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Por que estamos aqui? O projeto proposto de vias expressas (ELs) da SR 400 pretende atender a uma 
necessidade de oferecer tempos de deslocamento confiáveis para motoristas e usuários de transporte público, 
melhorar as ligações entre destinos regionais por meio vias expressas pedagiadas que se integrem à rede de vias 
expressas da Grande Atlanta e acelerar a entrega do projeto em conformidade com a decisão legislativa da Lei de 
Financiamento de Transportes (Transportation Funding Act, TFA).   

O projeto das Vias Expressas da SR 400 (SR 400 Express Lanes) é um dos 11 projetos iniciais do Programa de 
Grandes Investimentos em Mobilidade (Major Mobility Investment Program, MMIP) sendo desenvolvidos em 
todo o estado para reduzir significativamente congestionamentos ao longo dos principais corredores de transporte 
de mercadorias e passageiros. Os projetos irão criar capacidade adicional, melhorar a circulação de mercadorias, 
proporcionar melhorias e ganhos de eficiência operacionais, aumentar a segurança e reduzir os tempos de 
deslocamento. Para obter mais informações sobre o MMIP, acesse www.dot.ga.gov/mmip.  

Descrição do Projeto: O projeto proposto pretende ampliar e construir uma seção de aproximadamente 16 milhas 
(25,7 km) da SR 400 a partir da Estação North Springs da Metro Atlanta Rapid Transit Authority (MARTA), 
(Saída 5C) em Fulton County, até aproximadamente a 0,9 milha (1,4 km) ao norte de McFarland Parkway, (Saída 
12) em Forsyth County. As vias expressas (ELs) propostas melhorariam a mobilidade e a confiabilidade dos 
tempos de deslocamento ao longo do corredor da SR 400 por uma distância de aproximadamente 16 milhas (25,7 
km).  A localização do projeto é mostrada abaixo. 

O projeto propõe acrescentar duas (2) ELs pedagiadas em cada sentido a partir da Estação North Springs da 
MARTA até a McGinnis Ferry Road e uma (1) EL pedagiada em cada sentido a partir da McGinnis Ferry Road 
ao norte da McFarland Parkway.  A EL começaria no lado externo das vias de propósito geral (GP) existentes nas 
proximidades da Estação North Springs da MARTA até a Northridge Road, onde a EL se alterna para o lado 
interno das vias GP existentes no sentido norte e na extremidade norte da McFarland Parkway com transição para 
a terceira via GP. A seção típica em cada sentido consistirá em uma EL de 12 pés (3,65 m), uma EL de 11 pés 
(3,35 m), zona de influência de 2 pés (60 cm), uma via GP de 11 pés (3,35 m), três vias GP de 12 pés (3,65 m), 
um acostamento interno de 6 pés e 10 polegadas (2,08 m) e acostamentos externos pavimentados de 12 pés (3,65 
m) e gramado de 2 pés (60 cm). O limite de velocidade proposto ao longo do projeto é de 65 mph (104 km/h). A 
largura mínima do direito de passagem (ROW) preferencial para acomodar essa seção típica é de 300 pés (91,4 
m). 

As vias expressas propostas teriam preço de pedágio variável para gerar tempos de viagem confiáveis e seriam 
gratuitas para operadores de transporte público. 

Mais informações sobre o projeto proposto estão disponíveis no site do projeto: 
http://www.dot.ga.gov/DS/GEL/SR400.  

O projeto proposto faria ajustamentos para o sistema de Transporte Rápido em Ônibus (Bus Rapid Transit, BRT), 
a serem avaliados pela Metro Atlanta Rapid Transit Association (MARTA).   

http://www.dot.ga.gov/mmip
http://www.dot.ga.gov/DS/GEL/SR400
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Cartão de Comentários 

Responda em letra de fôrma. 

Nome                             

Endereço               

               

               

Você apoia o projeto? (marque sua resposta)   

□ A favor           □ Contra           □ A favor com ressalvas            □ Não tenho opinião formada 

Comentários Gerais             

               

               

               

               

               

Como você ficou sabendo desta Reunião Pública? (marque) □ Jornal □ Placas □ Site do GDOT □ Rádio  

 □ Boca a Boca □ Redes Sociais □ Outro      

A localização da Reunião Pública era conveniente para você comparecer? □ Sim  □ Não 

Se não era, sugira uma localização geral que seja mais conveniente para sua comunidade. 

              

O horário da reunião era conveniente para você? □ Sim □ Não  

Se não era, sugira um horário que seja mais conveniente para você.       

Suas dúvidas foram respondidas pelo pessoal do GDOT? □ Sim □ Não 

Você compreende o projeto após participar desta reunião? □ Sim □ Não  

Compartilhe suas sugestões sobre como melhorar as formas em que o GDOT realiza Reuniões Públicas: 

    

     

Compartilhe seus comentários sobre quaisquer projetos adjacentes, pois eles serão encaminhados às equipes designadas de 
cada projeto. _________________________________________________________________________________________ 

    

     

 
Envie por correio para: 

Mr. Eric Duff, State Environmental Administrator 
Georgia Department of Transportation 

600 West Peachtree Street, NW – 16th Floor 
Atlanta, Georgia 30308 
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