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Itapema - Santa Catarina

Sem Escala

PLANO DIRETOR  -  Mapa MV-01

Vias com seção entre 6,5 e 8m

Modelo para vias locais:

- Baixa velocidade - 30km/h

- Prioridade para pedestres e ciclistas;

- Vias niveladas;

Vias com seção menor que 6,5m

Modelo para vias locais:

- Baixa velocidade - 30km/h;

- Vias niveladas;

- Vocação de uso compartilhado, com prioridade para pedestres e ciclistas;

- Utilização em sentido duplo.

- Vocação de uso compartilhado, com prioridade para pedestres e ciclistas

c/ passeio segregado por barreiras físicas verticais;

- Utilização em sentido duplo.

Vias com seção entre 8 e 9m

Modelo para vias locais:

- Baixa velocidade - 30km/h

- Prioridade para pedestres e ciclistas;

- Vias niveladas;

- Vocação de uso compartilhado, com prioridade para pedestres e ciclistas

c/ passeio segregado por barreiras físicas verticais;

- Utilização em sentido duplo;

- Arborização no passeio.

Vias com seção entre 8 e 9m

Modelo para vias locais:

- Baixa velocidade - 30km/h

- Prioridade para pedestres e ciclistas;

- Vias niveladas;

- Vocação de uso compartilhado, com prioridade para pedestres e ciclistas

c/ passeio segregado por barreiras físicas verticais;

- Utilização em sentido duplo;

- Arborização na extremidade da faixa de rolamento.

Vias com seção entre 8 e 9m

Modelo para vias locais:

- Baixa velocidade - 30km/h

- Prioridade para pedestres e ciclistas;

- Vias niveladas;

- Vocação de uso compartilhado, com prioridade para pedestres e ciclistas

c/ passeio segregado por barreiras físicas verticais;

- Utilização em sentido único;

- Arborização na extremidade da faixa de rolamento.

Vias com seção entre 9 e 11m

Modelo para vias locais:

- Baixa velocidade - 30km/h

- Prioridade para pedestres e ciclistas;

- Vias niveladas;

- Vocação de uso compartilhado, com prioridade para pedestres e ciclistas

c/ passeio segregado por barreiras físicas verticais;

- Utilização em sentido único;

- Arborização na extremidade da faixa de estacionamento.

- Passível de utilização por Transporte Coletivo;

- Faixa de estacionamento;

Vias com seção entre 9 e 11m

Modelo para vias coletoras:

- Baixa velocidade - 40km/h

- Vocação de uso segregado entre veículos, ciclistas e pedestres

c/ passeio em nível elevado;

- Utilização em sentido único;

- Arborização na extremidade da ciclofaixa.

- Passível de utilização por Transporte Coletivo;

- Ciclofaixa;

Vias com seção entre 9 e 11m

Modelo para vias coletoras:

- Baixa velocidade - 40km/h

- Utilização em sentido único;

- Arborização na extremidade da faixa de estacionamento.

- Passível de utilização por Transporte Coletivo;

- Faixa de estacionamento;

- Passível de utilização por Transporte Coletivo;

Vias com seção entre 9 e 11m

Modelo para vias locais:

- Baixa velocidade - 30km/h

- Prioridade para pedestres e ciclistas;

- Vias niveladas;

- Vocação de uso compartilhado, com prioridade para pedestres e ciclistas

c/ passeio segregado por barreiras físicas verticais;

- Utilização em sentido único;

- Arborização na extremidade da faixa de estacionamento.

- Passível de utilização por Transporte Coletivo;

Vias com seção entre 9 e 11m

Modelo para vias coletoras:

- Baixa velocidade - 40km/h

- Utilização em sentido único.

- Passível de utilização por Transporte Coletivo;

Vias com seção entre 11 e 12m

Modelo para vias coletoras:

- Baixa velocidade - 30km/h

- Prioridade para pedestres e ciclistas;

- Vias niveladas;

- Vocação de uso compartilhado, com prioridade para pedestres e ciclistas

c/ passeio segregado por barreiras físicas verticais;

- Faixa de estacionamento;

- Utilização em sentido duplo;

- Passível de utilização por Transporte Coletivo;

- Arborização na extremidade da faixa de estacionamento.

Vias com seção entre 11 e 12m

Modelo para vias coletoras:

- Baixa velocidade - 40km/h

- Faixa de estacionamento;

- Utilização em sentido único ou duplo;

- Passível de utilização por Transporte Coletivo;

- Arborização na extremidade da faixa de estacionamento.

- Vocação de uso segregado entre veículos, ciclistas e pedestres

c/ passeio em nível elevado;

- Vocação de uso segregado entre veículos, ciclistas e pedestres

c/ passeio em nível elevado;

- Vocação de uso segregado entre veículos, ciclistas e pedestres

c/ passeio em nível elevado;

Vias com seção entre 9 e 11m

Modelo para vias coletoras:

- Baixa velocidade - 40km/h

- Vocação de uso segregado entre veículos, ciclistas e pedestres

c/ passeio em nível elevado;

- Utilização em sentido único ou duplo;

- Arborização na extremidade da faixa de estacionamento.

- Passível de utilização por Transporte Coletivo;

- Ciclofaixa;

- Faixa de estacionamento;

Vias com seção entre 9 e 11m

Modelo para vias coletoras:

- Baixa velocidade - 40km/h

- Vocação de uso segregado entre veículos, ciclistas e pedestres

c/ passeio em nível elevado;

- Utilização em sentido único ou duplo;

- Arborização na faixa de serviço do passeio.

- Passível de utilização por Transporte Coletivo;

Vias com seção maior que 12m

Modelo para vias arterias:

- Baixa velocidade - 50km/h

- Vocação de uso segregado entre veículos, ciclistas e pedestres

c/ passeio em nível elevado;

- Utilização em sentido único ou duplo;

- Passível de utilização por Transporte Coletivo;

- Ciclofaixa;

- Arborização na faixa de serviço do passeio.

Vias com seção maior que 12m

Modelo para vias arterias:

- Baixa velocidade - 50km/h

- Vocação de uso segregado entre veículos, ciclistas e pedestres

c/ passeio em nível elevado;

- Utilização em sentido único ou duplo;

- Passível de utilização por Transporte Coletivo;

- Faixa de estacionamento;

- Arborização na faixa de serviço do passeio.

Vias com seção maior que 12m

Modelo para vias arterias:

- Baixa velocidade - 50km/h

- Vocação de uso segregado entre veículos, ciclistas e pedestres

c/ passeio em nível elevado;

- Utilização em sentido único;

- Ciclofaixa;

- Arborização na faixa de serviço do passeio.

Vias com seção maior que 12m

Modelo para vias arterias:

- Baixa velocidade - 50km/h

- Vocação de uso segregado entre veículos, ciclistas e pedestres

c/ passeio em nível elevado;

- Utilização em sentido único ou duplo;

- Ciclofaixa;

- Arborização na faixa de serviço do passeio.

- Faixa de estacionamento;

Vias com seção maior que 12m Vias com seção entre 11 e 12m

Vias com seção entre 9 e 11m Vias com seção entre 6,5 e 8m

Vias com seção entre 8 e 9m

MALHA                              VIÁRIA


