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                 CAMPINA GRANDE   CENTRO

PROJETO

CORTE RUA DESEMBARGADOR TRINDADE

Para melhorar a mobilidade dos pedestres na Rua 
Miguel Couto foram ampliadas as calçadas, a 
área ganhou arborização e espaços para 
descansar. Outra diretriz aplicada foi no tocante a 
iluminação, com o uso de postes com iluminação 
dupla para a via de automóveis e outra para a 
calçada, o que promove mais segurança e maior 
pesença de pedestres ao anoitecer. Outra 
aspecto era a falta de uma ciclovia, que foi 
prontamente instalada no lado esquerdo da Rua 
Miguel Couto em sentido ao Açude Velho. Essa 
diretriz era de extrema importância pois a rua faz 
importantes ligações pela cidade, dando ao 
ciclista segurança atravès da exclusividade da via 
e elementos protetivos como o canteiro instalado, 
isolando o ciclista em sua faixa. O uso misto das 
edificações também se mostrou um importanto 
recurso para que a rua tenha vida 24h por dia, 
trazendo a moradia para junto do comércio com 
fachadas Ativas.

TIPOLOGIA DAS RUAS

Açude Velho
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MALHA CICLOVIÁRIA

Campina Grande possui  uma 
tendência de áreas mistas, tanto 
residênciais quanto comercial, a 
principal medida e propostas para as 
ruas foi incentivar a fachada ativa e 
demais andares das edificações 
s e r e m  c o n v e r t i d o s  e m 
apartamentos, para que as ruas 
tenham a presença de pessoas em 
todos os turnos. Para que essas 
fachadas se tornassem atrativas foi 
desenvolvido um conjunto de 
diretrizes urbanas que facilita o 
acesso  do  pedes t re  e  to rna 
agradável a experiência, como 
faixas de pedestre, sinalizações, 
parklets, que dão a ideia para que a 
população t
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Na Rua Desembargador Trindade foi 
proposto o uso misto das edificações, 
uma comércio no térreo com fachadas 
convidativas e os demais andares com 
uso residencial. Os prédios com a 
limitação de no máximo 4 andares para 
que não seja diluído o contato entre as 
pessoas e a rua. Outra solução foi 
apresentar uma iluminação diferente e 
atrativa, postes baixos que geram o 
deseja do caminhar e conhecer melhor 
a área. O uso de coqueiros dãoa ideia 
de continuidade e ligação com o açude 
velho.

RUA  SEVERINO  CRUZ
Na rua Severino Cruz há várias fachadas inativas, grandes 
galpões sem uso. Apesar da calçada larga, o fluxo de 
pedestres é pequeno e apenas de passagem, no entanto o 
fluxo de carro é intenso, apenas há, um significante fluxo de 
pessoas em horários pontuais para prática de exercício em 
torno do açude. Nesse contextos, a solução apresentada se 
deu abrindo uma larga passagem entre a rua Severino Cruz 
e a Miguel Couto, construindo um passeio público co 
arborização, iluminação e locais de descanso, para que a 
população utilize e usufrua de seus benefícios. 

RUA  SEVERINO  CRUZ X RUA MIGUEL COUTO
Entre a Rua Severino Cruz e a Rua Miguel Couto existe 
um grande espaço ocioso, um verdadeiro vazio urbano, 
em suas fachadas posteriores. Para corrigir essa falha, 
a solução encontrada além da passagem de ligação 
entre as duas ruas foi a construção de uma praça para 
toda a população utilizar, com parques e arborização e 
passeios públicos que incentivam a prática da 
caminhada, bem como bancos, pérgolas que dão ao 
usuário mais tempo de permanência no local, Além 
disso, o espaço dá b aos frequentadores do pequeno 
shopping e dos moradores da habitação social uma 
área de convivência coletiva e aberta.

R UA   D E S E M BA R G A D O R 
TRINDADE
A rua desembargador Trindade 
possui muitos terrenos baldios e 
fachadas inativas, e o no outro 
extremo estão prédios residênciais 
altos e isolados que perderam o 
contado com a rua. Para solucionar 
essa problemática foram inseridos 
Parklets, para que as pessoas 
possam descansar e permanecer por 
mais tempo na rua diminuindo sua 
insegurança. Outro caminho adotado 
foi o do incentivo para que mais 
comércios abram na ruas, com 
fachadas ativas.

RUA DR.  JOÃO TAVARES
A rua João Tavares, tem predominância 
residencial, no entanto possui estacionamentos 
numa de suas esquinas. É uma rua de ligação 
possui grande fluxo de automóveis em 
determinados horários, e também de pedestres 
já que a Casa da Cidadania está locada na 
mesma. Para dar mais segurança e conforto aos 
usuários, foi instalado uma faixa de pedestre com 
acessibilidade e totens informativos, as calçadas 
foram ampliadas e niveladas e foi proposto a 
arborização da rua para um melhor conforto 
térmico e visual, bem como canteiros com grama 
baixa.

A ciclovia é a mais importante infraestrutura de 
circulação para as bicicletas nas áreas urbanas, 
sendo constituída de estrutura totalmente 
segregada do tráfego motorizado e, portanto, é a 
via que apresenta o maior nível de segurança e 
conforto aos ciclistas. Foi pensando nessa 
tendência de sustentabilidde com a maior 
utilização de transportes sustentáveis que foi 
desenvolvida a proposta de ampliação e nova 
malha cicloviária, que liga o centro de Campina 
Grande ao Açude velho e aos demais bairros. A 
ciclovia se estende por toda a Miguel Couto, se 
ramificando na passagem ampl iada que 
desemboca na Severino cruz e a via principal 
permanece em sentido de outros bairros.

ÍCONES
O uso de ícones no mapa teve o intuito de fornecer de 
maneira objetiva e rápida uma visão dos elementos 
existentes e acrescentados em cada área analisada da 
quadra.
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