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RESENHA 
O aumento da frota veicular tem gerado avanços no número de acidentes de trânsito no 
Brasil, tornando necessária a adoção de medidas para a melhoria da segurança viária por 
parte dos gestores de trânsito. Na Lomba do Pinheiro, bairro periférico da zona leste do 
Município de Porto Alegre, é possível identificar alguns pontos com maior concentração de 
acidentes, sobretudo as ocorrências envolvendo atropelamentos. Este bairro tem 
características comuns à maioria das regiões periféricas dos municípios brasileiros, como a 
ausência de infraestrutura adequada aos pedestres, sistema viário não planejado em virtude 
do crescimento desordenado do bairro, maior desrespeito à sinalização existente e excesso 
de velocidade veicular. O sistema viário do bairro é compreendido pela Estrada João de 
Oliveira Remião, via duplicada com canteiro central estreito e vias perpendiculares, em sua 
maioria estreitas e com características de trânsito local. Em 2012 a Estrada João de O. 
Remião foi incorporada ao Programa de Projetos Especiais da Coordenação de 
Planejamento de Trânsito da EPTC, com objetivo de melhorar a segurança viária, em 
especial aos pedestres. O objetivo deste trabalho é apresentar as medidas planejadas para 
a via, que compreende a consolidação de projetos implantados nos últimos anos, assim 
como a adoção de novas medidas em pontos estabelecidos através da análise dos 
acidentes, observações in loco e demandas oriundas da comunidade. Como exemplos de 
intervenções adotadas podem ser citados fiscalização eletrônica de velocidade, 
disciplinamento viário através de sinalização horizontal e/ou sinalização semafórica, 
implantação de lombada física e qualificação de pontos de travessia de pedestres. 
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INTRODUÇÃO 
O crescente número da frota de veículos no país tem gerado maior volume de veículos 
transitando pelas vias, ocasionando maior exposição de pessoas a riscos de acidentes de 
trânsito. Além disso, as condições de manutenção dos veículos, o comportamento dos 
usuários do sistema viário, sejam condutores ou pedestres, e o ambiente no qual estão 
inseridos são os principais fatores contribuintes na ocorrência de acidentes de trânsito, 
muitas vezes resultando em vítimas fatais. 
Uma das responsabilidades dos órgãos de trânsito é a preservação da vida. Por isso, são 
necessárias intervenções do ente público nos âmbitos de educação, fiscalização e 
engenharia na tentativa da redução do número de vítimas de acidentes de trânsito. As 
principais medidas de engenharia empregadas referem-se à readequação da geometria da 
via, implantação de dispositivos eletrônicos ou físicos para redução de velocidade e 
implantação ou adequação da sinalização viária.  
O município de Porto Alegre possui 1.416.714 habitantes (IBGE, 2012), de acordo com a 
projeção do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) para o ano de 2012, e uma 
frota de 748.751 veículos para o mesmo ano (DETRAN/RS, 2013), resultando em uma taxa 
de 1,89 hab/veíc. A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) é o órgão 
municipal responsável por gerir com conforto e segurança o trânsito dos veículos porto 
alegrenses e oriundos da região metropolitana. 
Nos últimos anos a EPTC tem realizado projetos pela melhoria da segurança viária em toda 
a cidade. O principal objetivo destes projetos é a redução de acidentes, sobretudo com 
vítimas fatais e em ocorrências de atropelamento. Uma das medidas adotadas é o Programa 
de Projetos Especiais, contendo mais de 70 vias arteriais e coletoras da cidade, realizado 
pela Coordenação de Planejamento de Trânsito (CPT) da EPTC, em que se consideram as 



demandas da comunidade, analisam-se dados contidos no Cadastro de Acidentes de 
Trânsito (CAT) e observam-se pontos com risco potencial de acidentes. Uma das vias 
contidas neste Programa é a Estrada João de Oliveira Remião, via do bairro Lomba do 
Pinheiro, localizado na Zona Leste de Porto Alegre/RS. Neste contexto, o presente trabalho 
buscou apresentar as medidas planejadas nesta via, no intuito de reduzir o número de 
vítimas fatais, notadamente pedestres, em complementação às medidas já adotadas.  
 
DIAGNÓSTICO, PROPOSIÇÕES E RESULTADOS 
No CAT/EPTC registraram-se no município de Porto Alegre 24.502 acidentes de trânsito, 
envolvendo 8.757 feridos e 146 vítimas fatais no ano de 2011. Das vítimas fatais, 62 
resultaram de acidente do tipo atropelamento, 30 do tipo choque e 29 do tipo abalroamento. 
A Erro! Fonte de referência não encontrada. ilustra a evolução histórica do número de 
vítimas fatais nos três tipos de acidentes com maior número de ocorrências em Porto 
Alegre. 
 

 
Figura 1 – Evolução histórica do número de vítimas fatais em Porto Alegre 

 
A Estrada João de Oliveira Remião destaca-se negativamente, com 11 vítimas fatais em 
2011 (7,5% do total), sendo 5 por atropelamento (8,1% do total), 5 por choque e 1 por 
abalroamento. Por isso, a estrada foi incorporada no Programa de Projetos Especiais da 
CPT em 2012, com objetivo de melhorar a segurança viária, em especial dos pedestres. A 
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Figura 2 ilustra a evolução histórica do número de vítimas fatais nos três tipos de acidentes 
com maior número de ocorrências na estrada. 
A estrada acima referida é a principal via da Lomba do Pinheiro, bairro periférico da zona 
leste do Município de Porto Alegre, que em 2010 contava com cerca de 3,7% da população 
do município (PMPA, 2011). Em torno de 8,5 quilômetros desta estrada há duas pistas de 7 
metros de largura, com 2 faixas de trânsito em cada sentido, divisão com canteiro central 
estreito (normalmente de 1,5 metros), linhas regulares de transporte público e presença de 
caminhões. A via conecta todo o bairro com a Avenida Bento Gonçalves, eixo de ligação do 
Centro com a Zona Leste de Porto Alegre e também é utilizada como via de deslocamento 
entre o município de Viamão e a Zona Sul de Porto Alegre. 
 

Figura 2 – Evolução histórica do número de vítimas fatais na Estr. João de Oliveira Remião 
 
Além da Estr. João de O. Remião, o bairro compreende vias perpendiculares, em sua 
maioria estreitas e com traços de trânsito local. O bairro caracteriza-se pela ausência de 
infraestrutura adequada aos pedestres, sistema viário não planejado em virtude do 
crescimento desordenado, maior desrespeito à sinalização existente e excesso de 
velocidade veicular. A 
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Figura 3 ilustra a localização do bairro Lomba do Pinheiro no município de Porto Alegre/RS. 
 

Figura 3 – Localização do bairro Lomba do Pinheiro no município de Porto Alegre/RS 
 
O planejamento de ações considerou alguns aspectos para a elaboração dos projetos: 

• Dados contidos no CAT/EPTC; 
• Observações in loco em pontos com risco potencial de acidentes; 
• Demandas da comunidade; 
• Pesquisas de velocidade; 
• Contagens veiculares e de travessia de pedestres; 
• Levantamentos de campo. 

O primeiro passo na identificação de pontos críticos foi o mapeamento dos acidentes do tipo 
atropelamento e com vítimas fatais ao longo da via, com base no CAT/EPTC. Este banco de 
dados possui informações do acidente como, tipo de acidentes, data da ocorrência, veículos 
envolvidos, vítimas e localização através do nome da via e numeral. Nota-se que, por não 
ser uma região consolidada, em muitos locais a numeração dos lotes não segue uma 
sequência lógica, inclusive em alguns casos há mais de um numeral por lote. Para diminuir 



esta imprecisão e buscar a localização correta dos acidentes foram realizadas vistorias de 
campo. 
Os dados do CAT entre 01/01/2008 e 31/12/2011 evidenciam 86 registros de 
atropelamentos na Estrada João de Oliveira Remião com 13 vítimas fatais por este tipo de 
acidente. Registraram-se mais 16 óbitos em 15 ocorrências dos demais tipos de acidentes 
ao longo da via. Quanto aos locais dos acidentes fatais, 8 atropelamentos se deram nos 
locais com maior incidência de ocorrências deste tipo. Já os demais tipos de acidentes não 
necessariamente foram identificados onde havia maior número de registros de acidentes, 
sendo distribuídos ao longo da via. Ainda, ao longo dos trabalhos no ano de 2012 foram 
monitorados os atropelamentos na via, identificando-se mais 15 ocorrências. A Tabela 1 
apresenta os locais com maior número de atropelamentos entre 2008 e 2011, adicionados 
das informações de atropelamentos de 2012 e demais acidentes com vítimas fatais nestes 
pontos. 
 
Tabela 1 – Locais com maior concentração de atropelamentos na Estr. João de O. Remião 

Ponto 
Atropelamentos 

entre 2008 e 2011 
Atropelamentos 
com vítima fatal 

Atropelamentos 
em 2012 

Extensão 
aproximada 

Demais 
acidentes com 
vítimas fatais 

Av. Santo Dias da 
Silva 3 - 1 200 -  

2800 5 - - 250 -  

Beco da Taquara 3 1 1* 300 1 Abalroamento 

5100 9 7 - 550 -  

6200 7 - - 300 2 Choques 

6500 6 - 2 250  - 
R. Tanauí da Silva 

Boeira 
6 - 2 150 - 

7700 2 1 - 300 2 Choques 
 *Atropelamento com vítima fatal 
 
Ponderando-se alguns pontos com potencial de acidentes e as demandas da comunidade, 
adicionaram-se à lista dois locais com necessidade de intervenção, resultando em 10 pontos 
a serem analisados. Além disso, constatou-se que alguns dos pontos identificados já haviam 
sido tratados em projetos e implantados antes de 2012. A 

Figura 4 apresenta a lista com os 10 pontos analisados e a localização destes no mapa. A 
seguir serão detalhadas as intervenções realizadas ou previstas para os pontos 
apresentados neste trabalho. 



Figura 4 – Pontos estudados para melhoria da segurança viária na Estr. João de O. Remião. 
 
Ponto 1 – Proximidades da interseção da Estr. João de O. Remião com a Av. Santo Dias da 
Silva: houve três atropelamentos no período analisado e uma ocorrência em 2012, durante o 
monitoramento dos acidentes. Nesta avenida há o terminal de ônibus da Vila Mapa, gerando 
maior concentração de pedestres na região. No sentido Bairro/Centro não há pavimentação 
na calçada ou disciplinamento para o pedestre, assim, é frequente o trânsito de pedestres 
na via e as travessias ocorrem aleatoriamente em frente aos pontos de parada de ônibus e 
estabelecimentos comerciais. Para melhoria da segurança dos pedestres, no que compete à 
EPTC, elaborou-se projeto de sinalização contendo uma travessia de pedestres 
semaforizada, disciplinamento dos pedestres com gradis e encaminhamento aos órgãos 
competentes para a realização de acessibilidade aos pedestres no local da travessia. Este 
projeto está em fase de conclusão e, até o momento, não teve sua implantação realizada. 
 
Ponto 2 – Interseção da Estr. João de O. Remião com a R. Dolores Duran: com base nos 
acidentes registrados até o momento, este ponto não pode ser considerado crítico. 
Entretanto, a presença de acidentes do tipo abalroamento, algumas mudanças no sistema 
viário, condições geométricas e topográficas do local e demanda da comunidade fizeram 
com que este local fosse incorporado no Programa de Projetos Especiais. Esta interseção 
está localizada em uma curva horizontal e no início de um declive, em direção ao bairro e a 
interseção com a Estr. Afonso Lourenço Mariante (ponto 4). As contagens realizadas não 
indicam a necessidade de semaforização da interseção. Porém, com o início da operação 
com faixa reversível no horário de pico da manhã na Estrada João de O. Remião, para 
benefício da mobilidade do transporte público no bairro, alguns veículos oriundos de Viamão 
estão sendo direcionados à R. Dolores Duran. Destarte, foram solicitadas novas contagens 
veiculares para determinar a utilização de semáforo na interseção ou a readequação do 
disciplinamento viário. 
 
Ponto 3 – Interseção da Estr. João de O. Remião com a Estr. Afonso Lourenço Mariante: 
Este segmento está localizado em um trecho em rampa, com declive no sentido 
Centro/Bairro e já havia uma travessia de pedestres semaforizada. Com a conclusão do 
asfaltamento da Estr. Afonso L. Mariante, rota de caminhões com destino à estação de 
transbordo do lixo municipal, o fluxo de veículos, inclusive veículos pesados, aumentou na 
interseção. Destaca-se que neste trecho há uma Escola Municipal de Ensino Médio e as 
condições da pavimentação das calçadas são insatisfatórias. Dada a alta velocidade 
empregada pelos veículos no trecho de descida, optou-se preventivamente pela 
semaforização veicular na interseção, bem como pela readequação da infraestrutura para 
travessia de pedestres, alargando o canteiro central para viabilizar a acessibilidade de 
cadeirantes, e implantando gradis para disciplinamento dos pedestres. A Figura 5 mostra a 



implantação de gradis e reconfiguração da travessia de pedestres para a melhoria 
preventiva da segurança viária no local. 
 

  

Figura 5 – Implantação de gradis e readequação de travessia de pedestres, qualificando a 
segurança viária. 

 
Ponto 4 – Proximidades do numeral 2800 da Estr. João de O. Remião: Neste segmento da 
via foram identificados 5 atropelamentos no período analisado. Um desses atropelamentos, 
ocorrido em 2011, envolveu uma criança que transitava pelo local e gerou comoção da 
comunidade, fazendo com que a EPTC priorizasse a avaliação deste trecho da via. Como 
boa parte da via, em um dos lados não há pavimentação na calçada ou, quando há, esta 
não é adequada, pois se localiza em um ponto mais baixo, onde os veículos normalmente 
transitavam em velocidade superior à regulamentada. Uma curva horizontal restringe a 
visibilidade dos pedestres no momento da travessia. Assim, à época foi elaborado um 
projeto que contemplou a implantação de duas lombadas físicas, uma em cada sentido. 
 
Ponto 5 – Proximidades da interseção da Estr. João de O. Remião com o Beco da Taquara: 
este local compreende um segmento de aproximadamente 300 metros, sendo 250 
anteriores à interseção com o Beco da Taquara, onde há uma curva horizontal e vertical 
após um trecho em pequeno declive no sentido Centro/Bairro, com a presença de veículos 
acima da velocidade regulamentada. Nesta curva há comércio local onde havia diversas 
travessias de pedestres em condições de visibilidade desfavoráveis ao longo do dia. 
Somado a este comércio, nas proximidades também há pontos de paradas de ônibus, 
aumentando o número de deslocamentos a pé no local. Também, é comum o trânsito de 
pedestres ao longo da via na faixa destinada aos veículos em função das condições 
inadequadas do passeio público, muitas vezes não pavimentado. No período analisado 
foram registrados 4 atropelamentos, sendo um com vítima fatal e, dias antes da implantação 
do projeto proposto, ocorreu mais um atropelamento com vítima fatal. 
Observa-se também a geometria da interseção entre a Estr. João de Oliveira Remião e o 
Beco da Taquara que não era favorável aos movimentos de conversão à esquerda, 
especialmente dos ônibus de transporte público, pois o entroncamento é oblíquo, formando 
um ângulo próximo a 120º, e fica em uma curva horizontal. O canteiro divisor de pistas 
obrigava aos veículos a realizar em baixa velocidade um movimento em forma de “S” para 
ingressar no Beco da Taquara, muitas vezes gerando conflito com os veículos que 
transitavam na Estr. João de O. Remião no sentido contrário. 
Com base na análise realizada, foi elaborado projeto contemplando a alteração da 
geometria da interseção e a implantação de semáforo veicular para melhorar os movimentos 
na interseção da Estr. João de O. Remião e Beco da Taquara. Já para o trecho com 
atropelamentos, elaborou-se projeto para implantação de lombadas físicas na Estr. João de 
O. Remião como dispositivo de redução de velocidade e disciplinamento dos pedestres 
através da implantação de gradis. Por fim, foi solicitada aos órgãos competentes a 
implantação de melhorias na acessibilidade dos pedestres, em especial no ponto de 



travessia. A Figura 6 ilustra o antes e depois da implantação de lombada física e de gradis 
no canteiro central. 
 

   

Figura 6 – Antes e depois da implantação das medidas para a melhoria na segurança viária 
 
Ponto 6 – Proximidades do numeral 5100 da Estr. João de O. Remião: neste trecho, em 
extensão o maior analisado, há uma Unidade de Pronto Atendimento, com travessia 
semaforizada para pedestres e nas proximidades (cerca de 200 metros), já na Rua Guaíba, 
uma Escola Municipal de Ensino Fundamental. Parte dos alunos desta escola se desloca 
até a Estrada João de Oliveira Remião através da Rua Guaíba e da Rua A, realizando 
travessias na estrada próximo ao numeral 4520 (faixa de travessia não semaforizada) e 
5100 (travessia semaforizada) ou deslocando-se ao longo da via. 
Não há na região calçamento adequado para o trânsito de pedestres ao longo das vias, 
fazendo com que estes transitem nas faixas de trânsito destinadas aos veículos. Ainda, em 
alguns segmentos não havia divisão de pistas, possibilitando a passagem de veículos 
mesmo em local proibido por sinalização, ou a divisão era feita através de “malas” de 
concreto, permitindo a passagem de ciclistas e motociclistas por entre estes dispositivos. 
Neste segmento foram registrados 16 atropelamentos, sendo 7 com vítimas fatais. A maior 
concentração destes atropelamentos se dá em frente ao Pronto Atendimento (nº 5100), 
mesmo com uma travessia semaforizada, em uma curva no numeral 4984, e próximo aos 
numerais 4420 e 5290. 
Em análise aos estudos de velocidade realizados no local, verificou-se que quase todos os 
veículos trafegam acima da velocidade regulamentada no local (40km/h), mesmo onde há 
redutor de velocidade executado com pintura e tachões. Observa-se que a velocidade é 
maior no sentido Bairro-Centro, onde cerca de 30% dos veículos trafegam acima de 60km/h, 
contra próximo de 15% no sentido contrário. 
Diante da situação, foi recomendada a implantação de dispositivos eletrônicos do tipo 
“lombada eletrônica” para a redução de velocidade. Entretanto, pela indisponibilidade destes 
equipamentos, foi elaborado projeto para a implantação de 3 lombadas físicas no segmento 
em estudo. Ainda, o recomendado para o fechamento do canteiro central nos segmentos 
apontados no projeto era a execução de meio-fio. No entanto, na impossibilidade de 
implantação deste meio-fio, visto a dependência de outros órgãos municipais, foi adotada 
uma forma temporária com a implantação de dispositivos do tipo “segregador”, somado aos 
gradis utilizados para a canalização dos pedestres. 
 
Ponto 7 – Proximidades do numeral 6200 da Estr. João de O. Remião: o segmento de 
análise compreende um trecho em pista reta e plana, favorável ao desrespeito à velocidade 
por parte dos condutores, mesmo com a existência de redutores de velocidade implantados 
com pintura e tachões. Neste trecho há duas creches, atraindo a presença de pedestres 
que, sem calçadas adequadas para o trânsito a pé, muitas vezes são induzidos a utilizarem 
as faixas destinadas aos veículos automotores. Neste ponto, além dos 7 atropelamentos 
registrados no período analisado, ocorreram dois choques com vítimas fatais. Como medida 



adotada, foram substituídos os redutores de velocidade executados com pintura e tachões 
por duas lombadas físicas, uma em cada sentido de tráfego. 
 
Ponto 8 – Proximidades do numeral 6500 da Estr. João de O. Remião: Neste ponto há  
registro de 6 atropelamentos no período analisado. O segmento em questão compreende a 
região com maior concentração de comércio do bairro, onde há mercado de médio porte, 
bancos, casas lotéricas, farmácias e também uma escola, tornando este local um dos com 
maior presença de veículos e pedestres. Este ponto foi contemplado para a implantação de 
dispositivo eletrônico do tipo “lombada eletrônica”, cuja operação teve início em dezembro 
de 2011. Assim, este ponto está sendo monitorado para verificar a eficiência da implantação 
desta medida. Até o momento, foram registrados dois atropelamentos em 2012 no segmento 
em questão. 
 
Ponto 9 – Proximidades da interseção da Estr. João de O. Remião com a R. Tanauí da Silva 
Boeira: O início deste segmento é sequência do ponto 8. Esta divisão foi feita em virtude do 
segmento anterior estar contemplado com a implantação do dispositivo eletrônico citado 
anteriormente. Já o trecho em questão é detentor do registro de 6 atropelamentos entre 
2008 e 2011, somado a mais duas ocorrências em 2012. A interseção destas vias possui um 
canteiro central com forma elipsoidal, possibilitando a realização de movimentos de retorno. 
Em uma das pontas da interseção há um semáforo apenas para a travessia de pedestres e 
na outra ponta, local de maior incidência de atropelamentos, há apenas uma faixa de 
travessia de pedestres, sem nenhum dispositivo de controle ou de redução de velocidade. 
Ainda, esta interseção se dá em um ponto em curva, com declive na aproximação dos 
veículos trafegando no sentido Bairro/Centro, restringindo a visibilidade dos pedestres e 
condutores. Este local ainda está em estudo e tem como prováveis medidas a implantação 
de um disciplinamento para melhoria do fluxo viário e de um dispositivo redutor de 
velocidade para os veículos do sentido Bairro/Centro, visto que no sentido contrário há uma 
lombada eletrônica para a redução da velocidade. 
 
Ponto 10 – Proximidades do numeral 7700 da Estr. João de O. Remião: o trecho da via 
analisado possui três atropelamentos nas proximidades do numeral, sendo um com vítima 
fatal. Adicionalmente, foram registrados dois choques que resultaram em duas mortes. Este 
ponto também foi objeto de demanda da comunidade, devido à presença de um mercado de 
médio porte, pontos de paradas de ônibus e uma interseção com a estrada Bérico 
Bernardes Galego, via do Município de Viamão. 
O segmento estudado é um trecho em rampa, com declive no sentido Centro/Bairro, 
possuindo uma curva horizontal na aproximação da interseção. No entroncamento há uma 
faixa reservada junto ao canteiro para a conversão à esquerda e duas faixas para o trânsito 
em direção ao Bairro. Entretanto, na saída da interseção havia duas faixas para três fluxos, 
dois oriundos da João de Oliveira Remião e um da Bérico Bernardes Galego, gerando 
conflito entre os veículos logo após a curva. Também observa-se a ausência de passeio 
pavimentado ao longo da via, induzindo o trânsito de pedestres nas faixas destinadas aos 
veículos. 
O estudo técnico de velocidade realizado no local apontou um desrespeito à velocidade 
máxima da via, 60km/h, de mais de 40% no sentido Bairro/Centro (pista em aclive) e mais 
de 50% no sentido contrário (pista em declive). Na interseção foram realizadas contagens 
veiculares que, aliado à largura da via, ainda indicaram a possibilidade de tratamento da 
interseção com melhoria do disciplinamento viário existente. Já a contagem de travessia de 
pedestres realizada nas proximidades do supermercado apontou um número insuficiente 
para a adoção de travessia semaforizada. Assim, o projeto proposto contemplou a 
implantação de uma faixa de travessia de pedestres com acessibilidade, nas proximidades 
das paradas de ônibus e do supermercado, protegendo os pedestres a partir da redução de 
velocidade veicular com a implantação de lombadas físicas. Ainda, a redução de velocidade 
nas proximidades do supermercado contribui para a melhoria da segurança na interseção, 



associado ao novo disciplinamento viário proposto. A Figura 7 ilustra as medidas adotadas 
no segmento analisado, lombada física e disciplinamento viário. 
 

  

Figura 7 – Lombada física e disciplinamento implantados para melhoria da segurança viária 
 
CONCLUSÕES 
Atualmente, estão sendo monitorados os acidentes e concluídos alguns projetos ao longo da 
via. Em 2012 houve redução significativa no número de mortes em todo o município, 
passando de 146 para 105, sendo a Estrada João de Oliveira Remião uma das vias com 
redução expressiva do número de mortes, de 11 para 2, em especial por atropelamento. 
Entre 2012 e 2013 foi registrado apenas 1 óbito por este tipo de acidente, dias antes da 
implantação do projeto previsto neste programa. Entretanto, o número de vítimas fatais por 
acidentes do tipo choque permanecem preocupantes; entre janeiro e junho de 2013 já 
morreram 5 motociclistas decorrentes deste tipo de acidente. 
Diante do apresentado neste trabalho, é possível identificar que as medidas adotadas até o 
momento tem surtido efeito na redução do número de ocorrências e de vítimas fatais. 
Entretanto, apesar da maior aleatoriedade dos demais acidentes que resultaram em óbito, é 
necessário estudo para identificar medidas que aumentem a segurança viária, com intuito de 
reduzir o número de mortes na via, e não comprometam a fluidez e o conforto dos usuários 
do sistema viário do bairro. 
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