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Como usar o objetivo do projeto para
esclarecer o desenvolvimento de conceitos
A equipe do projeto elabora uma
Declaração de Propósitos para o Projeto
Danbury I-84. A Declaração de Propósitos é essencial, pois define quais problemas o projeto procura solucionar e
quais são seus objetivos. Ela também
fornece a estrutura para desenvolver e
avaliar conceitos, além de poder compará-los posteriormente.

O objetivo do Projeto
Danbury I-84 é reduzir
o congestionamento e
melhorar a mobilidade de
pessoas e mercadorias no
trecho metropolitano da
I-84 em Danbury.
Na terceira reunião do Comitê
Consultivo de Projetos (PAC), em setembro, os membros fizeram uma série
de perguntas sobre as necessidades
da rodovia I-84 na grande Danbury. O
exercício forneceu à equipe informações
locais e sugestões sobre o Propósito do
projeto. Veja a seguir alguns exemplos

Exemplo de perguntas feitas na reunião do PAC.

de perguntas e respostas do exercício.
Uma das perguntas era para saber se
os membros da PAC modificavam seus
padrões ou comportamentos de viagem
para evitar congestionamentos na I-84.
A maioria respondeu que sim.
Eles também foram questionados se
achavam que o congestionamento na
I-84 piorou nos últimos cinco anos e se
estava prejudicando a economia local.
A resposta para ambas as perguntas
foi sim! Os membros do PAC também
concordaram que a melhoria do acesso
ao transporte ferroviário, rodoviário e às

áreas de estacionamento seria benéfico.
A diminuição de engarrafamentos
e acidentes e a melhoria da segurança
foram identificados como fatores
importantes para o objetivo do projeto.
Também foram abordadas as comodidades para os pedestres e bicicletas,
as ligações com a cidade e as áreas de
descanso e estacionamentos de caminhões na I-84.
A I-84 passando por Danbury é importante porque é uma das principais vias de
transporte de passageiros e mercadorias,
próxima às grandes empresas, em uma
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O planejamento multimodal próximo a uma rampa da rodovia pode envolver a criação de calçadas contínuas, travessias mais seguras e uma iluminação
melhor para aprimorar as viagens de todos os usuários da rodovia. O gráfico à esquerda exibe uma rampa com conexões multimodais ruins. O gráfico à
direita exibe uma rampa com conexões multimodais aprimoradas.

Planejamento multimodal: uma
introdução
O planejamento multimodal considera
vários tipos de transporte, incluindo carros, ônibus, trens, bicicletas e pedestres,
bem como as conexões entre esses diversos meios de transporte. As pessoas
têm necessidades e preferências diferentes na hora de se deslocar ou viajar.
Um sistema de transporte bem-sucedido
oferece modos diferentes de transporte
aos viajantes e passageiros.
Existem muitas maneiras de implementar o planejamento multimodal.
Ele pode incluir a criação de ciclovias
em uma estrada para que os ciclistas
possam se locomover ao lado dos
automóveis. Pode incluir a construção
de rampas de calçada acessíveis e
sinais de travessia para que os usuários
com deficiência possam se locomover
de modo independente em uma área.
Pode melhorar o acesso e a frequência
do serviço de transportes públicos. Em
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poucas palavras, o planejamento multimodal considera vários aspectos, não
simplesmente o trânsito de motoristas
pela área.
O planejamento multimodal possui
muitos benefícios. Desenvolver essas
formas de viagem sustentáveis pode
incentivar seu uso, aliviar o congestionamento na própria rodovia, reduzir
os impactos ambientais e melhorar a
qualidade de vida em geral.
Incorporação do planejamento
multimodal ao Projeto Danbury I-84
Embora o foco do Projeto Danbury I-84
esteja na própria rodovia, ele também
considerará itens como possíveis
impactos nas paradas e/ou serviços de
transporte público e nas conexões de
rampa com as ruas locais. Várias partes
interessadas já pediram que fossem
consideradas melhorias na segurança
dos pedestres nas diversas passagens
inferiores da rodovia. Para resolver es-

sas preocupações, eles irão considerar
a iluminação, rampas em conformidade
com a Lei dos Americanos com Deficiência (ADA) e faixas de pedestres e sinais
aprimorados, conforme for apropriado.
Para compartilhar suas opiniões
sobre o processo de planejamento, visite
o site do projeto www.i84danbury.com
e deixe um comentário para a equipe do
projeto.
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Bem-vindos à seção de destaques locais,
perfis de pessoas, organizações ou lugares
dignos de nota dentro da área do estudo.

O Museu e Sociedade Histórica de Danbury
O Museu e Sociedade Histórica de
Danbury existe há mais de 75 anos e já
assumiu vários nomes, com o objetivo
de preservar e proteger a história de
Danbury. O museu é responsável por
vários edifícios históricos da cidade,
incluindo a casa de John e Mary
Rider, a chapelaria Dodd, o estúdio
Marian Anderson, a antiga escola King
Street, a escola Little Red e o local de
nascimento de Charles Ives. O museu
também inclui um moderno edifício de
exposições que abriga seus escritórios
Esta imagem da construção da I-84 na década de 1960 foi fornecida pelo Museu e Sociedade
Histórica de Danbury.
e uma biblioteca de pesquisa.
Brigid Guertin, diretora executiva do
Museu, afirma que ele existe “para que
oferecer do que apenas exposições! Ele
do o Museu”, afirmou Guertin.
possamos entender melhor o passado
também faz parcerias com as escolas de
A principal exposição do museu
e usar essas informações para planejar
Danbury, o Departamento de Parques e
ocorre normalmente de junho a novemo futuro”.
bro. Mais recentemente, a exposição
Recreação e a Biblioteca de Danbury para
O museu abriga duas exposições por
Driving Danbury Forward explorou como
oferecer entretenimento à cidade. Além
ano. A exposição de inverno geralmente
disso, o Museu sediou o “Campo Cursivo”
os carros e outros modos de transporte
se concentra na arte, cultura, coleções
durante duas semanas no verão, para
modernos mudaram o cotidiano da
da comunidade e
ensinar às crianças a arte da caligrafia
cidade. O museu
Brigid
Guertin,
diretora
como elas afetam
cursiva. A experiência do Campo Cursivo
descobriu fotograos habitantes. A
é tátil, com glitter e tinta, e as crianças
fias
com
foco
executiva do Museu,
próxima exposição
no transporte da
até aprendem a fazer suas próprias
afirma
que
ele
existe
do museu apretintas. Embora o acampamento seja
cidade ao longo do
“para que possamos
sentará a “Feira
tempo, inclusive duuma experiência divertida, ele também
estadual da grande
se dedica a um propósito sério: para
rante
a
construção
entender melhor o
Danbury”, que
ler documentos históricos ou trabalhar
da I-84 do final da
passado e usar essas década de 1950 até como historiador, é essencial ser capaz
começou como
informações para
uma feira agrícola
de ler e escrever em letra cursiva.
o início da década
em 1821 e durou
de
1960.
O
Projeto
“Estamos tornando a história
planejar o futuro”.
até 1981. O museu
acessível para a próxima geração por
Danbury I-84 firmou
recebeu uma fantástica coleção de
parceria com o Museu e Sociedade
meio das letras cursivas”, disse Guertin.
fotos e materiais, até então inéditas, de
Para obter mais informações sobre
Histórica de Danbury para publicar
Jack Stetson, um membro da comunio evento ou o Museu, visite o site
algumas dessas imagens maravilhosas
dade que era amigo próximo do dono da nas redes sociais.
www.danburymuseum.org ou siga-os
feira. “Somos gratos por ele ter escolhino Facebook, Twitter e Instagram.
No entanto, o museu tem mais a
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COMO USAR O OBJETIVO DO PROJETO PARA ESCLARECER O
DESENVOLVIMENTO DE CONCEITOS - CONTINUAÇÃO PÁGINA 1

das regiões de maior crescimento—portanto, é crucial abordar questões sobre
o congestionamento e a segurança.
Com base nas informações do PAC, em
uma análise aprofundada do Estudo de
Necessidades e Deficiências do projeto,
uma revisão dos comentários fornecidos pelo público e pelas partes interessadas online e em vários eventos de divulgação, a equipe preparou o seguinte
esboço da Declaração de Propósitos:
O objetivo do Projeto Danbury I-84 é
reduzir o congestionamento e melhorar
a mobilidade de pessoas e mercadorias
no trecho metropolitano da I-84 em
Danbury.

Nos próximos meses, a equipe
começará a desenvolver conceitos que
possam atender ao objetivo do projeto.
Ela levará seu primeiro conceito ao PAC
no primeiro semestre de 2020, para que
seja revisto e melhorado. Esta reunião
será um workshop onde o PAC fornecerá
um feedback à equipe do projeto sobre
suas ideias preliminares. Após esse
encontro, é provável que surjam ideias
e conceitos adicionais sobre a rodovia
e as conexões rodoviárias locais. Essas
ideias e conceitos serão disponibilizados
ao público no site do projeto em http://
www.i84danbury.com/. Ajude a moldar
o futuro da Danbury—confira as ideias e
forneça seus próprios comentários.

Participe!
Participe de uma reunião
Curta-nos no Facebook: I-84 Danbury Project
Siga-nos no Twitter: @I84Danbury
Siga-nos no Instagram: @I84Danbury
Visite nosso site I84Danbury.com e assine
para receber atualizações.

Os membros do PAC participam dos exercícios
e discutem os aspectos principais do objetivo
do projeto.

