ALGUMAS DAS INTERVENÇÕES A SEREM REALIZADAS NA IMPLEMENTAÇÃO DO
PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

INTERVENÇÕES NA
BACIA DO IGARAPÉ
TANQUES

IMPLANTAÇÃO DO
ARCO NORTE
QUALIFICAÇÃO DE
CALÇADAS E
ARBORIZAÇÃO
URBANA

Elaboração de um plano global de
intervenções
para
a
requaliﬁcação
ambiental da bacia hidrográﬁca do
Igarapé Tanques, que atravessa a zona
central
da
cidade, com enfoque na
recuperação de suas matas ciliares.

QUALIFICAÇÃO DA AV.
JORGE TEIXEIRA

As ações de qualiﬁcação de calçadas e de
arborização urbana devem ser implementadas de
forma integrada, a partir de projeto urbanístico e
paisagístico que busque potencializar os efeitos
das intervenções em cada via.

Intervenção de qualiﬁcação urbana e paisagística da
avenida, sobretudo com a implantação do Arco Norte,
quando a via deixará de suportar o intenso trafego de
caminhões atual. A qualiﬁcação da Av. Jorge Teixeira
deverá contribuir para melhorias da conexão da cidade
com o aeroporto, privilegiando sua consolidação como
eixo aglutinador de usos comerciais e de serviços de
grande porte. Cabe observar que o projeto de ampliação
do aeroporto prevê a eliminação do acesso pela Av.
Lauro Sodré, tornando a Av.Jorge Teixeira opção única.

IMPLANTAÇÃO DE
SISTEMA
CICLOVIÁRIO
ENTRE BAIRROS E
CENTRO

INTERVENÇÕES EM
ZEIS PRIORITÁRIAS

INTERVENÇÕES
NA BACIA DO
IGARAPÉ
TANCREDO NEVES

Urbanização ou solução adequada em situações de risco
nas Zonas Especiais de Interesse Social de maior
fragilidade urbana e ambiental: Bairro Nacional, Ocupações
junto ao Porto Cai N’Água, Bairro Triângulo.

Elaboração de plano/projeto urbanístico e
paisagístico e implantação em etapas, se for o
caso, de parque público junto ao Rio Madeira, ao
longo da Zona Beira Rio. O plano/projeto deverá
considerar os elementos marcantes existentes na
área de intervenção, incluindo: galpões da
Estrada de Ferro Madeira-Mamoré; o trilho do
trem e locomotivas existentes; a Vila Candelária;
o Memorial Rondon/Igrejinha de Santo Antônio; a
Casa de Santo Antônio (Casarão dos Ingleses).

O Igarapé Bate-Estaca é o de maior dimensão no
distrito sede de Porto Velho, sendo utilizado para
o abastecimento de água da população. O plano de
intervenções visa maior segurança hídrica do
sistema de abastecimento de água.

A
implantação
de
Sistema
Cicloviário tem por objetivo
promover a ligação entre bairros e
centro por meio de ciclovias ou
ciclofaixas, a partir
das vias
arteriais (sentido Norte-Sul
e
Leste-Oeste).

A bacia do igarapé Tancredo Neves,
na zona leste da cidade, é a mais
crítica para a o corrência de
alagamentos, visto que 95% das
travessias alagam com chuvas de
intensidade média, com tempos de
recorrência de um ou dois anos.
Propõe-se a realização de ações
para correção das interferências da
geometria urbana (cruzamentos
subdimensionados
entre
o
arruamento e a rede de drenagem)
que acarretam o estrangulamento da
baciadesteigarapé.

IMPLANTAÇÃO DO
PARQUE PÚBLICO
NA ZONA BEIRA RIO

INTERVENÇÕES NA BACIA
DO IGARAPÉ BATE-ESTACA

Desvio do tráfego pesado que atravessa área urbana,
passando pela Av. Jorge Teixeira e pela Av. Imigrantes,
para via que contorna o perímetro urbano. As vias
urbanas não deverão ser estendidas para conexão com o
Arco Norte para que este não se conﬁgure como vetor de
expansão da urbanização e para proteção dos bairros
periféricos do indesejado tráfego de caminhões.

INTERVENÇÕES NA ZONA
ESPECIAL DE INTERESSE
HISTÓRICO
Qualiﬁcação urbana das vias e praças: Avenida Sete de
Setembro; Avenida Presidente Dutra; Avenida Rogério
Weber;PraçaMarechal Rondon;Praça dos Engraxates;Praça
Jonathas Pedroza (camelôs). Orientação
técnica
a
comerciantes para reforma de fachadas e reconﬁguração de
letreiros das lojas, em especial na Avenida Sete de
Setembro.

QUALIFICAÇÃO DA
RUA JATUARANA E
CONFORMAÇÃO DE
BINÁRIO
Visa qualiﬁcar a
Av. Jatuarana e
fortalecer sua centralidade na Zona Sul.
Para tanto, recomenda-se também a
conformação de binário com a Rua
Sucupira, no trecho entre a Av.
Jatuarana e a Av. Campos Sales. Com a
Av. Jatuarana passando a ser mão
única nesse trecho, a via deve receber
tratamento urbanístico e paisagístico
que privilegie a ampliação das calçadas,
ordenamento do mobiliário urbano,
arborização entre outras medidas de
qualiﬁcação do ambiente construído.

QUALIFICAÇÃO DA RUA
JOSÉ AMADOR DOS REIS
A intervenção visa qualiﬁcar a Rua José Amador
dos Reis e fortalecer sua centralidade na Zona
Leste. Para tanto, recomenda-se transformá-la em
via de mão única e, a partir daí, promover
tratamento
urbanístico
e paisagístico que
privilegie a ampliação das calçadas, ordenamento
do mobiliário urbano, arborização, entre outras
medidas
de
qualiﬁcação
do
ambiente
construído.

