens aéreas apresentam a região da intervenção, para
visualização dos trechos conectados.
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2.3.1 Avenida Saul Elkind – Trecho Oeste 1ª Fase:
A obra de prolongamento irá ligar a Avenida Saul Elkind, em pista simples com 9 metros de largura,
diretamente na Rua Primo Campana, faltando 850 metros de asfalto para a PR-445 (município de
Cambé). Serão executados 40.196,07 m² em aproximadamente 5 km de asfalto com valor total de R$
5.783.677,70.
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2.3.2 Avenida Saul Elkind – Trecho Leste 2ª Fase:
A obra de prolongamento irá ligar a Avenida Saul Elkind, em pista simples com 9 metros de largura,
até a BR-369, faltando 720 metros de asfalto até a divisa do município de Ibiporã. Serão executados
44.268,58 m² em aproximadamente 5,6 km com valor total de R$ 5.506.787,02.
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2.4 Passarela para Pedestres – Avenida Dez de Dezembro:
O local previsto para a travessia de pedestres em desnível através de passarela na Avenida Dez de
Dezembro apresenta considerável fluxo de pessoas que transitam entre a região do Jardim Califórnia
e a Avenida Duque de Caxias, concentrando o 4º Distrito de Polícia Civil e o Centro Cívico (Prefeitura,
Câmara de Vereadores e Fórum), além de OAB, escolas e supermercado.

Figura 34: Vistas do local de travessia de pedestres em nível na Avenida Dez de Dezembro.
Fonte: IPPUL, 2009
A via limite do Jardim Califórnia está a mais de seis metros acima do nível da Avenida Dez de
Dezembro, e o acesso à pista é feito através de escadaria íngreme e sem condições de acessibilidade
para as pessoas com mobilidade reduzida.
A população residente no entorno é de 24.065 habitantes, porém o fato da proximidade aos pontos
atrativos e de interesse público citados acima provocam a travessia de pessoas em nível pela Avenida
Dez de Dezembro, que em função de sua característica de via de trânsito rápido e tráfego intenso,
cortada por córrego canalizado, representa elevado risco de acidentes.
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Figura 35: Vista do desnível entre o bairro e a Avenida Dez de Dezembro e local de travessia de
pedestres sobre o canal no canteiro central.
Fonte: IPPUL, 2009
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A contagem do fluxo de veículos motorizados realizada em 19/04/2012 demonstra a circulação por
categoria nos sentidos Sul-Norte e Norte-Sul, durante 12 horas do dia (07:00 às 19:00h). Na hora de
pico, nas três faixas de rolamento existentes, o volume ultrapassa 1.500 veículos na pista em direção
à saída sul da cidade.

Tabela 4: Contagem do fluxo de veículos motorizados na Avenida Dez de Dezembro - 4º Distrito.
Fonte: IPPUL, 2012
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A circulação de pedestres também foi observada na travessia em nível sobre o canal no canteiro
central da Avenida Dez de Dezembro, na passagem da região do 4º Distrito e Centro Cívico para a
região do Jardim Califórnia e vice versa. O mesmo período de verificação foi utilizado (07:00 às
19:00h), totalizando 647 pessoas atravessando pelo local.

Tabela 5: Contagem do fluxo de pedestres na Avenida Dez de Dezembro - 4º Distrito.
Fonte: IPPUL, 2012
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Tabela 6: Resumo de acidentes de trânsito registrados na Avenida Dez de Dezembro - 4º Distrito.
Fonte: 5º Batalhão de Polícia Militar, 2012
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A tabela apresentada resume os acidentes de trânsito ocorridos na Avenida Dez de Dezembro em
frente ao 4º Distrito nos últimos seis anos, obtidos através dos Boletins de Ocorrência registrados pelo
5º Batalhão de Polícia Militar. Destaque foi dado ao acidentes envolvendo pedestres (atropelamento),
que em todas as ocorrências resultaram em feridos ou mortes.

Figura 36: Local de contagem da travessia de pedestres em nível na Avenida Dez de Dezembro.
Fonte: IPPUL, 2009
Baseado na experiência do professor da Universidade Estadual de Londrina - engenheiro doutor
Everaldo Pletz e em sua tese apresentada à Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de
São Paulo em 2003, intitulada “PASSARELA ESTAIADA COM TABULEIRO DE MADEIRA LAMINADA
PROTENDIDA EM MÓDULOS CURVOS”, a prefeitura propõe primar pela exclusividade definindo a
estrutura da passarela estaiada em madeira tratada.
Atualmente o uso da madeira para este tipo de obra tem sido pouco empregado no Brasil,
principalmente em decorrência da nossa herança cultural ibérica, e desta forma torna-se necessário a
compreensão das formas de utilização desse tipo de material, pois este apresenta vocação para
sistemas construtivos industrializados segundo os conceitos modernos.
A opção da passarela estaiada em madeira certamente representará impacto positivo sobre a opinião
pública e poderá, futuramente, torna-se um local de estudos e de visitação na cidade de Londrina. A
estrutura será a primeira do gênero no Brasil, garantindo um caráter de exclusividade e pioneirismo no
cenário nacional, difundido assim o nome da cidade de Londrina para outros estados e municípios.
Obras concomitantes na região
A crescente urbanização tem criado situações de conflito entre o homem e os veículos nos centros
urbanos. A utilização da madeira como matéria prima da passarela representa uma forma de (re)
conectar o homem à natureza, levando a um equilíbrio harmônico, remetendo-o para tempos passados
e diminuindo o impacto visual causado por grandes obras.
Regiões próximas à localidade da passarela possuem características construtivas semelhantes ao
projeto proposto. A linguagem das obras públicas da região apresenta a madeira como o principal
material utilizado nas suas concepções. A Vila Indígena e o Parque Municipal Arthur Thomas,
exemplificam o exposto acima.
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Material ecológico
Atualmente na concepção de qualquer projeto é necessário levar em consideração o desenvolvimento
sustentável do planeta, desta forma, por ser um material renovável, a madeira vem recebendo estudos
de novas tecnologias tanto para o processo construtivo como para o tratamento e melhoramento do
material, proporcionando maiores durabilidades e diferentes formas de aplicação. Estudos sobre
alternativas de ligação através de conectores têm proporcionado soluções mais coerentes para as
estruturas de madeira.
A utilização das espécies de reflorestamento tem caráter ambiental, ou seja, sua produção consome
baixa quantidade de energia tanto em sua fase de formação como na fase de aplicação, apresenta
também características de renovação natural de suas fontes.
Sua resistência é boa, possibilitando assim, a execução de estruturas mais leves e de menor impacto
ambiental. Pontes e passarelas de grandes vãos reduzem a necessidade de pilares, otimiza o
aproveitamento de espaços, proporciona atenuantes no processo de execução em locais de difícil
acesso e conferem características de avanço tecnológico e ousadia de uma população.
O uso racional da madeira possibilita a exploração das florestas existentes e da mesma forma
recuperar áreas que estavam desmatadas. Assim, colabora-se com a redução dos índices de CO2
melhorando a qualidade de vida do planeta. Dentre outras características positivas da madeira como
material de construção, pode-se destacar a não toxidade; a sustentabilidade devido a fácil reposição;
durabilidade; material reutilizável; armazenagem de carbono; facilidade de trabalho permitindo ligações
e emendas de relativa facilidade executiva.

Figura 37: Detalhe da escadaria de acesso à Avenida Dez de Dezembro.
Fonte: IPPUL, 2009
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Sistema estrutural
Para amplos vãos, as pontes e passarelas que melhor se enquadram devido ao processo econômico,
construtivo e pela viabilidade técnica são as estaiadas e as pênseis. Através da comparação dos
diferentes sistemas construtivos verifica-se que as passarelas estaiadas são as melhores opções.
Mais econômica (cabos e madeiras), maior rigidez, fundações menos solicitadas, menor consumo de
materiais, execução facilitada e mais rápida são algumas das vantagens do sistema estaiado em
relação ao pênsil.
A agilidade no canteiro de obras se resume à execução apenas da fundação e pela montagem da
passarela. Torna-se possível realizar o processo construtivo através da modulação do tabuleiro e
através da fabricação das conexões em oficinas de carpintaria e mecânica respectivamente,
conferindo um caráter de pré fabricação. Portanto, nota-se que através desse sistema têm-se
economia de materiais, menor demanda de mão de obra e de tempo para execução da obra, boa
qualidade da mesma, não há necessidade de escoramento do tabuleiro assim evita-se a interrupção
do tráfego no local, e há possibilidade de adaptação em locais de difícil acesso.
Comparação da passarela em madeira em relação às metálicas
Apresenta linguagem compatível com o local;
É economicamente viável;
A durabilidade da madeira encontra-se na mesma faixa da metálica;
Compatibilidade da madeira com outros materiais que poderão lhe conferir maior durabilidade. As
pontes e passarelas de madeira permitem revestimentos em concreto, ou asfalto;
Uso de material renovável, sequestrador de CO2, e desenvolvido com energia solar e, portanto atende
às exigências e preceitos da construção sustentável;
A exemplo de Curitiba, com suas obras monumentais em madeira começa a se firmar uma marca de
cidade ecológica.
Comparação da passarela em madeira em relação ao concreto
Apresenta linguagem compatível com o local;
É economicamente viável;
A durabilidade da madeira encontra-se na mesma faixa do concreto;
Compatibilidade da madeira com outros materiais que poderão lhe conferir maior durabilidade. As
pontes e passarelas de madeira permitem revestimentos em concreto, ou asfalto;
As fundações tornam-se mais econômicas devido ao menor peso do material;
No local da obra há uma interferência mínima com o trânsito, porque a passarela será apenas
montada. Sua fabricação se dará fora do canteiro de obras.
Pode-se verificar o grande potencial apresentado para a construção da passarela em madeira, desde
seu caráter construtivo e a possibilidade de industrialização para a execução da mesma. Entre outras
características destaca-se: a qualidade final da obra; o baixo custo global da obra; a facilidade do
processo construtivo com possibilidade de uma construtora de pequeno porte realizá-lo; o baixo
consumo de material e de mão de obra; apresenta valor agregado ao desenvolvimento sustentável; a
boa durabilidade; o caráter estético e funcional através de características ligadas à atualidade e
modernidade.
Através dos vários atributos apresentados no exposto acima, conclui-se que a obra é viável e que
posteriormente poderá se tornar ponto de visitação turística e de estudo pelo seu caráter exclusivo e
pioneiro no Brasil.
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2.5 Adequações Geométricas
Os locais das adequações geométricas foram apresentados na Missão de Orientação através de plano
funcional, com a concepção básica de projeto geométrico e de sinalização.
Considerando que os cruzamentos que sofrerão ajustes fazem parte do sistema viário em áreas já
consolidadas e adensadas, e são dotados de rede de drenagem em funcionamento, os estudos
geotécnicos não precisarão ser desenvolvidos.
Sendo assim, os projetos de drenagem estarão limitados a relocação, remanejamento ou ampliação
da infraestrutura existente no local, uma vez que este sistema promove a drenagem de forma
suficiente e eficiente.

2.5.1 Rua Paul Harris x Avenida Anália Franco
O cruzamento da Rua Paul Harris com a Avenida Anália Franco apresenta ilha separadora de fluxos
entre duas vias que desempenham função “coletora” no sistema viário da cidade. Atualmente o
controle dos fluxos ocorre através de semáforo, porém com restrições de movimentos e formação de
filas na hora de pico do tráfego.
A população do entorno deste cruzamento é de 24.269 habitantes.
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A proposta apresentada no plano funcional durante a Missão de Orientação será detalhada nos
seguintes trabalhos:
 Projeto geométrico e de pavimentação, com plantas, perfis com greide, desenhos de detalhes e
seções de pavimento;
 Projeto de drenagem;
 Projeto de sinalização;
 Quantitativo e orçamento;
 Contagem volumétrica de tráfego;
 Análise operacional.

Figura 38: Vistas do cruzamento da Rua Paul Harris com Avenida Anália Franco.
Fonte: IPPUL, 2012
Em 26/04/2012 a contagem classificada de tráfego foi realizada no local, nos períodos de maior
movimentação da manhã e do final da tarde em um dia útil (quinta-feira), conforme resultados
apresentados na planilha a seguir.
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Tabela 7: Contagem do fluxo de veículos motorizados no cruzamento da Rua Paul Harris com
Avenida Anália Franco.
Fonte: IPPUL, 2012
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Segue análise HCM 2010 para a situação atual, utilizando dados das contagens realizadas em 2012:
Ciclo

57 green ef 1
green ef 2

17
15

Semáforo - Av. Anália Franco x Av. Paul Harris
Lane Group Capacity, Control Delay, and LOS Determination - Existing
Volumes (Signal Control)
Av. Paul Harris Av. Paul Harris Av. Anália Rua Augusto
Approach
(W-E)
(E-W)
Franco
Severo
Movement
LT/TH/RT
TH/RT
LT/RT
LT/TH
Adjusted flow rate
455
267
464
634
(veh/h)
Lane group capacity
477,42
487,21
793,18
471,30
(veh/h)
v/c ratio
0,95
0,55
0,58
1,34
Green ratio
0,30
0,30
0,26
0,30
Control delay
140,12
20,92
20,71
186,44
(s/veh)
Lane group LOS
F
C
C
F
Intersection delay
108,33
Intersection LOS
F
(s/veh)

Abaixo, análise HCM 2010 para a situação com obra:

Roundabout - Av. Anália Franco x Av. Paul Harris
Lane Group Capacity, Control Delay, and LOS Determination - Projected Volumes

Approach
Movement
Adjusted flow rate
(veh/h)
Lane group
capacity (veh/h)
v/c ratio
Control delay
(s/veh)
Lane group LOS
Approach delay
(s/veh)
Approach LOS
Intersection delay
(s/veh)

Av. Paul Harris
(W-E)

Av. Paul Harris
(E-W)

Av. Anália Franco

Rua Augusto Severo

LT

RT

LT

RT

LT

RT

LT

RT

149

243

255

29

157

336

514

161

849

864

684

707

904

917

832

848

0,17

0,28

0,37

0,04

0,17

0,37

0,62

0,19

5,44

6,22

8,37

6,14

5,16

6,7

10,11

6,12

A

A

A

A

A

A

B

A

5,83

7,23

5,93

8,12

A

A

A

A

6,73
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Figura 39: Projeto geométrico do cruzamento da Rua Paul Harris com Avenida Anália Franco.
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Figura 40: Projeto de sinalização viária horizontal e vertical do cruzamento da Rua Paul Harris com Avenida Anália Franco.
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2.5.2 Avenida Winston Churchill
A intervenção proposta na Avenida Winston Churchill compreende três importantes cruzamentos nesta
que é uma das principais vias de ligação do centro com a região norte da cidade. Dois cruzamentos
são com avenidas arteriais e o terceiro com a rotatória de acesso ao Terminal Ouro Verde.
A população do entorno destes cruzamentos é de 74.533 habitantes.
A proposta apresentada no plano funcional durante a Missão de Orientação será detalhada nos
seguintes trabalhos:
 Projeto geométrico;
 Projeto de sinalização;
 Quantitativo e orçamento;
 Contagem volumétrica de tráfego;
 Análise operacional.
O projeto geométrico traz as alterações de traçado nestes cruzamentos:
 Avenida Winston Churchill x Avenida Henrique Mansano
Abertura do canteiro central na direção da Avenida Henrique Mansano e Rua Arcindo Sardo,
instalação de controle semafórico eletrônico. Atualmente, os veículos que desejam cruzar a
Avenida Winston Churchill ou sair à esquerda da Avenida Henrique Mansano e Rua Arcindo
Sardo necessitam utilizar baias de conversão, sendo que os veículos de grande porte (ônibus e
caminhões) não têm espaço suficiente para seus raios de giro;


Avenida Winston Churchill x Avenida Lucílio de Held
Abertura do canteiro central na direção da Avenida Lucílio de Held através de baia para
conversão à esquerda com a criação de quarta faixa para acomodação dos veículos;



Avenida Winston Churchill x rotatória do Terminal Ouro Verde
Abertura da rotatória para os fluxos diretos da avenida através de uma pista para cada sentido
com duas faixas de rolamento cada, e instalação de controle semafórico eletrônico.
Atualmente, o intenso fluxo de passagem da avenida provoca nos horários de pico grandes
períodos de espera dos ônibus que desejam sair do Terminal.

Figura 41: Vistas do cruzamento da Av. Winston Churchill com rotatória do Terminal Ouro Verde.
Fonte: IPPUL, 2012
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Figura 42: Vistas do cruzamento da Avenida Winston Churchill com Avenida Henrique Mansano.
Fonte: IPPUL, 2012

Figura 43: Vistas do cruzamento da Avenida Winston Churchill com Avenida Lucílio de Held.
Fonte: IPPUL, 2012
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Em 27/04/2012 a contagem classificada de tráfego foi realizada no local, nos períodos de maior
movimentação da manhã e do final da tarde em um dia útil (sexta-feira), conforme resultados
apresentados na planilha a seguir.

Tabela 8: Contagem do fluxo de veículos
motorizados na rotatória da Avenida Winston Churchill - Terminal Ouro Verde.
Fonte: IPPUL, 2012
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Figura 44: Projeto geométrico e de sinalização viária horizontal e vertical da Avenida Winston Churchill com Avenida Henrique Mansano, Avenida Lucílio de Held e rotatória do Terminal Ouro Verde.
COMPONENTE MOBILIDADE URBANA

76/85

Os croquis apresentados a seguir ilustram o fluxo de veículos motorizados na área da intervenção da
Avenida Winston Churchill, em veículos equivalentes, para a situação atual e a previsão de circulação
após a execução das obras. O período representado é a hora de maior movimentação detectada no
local, que é a hora pico compreendida entre as 18:00 e as 19:00 horas.

Figura 45: Fluxo de veículos na Avenida Winston Churchill para situação atual e após as obras.
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Para a situação futura após 10 e 20 anos da execução das obras, a projeção do incremento de tráfego
utilizada foi de 2,5% ao ano, considerando o aumento da frota de veículos do município de Londrina
registrados no DETRAN do Paraná na última década e contagens realizadas pelo IPPUL próximo à
área de intervenção em anos distintos.

Figura 46: Fluxo de veículos na Avenida Winston Churchill para as situações de 10 e 20 anos
após as obras.
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Segue análise HCM 2010 para a situação atual, utilizando dados das contagens realizadas em 2012, e
para si
Roundabout - Terminal Ouro Verde
Lane Group Capacity, Control Delay, and LOS Determination
Av. dos
Av. Winston
Av. Winston
Amigos
Churchill (S-N)
Churchill (N-S) Terminal
LT
LT
TH
TH/RT
TH
TH/RT

Approach
Movement
Adjusted flow rate
(veh/h)
Lane group capacity
(veh/h)
v/c ratio

Control delay (s/veh)
Lane group LOS
Approach delay
(s/veh)
Approach LOS
Intersection delay
(s/veh)

R. Tanzania
TH/RT

1131,28

1231,28

395

405

171,12

116,84

126,96

1033,36
1,09

1038,84
1,19

664,91
0,59

688,39
0,59

221,18
0,77

196,21
0,59

397,07
0,32

74,76
F

111,91
F

15,85
C

15,42
C

59,59
F

44,73
E

15
C

59,59
F

44,73
E

15
C

94,12
F

15,63
C

70,49

Intersection LOS

F

Segue análise HCM 2010 para a situação com obra, nos seguintes pontos de conflito:
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Ciclo
Pedestre

70
10

green ef 1
green ef 2

40
20

Semáforo - Terminal Ouro Verde
Lane Group Capacity, Control Delay, and LOS Determination - Existing Volumes
Approach
Av. Winston Churchill (S-N)
Av. Winston Churchill (N-S)
Movement
2
6 TH
6 RT
3 TH
3 RT
4
Adjusted flow rate
1764,56
1764,56
184
724,04
76,36
724,04
(veh/h)
Lane group capacity
2171,43
2171,43
1040
2171,43
1040
2171,43
(veh/h)
v/c ratio
Green ratio
Control delay
(s/veh)
Lane group LOS
Approach delay
(s/veh)

105,8

537,43

537,43

0,81
0,57

0,18
0,57

0,33
0,57

0,073
0,57

0,33
0,57

0,56
0,29

0,2
0,29

15,42

15,42

7,59

8,37

6,89

8,37

25,24

19,56

B

B

B

A

C

A

B

B

14,68

8,23

B

B

13,84

70
10

Intersection LOS

green ef 1
green ef 2

Approach LOS
Intersection delay
(s/veh)

D

Volumes (Signal
Return

Return

1

5

383,64

136,16

527,43

537,43

0,7
0,29

0,25
0,29

29,68

20,13

C

C

A

33,25

100
10

B

40
20

Semáforo - Terminal Ouro Verde
Lane Group Capacity, Control Delay, and LOS Determination - Projected Ten Year
Control)
Approach
Av. Winston Churchill (S-N)
Av. Winston Churchill (N-S)
Movement
2
6 TH
6 RT
3 TH
3 RT
4
Adjusted flow rate
2258,6
2258,6
235,52
926,44
97,52
926,44
(veh/h)
Lane group capacity
2171,43
2171,43
1040
2171,43
1040
2171,43
(veh/h)
v/c ratio
1,04
1,04
0,23
0,43
0,09
0,43
Green ratio
0,57
0,57
0,57
0,57
0,57
0,57
Control delay
45,71
45,71
7,96
9,19
6,99
9,19
(s/veh)
Lane group LOS
B
B
A
A
A
A
Approach delay
42,15
8,98
(s/veh)

Ciclo
Pedestre

300,84

0,81
0,57

Approach LOS
Intersection delay
(s/veh)

Ciclo
Pedestre

(Signal Control)
Return
Return
1
5

Intersection LOS

green ef 1
green ef 2

C

60
30

Semáforo - Terminal Ouro Verde
Lane Group Capacity, Control Delay, and LOS Determination - Projected Twenty Year Volumes (Signal
Control)
Approach
Return
Return
Av. Winston Churchill (S-N)
Av. Winston Churchill (N-S)
Movement
2
6 TH
6 RT
3 TH
3 RT
4
1
5
Adjusted flow rate
2890,64
2890,64
300,84
1185,88
125,12
1185,88
492,2
174,8
(veh/h)
Lane group capacity
2285,71
2285,71
1171,58
2440
1171,58
2285,71
564,3
564,3
(veh/h)
v/c ratio
1,26
1,26
0,26
0,48
0,11
0,48
0,87
0,31
Green ratio
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,3
0,3
Control delay
140,7
140,7
10,01
11,91
8,75
11,96
49,78
28,44
(s/veh)
Lane group LOS
F
F
A
B
A
B
D
C
Approach delay
128,38
11,61
(s/veh)
Approach LOS
Intersection
delay
(s/veh)

F

B

94,67

Intersection LOS

6
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Ciclo
Pedestre

70
10

Baia de acesso - Av. Lucílio de Held
Lane Group Capacity, Control Delay, and LOS
Determination - Projected Volumes
Approach
Movement
Adjusted flow rate (veh/h)
Lane group capacity (veh/h)
v/c ratio
95% queue length (veh)
Green ratio
Control delay (s/veh)
Lane group LOS

Av. Winston
Churchill (S-N)
L
340
677,25
0,5
3
0,43
15,94
B

Ciclo
Pedestre

70
10

Baia de acesso - Av. Lucílio de Held
Lane Group Capacity, Control Delay, and LOS
Determination - Projected Ten Year Volumes
Approach
Movement
Adjusted flow rate (veh/h)
Lane group capacity (veh/h)
v/c ratio
95% queue length (veh)
Green ratio
Control delay (s/veh)
Lane group LOS

Av. Winston
Churchill (S-N)
L
435
677,25
0,66
5
0,43
20,87
C

Ciclo
Pedestre

100
10

Baia de acesso - Av. Lucílio de Held
Lane Group Capacity, Control Delay, and LOS
Determination - Projected Twenty Year Volumes
Approach
Movement
Adjusted flow rate (veh/h)
Lane group capacity (veh/h)
v/c ratio
95% queue length (veh)
Green ratio
Control delay (s/veh)
Lane group LOS
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Av. Winston
Churchill (S-N)
L
557
630
0,88
11
0,4
43,91
D
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Ciclo
Pedestre

90
10

Lane Group
Approach
Movement
Adjusted flow
rate (veh/h)
Lane group
capacity (veh/h)
v/c ratio
Green ratio
Control delay
(s/veh)
Lane group LOS
Approach delay
(s/veh)
Approach LOS
Intersection delay
(s/veh)

green ef 1
green ef 2
green ef 3

45
20
15

Semáforo - Av. Henrique Mansano
Capacity,
Control Delay,
and
LOS Determination - Existing Volumes (Signal Control)
Av. Winston
Av.
Winston
Churchill (S-N)
Churchill (N-S)
Rua Arsindo Sardo
Av. Henrique Mansano
TH
RT
TH
RT
LT
TH/RT
LT
TH
RT
1897

319

1457

38

94

418

303

368

287

1882

902,88

2030

899,36

319,77

406,36

319,77

397,06

413,82

1,01
0,50

0,35
0,50

0,72
0,50

0,04
0,50

0,29
0,17

1,03
0,22

0,95
0,17

0,93
0,22

0,69
0,22

45,95

14,71

19,81

11,56

34,89

87,96

76,05

64,99

41,37

D

B

B

B

C

F

E

E

D

41,45

19,60

78,22

61,41

D

B

E

E

42,47

Intersection LOS

D

Semáforo - Av. Henrique Mansano
Lane Group Capacity,
Delay, andAv.
LOS
Determination - Projected Ten Year Volumes (Signal Control)
Av.Control
Winston
Winston
Approach
Churchill (S-N)
Churchill (N-S)
Rua Arsindo Sardo
Av. Henrique Mansano
Movement
TH
RT
TH
RT
LT
TH/RT
LT
TH
RT
Adjusted flow
2428
408
1864
47
120
535
367
471
388
rate (veh/h)
Lane group
1882
902,88
2030
899,36
319,77
406,36
319,77
397,06
413,82
capacity (veh/h)
v/c ratio

1,29

0,45

0,92

0,05

0,37

1,32

1,15

1,19

0,94

Green ratio
Control delay
(s/veh)
Lane group LOS
Approach delay
(s/veh)

0,50

0,50

0,50

0,50

0,17

0,22

0,17

0,22

0,22

157,12

16,14

29,12

11,64

36,35

195,5

134,76

143,08

65,98

B

C

B

D

F

F

F

E

F

Approach LOS
Intersection delay
(s/veh)

136,84

28,69

166,34

116,19

F

C

F

F

104,75

Intersection LOS

F

Semáforo - Av. Henrique Mansano
Lane Group Capacity,Av.
Control
Delay, and LOS
Determination - Projected Twenty Year Volumes (Signal Control)
Winston
Av. Winston
Approach
Churchill (S-N)
Churchill (N-S)
Rua Arsindo Sardo
Av. Henrique Mansano
Movement
TH
RT
TH
RT
LT
TH/RT
LT
TH
RT
Adjusted flow
3109
522
2388
61
154
685
470
604
496
rate (veh/h)
Lane group
capacity (veh/h)
v/c ratio
Green ratio
Control delay
(s/veh)
Lane group LOS
Approach delay
(s/veh)
Approach LOS
Intersection delay
(s/veh)

1882

902,88

2030

899,36

319,77

406,36

319,77

397,06

413,82

1,65
0,50

0,58
0,50

1,18
0,50

0,07
0,50

0,48
0,17

1,69
0,22

1,47
0,17

1,52
0,22

1,2
0,22

317,41

18,56

108,95

11,81

38,84

356,09

265,19

281,67

146,23

F

B

F

B

D

F

F

F

F

274,45

106,53

297,86

233,95

F

F

F

F

220,83
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